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СТОДбЛА — старовинна госпо¬ 
дарська споруда. Див. Клуня. 
С Т б Д О Л А (Зіосіоіа) Аурель 
(10.У 1859, Ліптовський Мікулаш, 
тепер ЧССР — 25.XII 1942, Цю¬ 
ріх) — словацький інженер і вче- 
ний-теплотехнік. Закінчив Буда¬ 
пештський політех. ін-т (1878) і Ви¬ 
щу тех. школу (1881) у Цюріху. 
У 1883—84 слухав лекції у Бер¬ 
лінському й Паризькому ун-тах, 
Вищій тех. школі у Берліні. У 
1884—92 працював на машинобуд. 
з-дах, 1892—1929 — професор Ви¬ 
щої тех. школи у Цюріху. Осн. 
праці — з термодинамічної й аеро¬ 
гідродинамічної теорії та розра¬ 
хунку парових і газових турбін, а 
також теорій автом. регулювання 
та циркуляції у відцентрових ком¬ 
пресорах. 
СТбДОЛА (Зіобоїа) Іван (10.111 
1888, Ліптовський Мікулаш, те¬ 
пер ЧССР — 26.III 1977, П’єштя- 
ні) — словацький драматург, на¬ 
родний письменник ЧССР (з 1968). 
Закінчив Будапештський ун-т. За 
фахом лікар. Зробив значний вне¬ 
сок у розвиток охорони здоро¬ 
в’я Словаччини. Літературну ді¬ 
яльність почав 1925. Популярність 
здобув п’єсою «Наш пан міністр» 
(1927), у якій критикував тогочас¬ 
не суспільство. Автор соціально- 
побутових комедій «Остання сим¬ 
фонія» (1930), «Йожко Пучік та 
його кар’єра» (1931) та ін., бага¬ 
тьох істор. п’єс, з яких найвідо- 
міша — трагедія «Король Свато- 
плук» (1931), де проголошували¬ 
ся ідеї єдності й братерства тру¬ 
дящих. У п’єсі «Банкірський дім 
Кувіч і компанія» (1936), створе¬ 
ній після подорожі С. до США, 
змальовано тяжке життя словаків- 
емігрантів. П’єси «Коли ювіляр 
плаче» (1940), «Мурашня і цвір¬ 
куни» (1943) — соціально-критич¬ 
ного спрямування. Темі Словац. 
нац. повстання 1944 присвятив дра¬ 
ми «Поет і смерть» (1946), «Де 
було, там було» (1948), «Загули 
гори» (1974). Книги «Наш дядеч¬ 
ко Аурел» (1963), «Було, як було» 
(1965), «Похмурі часи, похмурий 
дім» (1969), «З кожного ріжка по¬ 
трошку» (1972) — автобіограф, 
характеру. Деякі з п’єс екранізо¬ 
вано. 
Те.: Рос. перекл,- Чай у пана 
сенатора. М., 1958. Г. М. Сиваченко. 
СТОЖАРИ — рос. нар. назва су¬ 
зір’я Плеяди. 
СТОЇЦЙЗМ [відгрец. атоа — пор¬ 
тик (зокрема в Афінах, де була 
школа т. з. стоїків)] — філос. 
напрям епохи еллінізму. В історії 
С. розрізняють три періоди: Дав¬ 
ня Стоя (4—3 ст. до н. е.; Зенон 
з Кітіона, Клеанф Ассоський, Хрі- 
сіпп Солський), Середня Стоя 
(2—1 ст. до н. е.; Боет Сідонський, 
Панецій Родоський та Посідоній), 
Нова Стоя (1—2 ст. н. е.; Л. А: 
Сенека, Епіктет, Марк Аврелій 

га ін.). Ранньому С. були властиві 
елементи матеріалізму та діалек¬ 
тики. Пізніше С. еволюціонував 
у напрямі неоплатонізму. Стоїки 
вперше здійснили поділ філософії 
на логіку, фізику й етику. Логі¬ 
ка, яку стоїки поділяли на рито¬ 
рику й діалектику, мала вчити 
правильно будувати і вживати 
«слова» і «речення», тобто поняття 
і судження. Фізика С. бере поча¬ 
ток від матеріалістичної космоло¬ 
гії Геракліта Ефеського. Першоос¬ 
нову всього існуючого С. вбачав 
у творчому вогні, який ототожню¬ 
вався з субстанцією, матерією вза¬ 
галі. В гносеології стоїки обстоюва¬ 
ли сенсуалізм, причинну зумовле¬ 
ність подій розуміли в дусі фата¬ 
лізму й телеології, що великою мі¬ 
рою позначилося на їхньому етич¬ 
ному вченні. В етиці стоїки вису¬ 
нули на перший план поняття обо¬ 
в’язку і вважали найвищим бла¬ 
гом доброчесність — життя, згідне 
з природою. Консервативна етика 
С.^ що вимагала примирення з 
дійсністю, відіграла значну роль 
у виникненні ідеології христи¬ 
янства. 
СТОЙК0ВИЧ Опанас Іванович 
(1764—1832) — вітчизняний при¬ 
родознавець. Н. у м. Рума (Сер¬ 
бія). Навчався в Едінбурзі, Сегед- 
ській і Пресбурзькій академіях ви¬ 
щих наук, Геттінгенському та Тю- 
бінгенському ун-тах. У 1804 приї¬ 
хав до Росії. Член Рос. АН. Був 
професором фізики Харків, 
ун-ту, 1807, 1811—13 обирався йо¬ 
го ректором. Популяризатор при¬ 
родничих знань. На формування 
світогляду С. певний вплив мав 
І. Кант. Прихильник деїзму, проте 
в поглядах С. на природу пере¬ 
важав стихійний матеріалізм з 
елементами діалектики. Осн. пра¬ 
ці: «Про повітряне каміння та його 
походження» (1807), «Система фі¬ 
зики» (1813) та ін. 
СТОКГОЛЬМ — СТОЛИЦЯ Швеції, 
гол. політ., екон. і культур, центр 

країни. Розташований на берегах 
та островах прот. Норстрем, що 
сполучає оз. Меларен з зат. Сальт- 
шен Балтійського м. Значний мор. 
порт, вузол з-ць і автошляхів, два 
аеропорти — Арланда (міжнарод¬ 
ний) та Бромма (внутр. лінії), 
автопоромом сполучений з м. Тур¬ 
ку (Фінляндія). 640 тис. ж. (1982, 
в адм. межах). Разом з невелики¬ 
ми містами-супутниками (Сульна, 
Сундбюберг, Накка та ін.) утво¬ 
рює агломерацію Великого С. з 
нас. 1350 тис. ж. (1982). С. засн. 
1252, в серед. 13 ст. дістав права 
міста. В кін. 14 ст. С. захопила Да¬ 
нія. В 15 — на поч. 16 ст. С.— 
центр визвольної боротьби шведів 
проти дат. панування. Після оста¬ 
точного визволення Швеції (1523) 
С. став основним політ, і екон. 
центром країни. В С. не раз бував 
В. І. Ленін. В 1906 тут проходив 
Четвертий {Об'єднавчий) з'їзд 
РСДРП. У 1950 і 1975 в С. прий¬ 
нято Стокгольмські відозви, спря¬ 
мовані на заборону атомної зброї 
і припинення гонки озброєнь. У 
1958 в місті відбувся Стокгольмсь¬ 
кий всесвітній конгрес за роззбро¬ 
єння і міжнародне співробітницт¬ 
во, 1967 — Всесвітня конференція 
миролюбних сил по В’єтнаму, 1969 
— Конференція з надзвичайних 
дій на захист В’єтнаму та ін. В 
липні 1982 в С. стартував Марш 
миру-82 миролюбних сил Європи. 
Провідні галузі економіки — маши¬ 
нобудування та металообробка 
(електронне, точне і трансп., ви¬ 
роби. устаткування для гірничої, 
харч, і хїм. пром-сті, компресорів, 
конторських машин, холодильни¬ 
ків тощо). Значна поліграф, 
пром-сть. Хім., фарм., текст., 
швейні, шкіряно-взут., харч, під¬ 
приємства. У С. розташовані прав¬ 
ління найбільших банків Швеції, 
гол. пром. концернів і торг, ком¬ 
паній. Тут працюють ун-т (засн. 
1877), Королівська вища тех. шко¬ 
ла, Каролінський мед.-хірургіч- 

стокгольм 

Стокгольм. Ратуша. 
Архітектор Р. Естберг. 
1911-23. 

Стокгольм. Лицарсь¬ 
кий дім. Архітек 
гори С. де ла Валле, Ж. 
де ла Валле, Ю. Вінк- 
бонс. 1641—74. Фраг¬ 
мент фасаду. 
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ний ія-т, вищі лісова, комерційна, 
вет. і муз. школи, школа мистецтв, 
Драм, ін-т, Держ. драм, школа та 
школа танцю, Швед, академія цир¬ 
ку та ін. Серед наук, установ — 
Королівська швед. АН, Інженер¬ 
на академія, Королівські акаде¬ 
мії — лісова і с. -г., літератури, 
історії і старожитностей, красних 
мистецтв, муз. та ін. Найбільші 
6-ки: Королівська (читачем її був 
В. І. Ленін), Стокгольмська міська, 
Стокгольмського ун-ту. Музеї: 

Стокгольм. Вид части¬ 
ни міста. 

Стокгольм. Королівський палац. Ар¬ 
хітектор Н. Тессін Молодший та ін. 
1697—1760. Північний фасад. 

Над.; сучас. мистецтва, етногр., 
Північний, міста С., істор., при¬ 
родничої історії, Нац. мор. та ін. 
Численні театри, у т. ч. Швед, 
королівська опера, Королівський 
драматичний театр. Обсервато¬ 
рія. Метрополітен (1973). 
Істор. центром С. є о. Ста ден 
(Старе місто з Королівським па¬ 
лацом), сполучений мостами з ін. 
районами міста. Серед пам’яток 
середньовічної архітектури — ро- 
мано-готичні церкви Сторчюрка 
і Ріддаргольмсчюрка (обидві — 
13 ст.). Серед пам’яток, яким влас¬ 
тиві елементи пізнього ренесансу 
і барокко, — церква Тюскачюрка 
(6л. 1640, арх. X. Я. Крістлер). 
Зразками зрілого швед, барокко є 
палац Дротнінггольм, поблизу С. 
(1662—70-і рр., арх. Н. Тессін 
Старший) і Королівський палац 
(1697—1760, арх. Н. Тессін Мо¬ 
лодший та ін.). Ін. споруди — бір¬ 
жа в стилі класицизму (1767—76, 
арх. К. Ю. Крунстедт, Е. Пальм- 
стедт), ратуша в стилі нац. роман¬ 
тизму (1911—23, арх. Р. Естберг). 
З 50-х рр. 20 ст. здійснюється ген. 
план забудови С., в основі якого 
лежить принцип напівавтономних 
районів, розділених зеленими зо¬ 
нами (Веллінгбю, Фарста). Під 
час реконструкції центр, частини 
С. споруджено висотні адміністра¬ 
тивні будинки (1956—62, арх. С. 
Бакстрем, Л. Рейніус), науковий 
дослідний центр <Веннер-Грен» 
(1959 — 61, арх. С. Ліндстрем) 
та ін- 

стокгольмський всесвГт- 
НІЙ КОНГРЕС ЗА РОЗЗБРО¬ 
ЄННЯ І МІЖНАРОДНЕ СПІВ- 
РОБГТНИЦТВО — міжнар. фо- 
рум представників миролюбних 
сил, скликаний з ініціативи Все¬ 
світньої Ради Миру. Відбувався 
16—22. VII 1958 у Стокгольмі. 
В ньому взяло участь понад 1200 
делегатів з 78 країн, а також пред¬ 
ставники міжнар. демократичних 
орг-цій. Гол. метою Конгресу було 
зміцнення міжнар. довір’я і між¬ 
нар. співробітництва, зміцнення 
миру між народами. Конгрес прий¬ 
няв Декларацію про роззброєння, 
спрямовану проти випробувань 
атомної і ядерної зброї і загрози 
атомної війни; Звернення до на¬ 
родів про становище на Бл. і Се¬ 
ред. Сході, що засудило агресію 
США і Великобританії проти араб, 
д-в; Резолюцію проти амер. агре¬ 
сії в Лівані; Відозву до народів 
і урядів за роззброєння і міжнар. 
співробітництво та ряд ін. доку¬ 
ментів. Конгрес сприяв об’єднан¬ 
ню миролюбних сил у боротьбі про¬ 
ти загрози війни, накреслив шля¬ 
хи дальшого зміцнення міжнар. 
співробітництва. Г. С. Ігошкін. 
СТОКГОЛЬМСЬКІ ВІДОЗВИ. 
1) Відозва Постійного комітету 
Всесвітнього конгресу прихильни¬ 
ків миру, прийнята на 3-й сесії 
к-ту 19.III 1950 в Стокгольмі. Ви¬ 
магала безумовної заборони атом¬ 
ної зброї, встановлення міжнар. 
контролю за виконанням цього рі¬ 
шення і оголошення воєнним зло¬ 
чинцем того уряду, який першим 
застосує її проти будь-якої д-ви. 
На підтримку С. в. виступили 
Всесвітня федерація профспілок, 
Всесвітня федерація демокра¬ 
тичної молоді, Міжнародна демо¬ 
кратична федерація жінок та ін. 
міжнар. демократичні організа¬ 
ції. С. в. підписало 6л. 600 млн. 
чол. з 80 країн (у т. і в СРСР — 
все доросле населення). 2) Відо¬ 
зва до всіх миролюбних сил світу, 
прийнята 31.V—2.VI 1975 в Сток¬ 
гольмі на сесії Президії Все¬ 
світньої Ради Миру, що відзначи¬ 
ла 25-річчя С. в. 1950. Відозва 
містить звернення до всіх урядів, 
громадських рухів і міжнар. 
організацій, що виступають за мир 
і проірес, об’єднати зусилля у 
боротьбі за заг. і повне роззбро¬ 
єння. Це звернення, відоме як 
нова С. в., дістало широку підтрим¬ 
ку миролюбних прогресивних сил, 
його підтримало понад 700 млн. 
чол. „ Г. С. Ігошкін. 
СТОКбВСЬКИИ (5!око\У5кі) Лео- 
польд Станіслав Антонін (18.^ 
1882, Лондон — 13.ІХ 1977, Гемп- 
шір, Англія) — амер. диригент. 
За походженням поляк. Муз. ос¬ 
віту здобув у Королівському муз. 
коледжі в Лондоні, вдосконалював 
майстерність у Парижі, Мюнхені 
й Берліні. З 1905 оселився у США 
(до 1908 — церк. органіст, 1909— 
12 —- керівник симф. оркестру в 
Цінціннаті). У 1912—36 очолював 
Філадельфійський симф. оркестр. 
Керував багатьма ін. оркестрами 
США, зокрема Всеамериканським 
молодіжним (1940—42; був його 
засновником), Нью-Йоркським фі¬ 
лармонічним (1949—50). В 1962 
створив Американський симф. ор¬ 
кестр (Нью-Йорк; керував доІ973), 
1970—77 — диригент Лондонсько¬ 

го симф. оркестру. В репертуарі 
С. переважали твори компози¬ 
торів 20 ст., зокрема І. Стравінсь- 
кого, С. Прокоф’єва, Д. Шостако- 
вича, М. Мясковського, А. Хача- 
туряна. Гастролював у СРСР (1958, 
Москва, Ленінград, Київ). Зні¬ 
мався в кіно (< Велика радіопере¬ 
дача», 1937; «Сто чоловіків і одна 
дівчина», 1939; <Карнегі-холл» 
1948). Автор симф. та органних 
творів. 
Те.: Рос. перекл.— Музика для 
всех* М., 1963. І. Д. Гамкало. 
СТО КОЛОС (Вготіїз) — рід одно- 
або багаторічних трав’янистих 
рослин родини злакових. Понад 
100 видів, пошир, переважно в 
помірних зонах земної кулі (в 
тропіках — у горах). В СРСР 44 
види, в т. ч. на Україні — бл. 
20. Деякі С.— пінні кормові тра¬ 
ви; з них найбільше значення мав 
С. безостий (В. іпегтіз) — 
багаторічний кореневищний злак 
до 150 см заввишки, з добре об- 
лисненими пагонами. Листки ши¬ 
рокі, довгі. Насіння сплющене, 
завдовжки 1 — 1,2 см. С. впрова¬ 
джено в культуру; добре росте на 
чорноземах, некислих опідзоле- 
них легких грунтах і на заплавах. 
Посіви С. безостого використову¬ 
ють 4—7 років. Урожай сіна — 
22—135 ц/га, зеленої маси — 120— 
650 ц/га. С. покрівельний (В. їес- 
Іогіїт), С. неплідний (В. зіегіїіз) 
і С. мадрідський (В. табгіїепзіз)— 
бур’яни полів, садів. Заходи 
боротьби: лущення стерні, 
глибока зяблева оранка, обробка 
посівів гербіцидами. 
СТОК-ОН-ТРЕНТ — місто в 
центр, частині Великобританії, в 
графстві Стаффордшір. Порт на 
р. Трент, залізнична станція, ву¬ 
зол автошляхів. 256 тис. ж. (1976). 
Гол. центр старовинного <гончар¬ 
ського району» країни з розвину¬ 
тим сучас. фарфоро-фаянсовим і 
керамічним виробництвом. Під¬ 
приємства металург., маш.-буд., 
хім. промисловості. Видобу¬ 
вання вугілля. Поблизу міста, у 
містечку Кіл — університет. 
СТОКРОТКИ, маргаритка (Веі- 
ІІ8) — рід трав’янистих багаторіч¬ 
них або однорічних рослин род. 
складноцвітих. 10 (за ін. джере¬ 
лами, 15) видів, пошир, в Європі, 
Малій Азії, Сірії і Пн. Америці. 
В СРСР—2 види, в т. ч. на Украї¬ 
ні — 1: С. б а г а т о р і ч н а (В. 
регеппіз)— рослина заввишки 5— 
15 см з прикореневою розеткою 
листків. Суцвіття—кошик на неви¬ 
сокому квітконосі. В кошиках 
крайові квітки — язичкові, маточ¬ 
кові, білі, рожеві або червонуваті; 
серединні — трубчасті, двостатеві, 
жовті. Росте на вологих луках, в 
лісах, культивують по всій Укра¬ 
їні як декоративну рослину. 
СТОКС (Зіокез) Джордж Габрі- 
єль (13.VIII 1819, Скрін, графство 
Сліго, Ірландія — 1.ІІ 1903, Кемб- 
рідж) — англ. фізик і математик, 
член Лондон, королівського т-ва 
(з 1851) та його президент (1885— 
90). Закінчив Кембріджський ун-т 
(1841), з 1849 — професор цього ж 
ун-ту. Наук, праці — з оптики, 
гідродинаміки та матем. фізики. 
Досліджував хвильові процеси в 
різних середовищах. В оптиці 
вивчав Ньютона кільця> аберацію, 
інтерференцію й поляризацію світ- 
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ла, люмінесценцію. Зокрема, вста¬ 
новив (1852), що довжина хвилі 
фотолюмінесценції більша довжи¬ 
ни хвилі збуджуючого світла (пра¬ 
вило Стокса). В гідродинаміці роз¬ 
робив теорію руху в'язкої рідини 
(рівняння Навгє — Стокса, закон 
Стокса). На його честь названо 
одиницю кінематичної в'язкості. У 
математиці С. встановив зв'язок 
між інтегралами по поверхні й по 
кривій (Див. Стокса формула). 
СТОКС, Ст, 5£—одиниця кінема¬ 
тичної в’язкості в СГС системі 
одиниць. Дорівнює кінематичній 
в'язкості, при якій динамічна в’яз¬ 
кість середовища з густиною 1 г/см3 
дорівнює 1 пз (див. Пуаз). С. по¬ 
в'язаний з одиницею кінематичної 
в'язкості в Міжнародній системі 
одиниць (СІ) м2/с співвідношенням 
1 Ст = 10~4 м2/с. Названо ім'ям 
Дж. Г. Стокса. 
СТбКСА ФОРМУЛА — форму¬ 
ла зв’язку між криволінійним ін¬ 
тегралом вздовж замкнутого кон¬ 
тура С і поверхневим інтегралом 
по поверхні 5, обмеженій цим 
контуром. Має вигляд: 

Рйх + Цйу Я аг = 

С 

або (у векторній формі) 

V • <Гг=і п • ГОЇ Й/5, 
5 

де V = Рі + Я І + КЬ, дг — еле¬ 
мент контура С, ск — елемент по- 

верхні 5, г — одиничний вектор 
зовн. нормалі до цієї поверхні. 
Запровадив цю формулу 1854 Дж. 
Г. Стокс. Про фіз. зміст С. ф. 
див. Поля теорія. 
СТОЛБбВСЬКИЙ МИР 1617 — 
мирний договір між Росією і Шве¬ 
цією, укладений 27.11 (9.III) в 
с. Столбово поблизу Тіхвіна. За 
умовами С. м. Швеція повернула 
Рос. д-ві пн.-зх. рос. землі з Нов¬ 
городом, Старою Руссою та ін. 
містами, захоплені під час поль¬ 
ської і шведської інтервенції по¬ 
чатку 17 століття. За Швецією 
залишалася Іжора з містами Іван- 
город, Ям, Копор’є, Орєшек і м. 
Корела (Кексгольм) з повітом; 
Росія виявилася відрізаною від 
Балтійського м. Рос. уряд зобо¬ 
в’язався виплатити Швеції 20 
тис. крб. В екон. статтях визнача¬ 
лися умови ведення торгівлі між 
обома країнами. Кордони, встанов¬ 
лені за С. м., було змінено внаслі¬ 
док Північної війни 1700—21 піс¬ 
ля укладення Ніштадтського 
мирного договору 1721. 
СТбЛЕРМАН Самуїл Олександ¬ 
рович [9 (21).XIІ 1874, м. Кяхта, 
тепер Бурят. АРСР — 22.XII 
1949, Київ] — рад. диригент, засл. 
арт. Груз. РСР (з 1924), нар. арт. 
УРСР (з 1937). Муз. діяльність 
почав у Іркутську. В 1905 вивчав 
диригування під керівництвом В. 
Сафонова в Москві і працював у 
оперній трупі Моск. нар. будин¬ 

ку, пізніше — у Красноярську, 
Пермі, Владивостоці та ін. У 1919 
—27 — диригент оперних театрів 
Тбілісі та Баку; 1927—44 — гол. 
диригент Одеського, 1944—49 — 
Київ, театрів опери та балету. Під 
керівництвом С. вперше прозвуча¬ 
ли опери «Оповідь про ПІота Ру- 
ставелі* Д. Аракішвілі (1919), 
«Кето і Коте* (1919) та «Лейла* 
(1922) В. Долідзе, «Підступна Да- 
реджан> М* Баланчивадзе (1926), 
всі — у Тбілісі; «Аршин мал алан> 
У. Гаджибекова (1926, Баку); 
«Розлом* В. Фемеліді (1929), «Зо¬ 
лотий обруч* Б. Лятошинського 
(1930), «Алмаст* О. Спендіарова 
(1930, укр. мовою), «Яблуневий 
полон* О. Чишка (1931), «Траге¬ 
дійна ніч* К. Данькевича (1935), 
всі —в Одесі. І. Д. Гамкало. 
СТОЛсТОВ Всеволод Миколайо¬ 
вич [н. 20.XII 1906 (2.1 1907), 
с. Леоново, тепер Пєтушинського 
р-ну Влад, обл.] — рос. рад. педа¬ 
гог і державний діяч, акад. АПН 
СРСР (з 1968). Член КПРС з 
1940. Закінчив Моск. с.-г. акаде¬ 
мію ім. К. А. Тімірязєва (1931). З 
1940 — вчений секретар, а пізніше 
— заст. директора Ін-ту генетики 
АН СРСР. У 1948—50 — директор 
Моск. с.-г. академії імені К. А. 
Тімірязєва; 1951—52 — міністр 
вищої освіти СРСР, 1959—72 — 
міністр вищої і серед, спец, освіти 
РРФСР. С.— доктор біол. наук, 
професор (з 1948); у 1959—81 — 
зав. кафедрою генетики Моск. 
ун-ту; в 1971—81—президент АПН 
СРСР. Автор багатьох праць з пи¬ 
тань генетики й селекції, педагогі¬ 
ки й орг-ції середньої й вищої шко¬ 
ли. С.— голова Президії Рад. 
т-ва по культур, зв’язках з співвіт¬ 
чизниками за кордоном, член Рад. 
к-ту захисту миру та ін. громад, 
орг-цій. Нагороджений 4 ордена¬ 
ми Леніна, ін. орденами, медаля¬ 
ми. М. Д. Ярмаченко. 
СТОЛьТОВ Олександр Григоро¬ 
вич [29.VII (ІО.УІІІ) 1839, Влади¬ 
мир — 15 (27).У 1896, Москва] — 
рос. фізик. Закінчив Моск. ун-т 
(1860) і був залишений у ньому для 
підготовки до професорського 
звання. У 1862—66 удосконалював 
свої знання в Берліні, Гейдельбер¬ 
зі (у Г. Р. Кгрхгофа) та Геттінгені. 
З 1866 викладав у Моск. ун-ті 
(з 1873 — професор). Осн. наук, 
праці С. присвячені проблемам 
електрики й магнетизму. Вивчаючи 
мати, властивості заліза (1872), С. 
показав, що крива залежності магн. 
сприйнятливості від напруженості 
магн. поля має максимум, що 
було важливо для електротехні¬ 
ки. Досліджуючи (1888—89) явище 
зовн. фотоефекту, відкрив за¬ 
кон залежності сили фототоку від 
інтенсивності світла (закон Сто- 
лєтова). Розроблена ним електр. 
схема стала прообразом су час. 
фотоелемента. Зробив значний 
внесок у теорію газового розряду, 
досліджував критичний стан речо¬ 
вин та ін. Заснував фіз. лаборато¬ 
рію у Моск. ун-ті. Автор філос. 
нарисів, в яких виступав як мате¬ 
ріаліст .# 
СТОЛЙПІН Петро Аркадійович 
[2 (14).ГУ 1862, Дрезден, тепер 
НДР — 5 (18).IX 1911, Київ] — 
держ. діяч царської Росії. Син ге¬ 
нерала. Після закінчення Петерб. 
ун-ту з 1884 — на держ. службі. 

В 1902 — губернатор Гродненської, 
1903—06 — Саратовської губер¬ 
ній. З 1906 — міністр внутр. справ 
і голова Ради міністрів. Керував 
придушенням революції 1903—07 
в Росії, організатор третьочерв- 
невого перевороту 1907. Політика 
С. визначала урядовій курс у пе¬ 
ріод реакції 1907—10 («столипін- 
сь ка реакція*). Посилив політику 
нац. гніту, зокрема щодо укр. на¬ 
роду. З метою зміцнення куркуль¬ 
ства як соціальної опори царського 
самодержавства на селі провів 
агр. реформу (див. Столипінська 
аграрна реформа). Вбитий есером, 
агентом охранки. 
СТОЛЙПІНСЬКА АГРАРНА ре¬ 
форма — бурж. реформа селян- 
ського надільного землеволодіння 
в Росії, спрямована на зміцнення 
куркульства як соціальної підпо¬ 
ри царизму на селі. Названа за 
прізвищем тодішнього глави царсь¬ 
кого уряду П. А. Столипіна, який 
був ініціатором реформи і керував 
проведенням її. Поразка револю¬ 
ції 1905—07 в Росії дала можли¬ 
вість царизму і поміщикам при¬ 
ступити до ліквідації деяких пере¬ 
житків кріпосництва шляхом ре¬ 
форм при збереженні поміщицько¬ 
го землеволодіння. Гол. змістом 
С. а. р. було руйнування сел. об¬ 
щини і насадження приватної зем. 
власності. Реформа почалася з 
царського указу від 9 (22).XI 
1906, за яким селянам надавалося 
право закріпити зем. наділ в осо¬ 
бисту власність, вийти з общини, 
об'єднати свої зем. ділянки в одну 
— хутір чи відруб, або продати 
цю землю. 14 (27).VI 1910 зем. 
указ набув чинності закону. 29.V 
(11 VI) 1911 було прийнято закон 
про землеустрій, що встановлював 
порядок роботи землевпорядних 
комісій, створених ще за указом 
1906. Проведення С. а. р. припине¬ 
но постановою Тимчасового уряду 
від 28.УІ (ИЛШ) 1917. 
Від часу виходу указу і до поч. 
1915 по всій Росії з общини виділи¬ 
лося понад 2 млн. дворів, що стано¬ 
вило 22,1% всіх общинників. На 
Україні (крім Лівобережної, де 
цей процент становив 20,5) процес 
виділення з общини йшов швидше, 
бо тут був вищий рівень розвитку 
капіталізму в с. г. Так, у Херсон», 
Катеринославській і Таврійській 
губерніях двори, виділені з об¬ 
щини, становили 45,6%, на Пра¬ 
вобережжі — 48,6%. Протягом 
1907—11 на Україні вийшло на 
хутори й відруби понад 226 тис. 
г-в, які мали 1800 тис. дес. землі. 
Сел. біднота, одержавши наділ у 
власність, продавала його за без- 
цінь куркулям і остаточно проле- 
таризувалася. По всій Росії про¬ 
дали свої наділи 1260 тис. власни¬ 
ків найбідніших г-в, у т. ч. в укр. 
губерніях— 263 тис. (24%). Цей 
процес поглибив класове розшару¬ 
вання на селі. Проведенню С. а. р. 
сприяв Селянський поземельний 
банк, що допомагав насамперед 
поміщикам продавати на вигідних 
для них умовах землю заможній 
верхівці села. 
Складовою частиною С. а. р. була 
переселенська політика. Царизм, 
переселяючи селян-бідняків з вну¬ 
трішніх районів Росії до Сибіру, 
Серед. Азії тощо, сподівався ство¬ 
рити в центр, районах міцні кур- 

СТОЛИПІНСЬКА 
АГРАРНА 
РЕФОРМА 

О. Г. Столєтов. 

Стоколос безостий. За¬ 
гальний вигляд росли¬ 
ни і колосок. 

Стокротка багаторічна. 
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О. В. Столпер. 

кульські г-ва, ліквідувати тут за¬ 
грозу сел. виступів. Кількість 
переселенців за 1906—16 становила 
З млн. чол. Особливо багато їх. ви¬ 
рушило з України: до Сибіру 
1906—12 переселилося бл. 1 млн. 
чол., з них понад третина — вихід¬ 
ці з Полтавщини й Чернігівщини. 
Найчастіше вони осідали в Том¬ 
ській губ. і Акмолінській обл. Ос¬ 
воєння нових земель виявилося не 
під силу розореному селянству. 
Понад 548 тис. переселенців (18%) 
повернулося назад. На 1911 бл. 
70% їх повернулося на Україну. 
Реформа сприяла розвиткові ка¬ 
піталізму в с. г., однак цей розви¬ 
ток гальмувався пережитками 
кріпосництва: великим поміщиць¬ 
ким землеволодінням, сел. мало¬ 
земеллям і безземеллям, орендою, 
відробітками. С. а. р. ще більше 
загострила класові суперечності 
на селі, в результаті чого посилила¬ 
ся боротьба селян проти поміщи¬ 
ків і куркулів. Протягом 1908— 
10 відбулося 11 293 сел. виступи. 
Рішучий опір чинили селяни вихо¬ 
ду на хутори й відруби (див., 
зокрема, Чорнокам*янське селян¬ 
ське заворушення 1910). С. а. р. 
не привела до корінних соціально- 
екон. зрушень і не змогла відвер¬ 
нути назрівання нової бурж.-де¬ 
мократичної революції в Росії. 
Внаслідок С. а. р. куркульство еко¬ 
номічно, а після Лютн. революції 
1917 і політично відшарувалося 
від селянства і стало складовою 
частино^ класу рос. буржуазії. 
Літ.: Дубровский С. М. Столнпин- 
ская земельная реформа. М., 1963; 
Сидельников С. М. Аграрная реформа 
Стольшнна. М., 1973; Барабой А. 3. 
Аграрний капіталізм у Росії і столи- 
пінська реформа. 4Український істо¬ 
ричний журнал», 1980, № 11. 

[А. 3. Барабоц. | 
столйця — головне місто дер¬ 
жави, ЇЇ адм.-політ, центр. Як пра¬ 
вило, С. є й провідним екон., торг., 
фінанс. і культур, центром краї¬ 
ни. В С. перебувають найвищі ор¬ 
гани держ. влади і держ. управ¬ 
ління, найвищі судові, військ., 
адм., наук, та ін. установи. 
СТОЛІТНИК — народна назва 
кількох довголітніх рослин, що 
цвітуть один раз у житті {агава) 
або з перервою в кілька років 
{алое, опунція тощо) в оранжерей¬ 
них та кімнатних умовах. 
СТОЛГТНЯ ВІЙНА 1337—1453 — 
війна між Англією і Францією за 
Гієнь (з 1259 — англ. володіння), 
Нормандію, Анжу (втрачені англій¬ 
цями в 13 ст.), Фландрію. Приво¬ 
дом до війни стали претензії англ. 
короля Едуарда III (онука франц. 
короля філіппа IV) на франц. 
престол після смерті 1328 Карла 
IV (останнього представника Ка- 
петінгів) та коронування Філіппа 
VI (з роду Валуа). Англія здобула 
перемоги в битвах біля Слейса 
(1340), Кресі (1346), Пуатьє (1356). 
Франц. король Іоанн II Добрий по¬ 
трапив у полон. Поразка франц. 
військ, екон. розруха, збільшення 
податків викликали у Франції 
нарк повстання (див. Паризьке 
повстання 1357—58, Жакерія). 
Франц. уряд змушений був уклас¬ 
ти договір 1360, який закріпив за 
Англією зца*щу частину франц. 
території. В 7(мх рр. 14 ст. англ. 
війська майже повністю було виг¬ 

нано з Фландрії. Проте після пере¬ 
моги біля АзеЯкура (1415) англій¬ 
ці в союзі з Бургундією захопили 
Пн. Франції. В 1428 англ. війська 
обложили Орлеан. На війну проти 
загарбників піднявся весь франц. 
народ. Нар. опір очолила Жанна 
дуАрк. Із закінченням облоги Ор¬ 
леана (1429) почався перелом у хо¬ 
ді війни. Франц. армія здобула 
ряд перемог. В 1429 в Реймсі бу¬ 
ло короновано франц. короля Кар¬ 
ла VII (проголосив себе королем 
1422). В 1436 англійців вигнали з 
Парижа, 1441 — з Шампані, 1450-т- 
з Мена та Нормандії, 1453 — з 
Гієні. 19.Х 1453 англ. військо ка¬ 
пітулювало біля Бордо. Англія 
утримала на тер. Франції лише 
Кале (до 1558). 
СТОЛМАКбВА Ганна Іванівна 
[н. 28.УІІІ (10.ІХ) 1912, станція 
Гришине, тепер м. Красноармійськ 
Донецької обл.] — укр. рад. гігіє¬ 
ніст, засл. діяч, науки УРСР (з 
1968). Член КПРС з 1940. Закін¬ 
чила (1933) Дніпропетр. мед. ін-т. 
В 1944—63 С. працювала у Львів, 
мед. ін-ті. Доктор мед. наук 
(з 1954), професор (з 1955). В 
1961—71 — директор Львів, н.-д. 
ін-ту епідеміології та мікробі¬ 
ології. З 1971 — зав. кафедрою 
гігієни харчування Львів, мед. 
ін-ту. Осн. праці присвячені вив¬ 
ченню питань етіології, патогенезу, 
епідеміології і профілактики ста¬ 
філококових харчових інтоксина¬ 
цій та захворювань ендемічним 
зобом, харчування сільського на¬ 
селення та промислових робітни¬ 
ків; дослідженню ролі вітамінів, 
мікроелементів у раціональному 
і профілактичному харчуванні. 
Нагороджена орденами Трудового 
Червоного Прапора, Дружби на¬ 
родів, медалями. 
СТОЛбВІ ГбРИ — гори з плеска¬ 
тими платоподібними вершинами і 
стрімкими, урвистими, іноді схід¬ 
частими схилами. Верхні частини 
С. г. складаються звичайно з стій¬ 
ких до процесів руйнування гір¬ 
ських порід. Ділянки суходолу, 
рельєф яких визначається пере¬ 
важанням С. г., наз. столовими 
країнами (напр., Тургайське пла¬ 
то, Устюрт). С. г. утворюють¬ 
ся внаслідок тектонічних пору¬ 
шень та ерозійної (див. Ерозія в 
геології) діяльності в столових 
країнах та в областях поширення 
лавових покривів (див. Лава). 
СТОЛбН [від лат. зіоіо (5І0І0ПІ5) 

— кореневий паросток] — 1) Бічний 
тонкий пагін з довгими меживузля¬ 
ми і недорозвиненими листками. 
Служить для вегетативного роз¬ 
множення. 2) Виріст тіла у бага¬ 
токлітинних колоніальних організ¬ 
мів (напр., у деяких кишковопо¬ 
рожнинних, моховаток, покривни¬ 
ків тощо), що служить для розмно¬ 
ження шляхом пупкування. 
СТбЛПЕР Олександр Борисович 
[ЗО^ІІ (12. VIII) 1907, Двінськ, 
тепер Даугавпілс — 15.1 1979, Мо¬ 
сква] — рос. рад. кінорежисер і 
кінодраматург, нар. арт. СРСР 
(з 1977). В 1923—27 навчався в 
кіномайстерні Л. Кулеиюва у Мо¬ 
скві. З 1927 працював у сценарній 
майстерні, брав участь у написанні 
сценарію фільму 4Путівка в жит¬ 
тя» (1931). В 1938 закінчив ВДІК. 
Поставив фільми за однойменни¬ 
ми творами К. Симонова: «Хло 

пець з нашого міста» (1942), «Жди 
мене» (1943), обидва —спільно з Б. 
Івановим, «Дні і ночі» (1945), «Жи¬ 
ві і мертві» (1964); за романом 
К. Симонова «Солдатами не наро¬ 
джуються»—«Відплата» (1969). Се¬ 
ред ін. фільмів—«Повість про 
справжню людину» (1948, за одно¬ 
йменним романом Б. Полевого), 
«Важке щастя» (1958, за одно¬ 
йменним твором Ю- Нагібіна). Ав¬ 
тор сценаріїв ряду своїх фільмів. 
З 1965 викладав у ВДІКу. Наго¬ 
роджений 2 орденами Трудово¬ 
го Червоного Прапора, орденом 
«Знак Пошани», медалями. Держ. 
премія СРСР, 1949, 1951. 
СТОЛЯР ЄНКО Петро Кузьмич 
(н. 13.VII 1925, Керч) — укр. рад. 
живописець, засл. художник УРСР 
(з 1972). Навчався в студії образо¬ 
творчого мистецтва при Феодо- 
сійській картинній галереї ім. 
І. К. Айвазовського у М. Барса- 
мова. Твори: «Туманний ранок» 
(1955), «Весняне вікно» (1960), 
«За владу Рад» (1966—67), «Рядо¬ 
ві революції» (1967—70), «Минуле 
й майбутнє» (1970), «Сніданок» 
(1971), «Вода прийшла» (1972), 
«Мітрідат-гора. Реквієм» (1977), 
«Йшли солдати» (1979), «Іван та 
Мар’я» (1980—81), «Таврія» 
(1982). 

СТОЛЯРНІ ВЙРОБИ — вироби, 
виготовлені повністю або переваж¬ 
но з деревини та ін. деревинних 
матеріалів. До С. в. належать ві¬ 
конні блоки, двері, столярні пере¬ 
городки та ін. буд. вироби, меблі, 
шлюпки, яхти, деталі автомоб. 
кузовів, вагонів, машин тощо. Осн. 
елементами С. в. є бруски (су¬ 
цільні, клеєні), дошки 1 плити, що 
їх складають за допомогою столяр¬ 
них з’єднань (в’язок, болтів, цвя¬ 
хів тощо) у складальні одиниці — 
щити, рамки або коробки (див. та¬ 
кож Столярні роооти). За кон¬ 
структивною ознакою розрізняють 
С. в. однобрускові, каркасні (ба- 
гатобру скові), каркасно-обшивні 
(каркасно-панельні) та безкаркас- 
ні (панельно-щитові). С. в. просо¬ 
чують антипіренами, антисептич¬ 
ними засобами, облицьовують шпо¬ 
ном. Якість С. в. значною мірою 
залежить від текстури деревини 
і технології обробки деревини. Крім 
деревинних матеріалів, для виго¬ 
товлення С. в. застосовують мета¬ 
ли, полімерні матеріали, скло, гу¬ 
му тощо. 
СТОЛЯРНІ РОБбТИ — роботи, 
пов’язані з виготовленням і вста¬ 
новленням столярних виробів. Від 
теслярських робіт відрізняються 
точнішою і ретельнішою оброб¬ 
кою деревини та ін. деревинних 
матеріалів, кращим опоряджен- 
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ням виробів. Розрізняють С. р. 
білодеревні (з використанням де¬ 
ревини хвойних і м’яких листяних 
порід) і червонодеревні (з засто¬ 
суванням деревини твердих лис¬ 
тяних декоративних порід або 
облицюванням деталей шпоном). 
Ручні С. р. (напр., в індивідуаль¬ 
ному буд-ві, при ремонті) викону¬ 
ють на столярних верстаках, ко¬ 
ристуючись столярно-теслярсь¬ 
ким інструментом. Ці роботи по¬ 
лягають у розмічуванні деталей, 
випилюванні й струганні заготовок, 
створенні в них пазів, шпунтів, 
шипів і гнізд, довбанні й свердлін¬ 
ні отворів, циклюванні, шліфу¬ 
ванні, поліруванні та лакуванні 
деталей, склеюванні, облицьову¬ 
ванні їх, складанні й опоряджу¬ 
ванні виробів. У столярно-меха¬ 
нічному вироби, застосовують де¬ 
ревообробні верстати, об’єднува¬ 
ні в автоматизовані потокові лі¬ 
нії . У масовому буд-ві за умов 
розвинутого централізованого ви¬ 
готовлення столярних виробів на 
деревообробних комбінатах С. р. 
зводяться в основному до монтажу 
конструктивних елементів, оста¬ 
точної обробки їх, врізування й 
навішування замків та ін. деталей 
різного призначення, встановлення 
погонажних виробів (напр., по¬ 
ручнів). У повнозбірному будів¬ 
ництві практично всі С. р. вико¬ 
нуються на домобудівних комбіна- 

СТОЛЙ РНО-ТЕСЛЙРСЬКИЙ 
інструмент — ручний або ме¬ 
ханізований інструмент для об¬ 
робки деревини та ін. деревинних 
матеріалів при столярних роботах 
1 теслярських роботах. Буває ви¬ 
мірювально-розмічальний, різаль¬ 
ний і допоміжний. До вимірюваль¬ 
но-розмічального С.-т. і. належать 
лінійки, нутроміри, шаблони, ру¬ 
летки, ватерпаси, виски, косинці, 
скоби, рейсмуси та ін. (див. також 
Міри довжини, Міри кутові, 
Розмічальний інструмент). Для 
точніших вимірювань застосову¬ 
ють глибиноміри, калібри, мікро¬ 
метри, штангенциркулі. Різаль¬ 
ним С.- т. і. є долота, пилки, 
свердла, сокири, стамески, бурави, 
коловороти, дрелі, рубанки, на¬ 
пилки тощо. Допоміжним С.-т. і. 
служать мітчики, молотки, клі¬ 
щі, плоскогубці, викрутки, раш¬ 
пілі, точила та ін. Див. також Бу¬ 
дівельний інструмент. 
СТОЛЯРбВ Микола Георгійович 
(н. 22.V 1922, Казань) — рад. 
військ, льотчик-штурмовик, пол¬ 
ковник, двічі Герой Рад. Союзу 
(1944, 1945). Член КПРС з 1944. 
В Рад. Армії з 1941. Під час Ве¬ 
ликої Вітчизн. війни 1941—45 був 
льотчиком штурмового авіаполку, 
потім командиром ланки, заст. 
командира і командиром авіаес¬ 
кадрильї, штурманом гвард. авіа¬ 
полку. Учасник боїв на Калінін., 
Ворон., Степовому, 2-му і 1-му 
Укр. фронтах. Відзначився в бит¬ 
ві за Дніпро 1943 і Корсунь-Шев- 
ченківській операції 1944. Всього 
здійснив понад 180 бойових вильо¬ 
тів. У 1954 закінчив Військ.-по- 
вітр. академію. З 1956 — в запасі. 
Нагороджений орденом Леніна, 
2 орденами Червоного Прапора, ін. 
орденами, медалями. 
СТОЛЯРбВ Яків Васильович 
[28.Х (9.ХІ) 1878, Москва — З.ХІІ 

1945, Харків) — укр. рад. вчений 
у галузі прикладної механіки та 
залізобетонних конструкцій, док¬ 
тор тех. наук (з 1938). Закінчив 
(1902) Харківський технологіч¬ 
ний (тепер політехнічний) інсти¬ 
тут. З 1904 викладав у цьому ж 
вузі, потім у Харків, інженерно- 
будівельному ін-ті та Ін-ті інжене¬ 
рів народного господарства (тепер 
Харків. інженерно-економічний 
ін-т), з 1912 — професор. Осн. 
праці — в галузі буд. механіки, 
опору матеріалів, теорії машин, 
теорії залізобетону. С.— один з 
творців теорії розрахунку залізо¬ 
бетону за руйнуючими зусиллями. 
СТОЛЯРСЬКИЙ Петро Соломо- 
нович [18 (ЗО).XI 1871, Липовець, 
тепер селище міськ. типу Війн, 
обл.— 29.IV 1944, Свердловськ] — 
укр. рад. скрипаль і педагог, нар. 
арт. УРСР (з 1939). Член Кому¬ 
ністичної партії з 1939. Гри на 
скрипці навчався спочатку під ке¬ 
рівництвом батька, потім у С. 
Барцевича (Варшава). В 1900 за¬ 
кінчив Одес. муз. уч-ще Рос. муз. 
т-ва. У 1898—1919 — скрипаль в 
оркестрі Одес. оперного театру. 
В 1911 відкрив власну муз. школу. 
З 1920 викладав у Одес. консер¬ 
ваторії (з 1923 — професор). Один 
з основоположників рад. скрипко¬ 
вої школи. У 1933 за його ініціати¬ 
вою в Одесі було відкрито першу 
в СРСР муз. школу-десятирічку 
(згодом їй присвоєно ім’я С.). Се¬ 
ред учнів С.— Д. Ойстрах. 
стдльник — двірський, ЗГОДОМ 
придворний чин-посада в Рос. дер¬ 
жаві 13—17 ст. Спочатку прислу¬ 
говував князям (царям) під час 
урочистих трапез, супроводив їх 
у поїздках. Згодом С. призначали 
на воєводські, посольські та ін. 
посади. 
СТОМАТЙТ [від грец. атбца 
(атодатод) — рот] — запалення 
слизової оболонки ротової порож¬ 
нини. С. у людини може вини¬ 
кати як самостійне захворювання, 
а може бути симптомом ін. захво¬ 
рювань (кору, скарлатини, грипу, 
кандидамікозу та ін.). В тих ви¬ 
падках, коли захворювання ура¬ 
жає лише язик, воно зветься гло¬ 
сит, ясна — гінгівіт, піднебіння — 
палатиніт, губи — хейліт. Розвит¬ 
кові С. сприяють загострення хро¬ 
нічних захворювань внутр. орга¬ 
нів, нервової системи, порушення 
обміну речовин, недостатність ві¬ 
тамінів в їжі, порушення функцій 
залоз внутр. секреції. Куріння, 
вживання міцних спиртних напо¬ 
їв, гарячої або дуже холодної їжі 
тощо може спричинювати С. Іноді 
С. виникає при підвищеній чут¬ 
ливості до деяких лікарських ре¬ 
човин. Існують різні форми С., 
однак всі вони мають заг. ознаки: 
почервоніння і набряк слизової 
оболонки ротової порожнини, біль, 
збільшення підщелепних лімфа¬ 
тичних вузлів. Перебіг С. може 
бути гострим, коли запалення роз¬ 
вивається раптово, відрізняється 
сильною болісністю, і хронічним — 
в’ялий, тривалий, з невеликою бо¬ 
лісністю. Розрізняють катараль¬ 
ний С. (запальний процес без 
порушення цілості слизової обо¬ 
лонки), афтозний (на фоні ката¬ 
рального запалення спостерігають¬ 
ся поверхневі дефекти слизової 
оболонки), виразковий (запальний 

процес з ділянками порушення 
глибоких шарів слизової оболонки). 
Крім того, С. поділяються на трав¬ 
матичні (спричинюються механіч¬ 
ними, фіз. або хім. ушкодженнями 
ротової порожнини), симптоматич¬ 
ні (як результат різних захворю¬ 
вань), інфекційні (внаслідок ін¬ 
фекційних захворювань), специ¬ 
фічні (внаслідок туберкульозу, 
сифілісу, лепри). Профілак¬ 
тика! лікування С.: пе¬ 
ріодичне оздоровлення ротової 
порожнини, усунення чинників, 
що викликають С.; полоскання со¬ 
довим розчином або борною к-тою 
(залежно від рН ротового середови¬ 
ща), кератопластичні препарати, 
зокрема обліпихова олія та ін., 
фізіотерапія. 
У тварин С. виникав внаслідок 
мех., терміч. і хім. діяння (пер¬ 
винний С.) та при деяких інфек¬ 
ційних хворобах — ящурі, стахі- 
ботріотоксикозі та ін. (вторинний 
С.). Хвора на С. тварина відмовля¬ 
ється від корму, у неї слинотеча, 
ушкоджена слизова оболонка та 
неприємний запах з рота. Ліку¬ 
вання: зрошення слизової обо¬ 
лонки рота дезинфікуючими та 
в’яжучими засобами. При вто¬ 
ринному С.— специфічне ліку¬ 
вання залежно від хвороби. 

С. І. Дорошенко (С. у людини). 
СТОМАТОЛОГІЇ одеським 
НАУКбВО-ДОСЛІДНИИ ІН¬ 
СТИТУТ — установа М-ва охо- 
рони здоров’я УРСР. Засн. в Оде¬ 
сі 1928. Складається (1982) з б від¬ 
ділів і 5 лабораторій, стаціонара 
і консультативної поліклініки. Ін-т 
розробляє проблеми стоматологіч¬ 
ної допомоги в республіці і форми 
її організації; нових засобів про¬ 
філактики й лікування пародон¬ 
тозу; рецептів зубних паст, 
еліксирів; зуботехнічних матеріа¬ 
лів; природжених незарощувань 
обличчя; вдосконалення виготов¬ 
лення зубних протезів. Ін-т видає 
міжвідомчий збірник «Хирургиче- 
ская и ортонедическая стоматоло- 
гия» (з 1978). Г. Н. Варава. 
СТОМАТОЛОГІЯ [від грец. атб- 
Ма (отбцато^) — рот і Хбуос; — 
вчення] — галузь медицини, що 
вивчає хвороби зубів та ін. орга¬ 
нів порожнини рота і суміжних 
з нею ділянок обличчя і шиї. Осн. 
завданнями С. є вивчення етіоло¬ 
гії і патогенезу стоматологічних 
захворювань, розробка діагностич¬ 
них методів, лікування і профілак¬ 
тики. Зуболікування виникло ще 
у далекому минулому, про це 
свідчать пам’ятки культури ста- 
род. Індії, Вавілона, Китаю, а та¬ 
кож праці Гіппократа, Цельса, 
Галена та ін. Формування зуболі¬ 
кування на науковій основі поча¬ 
лося лише у 18 ст. і пов’язане з 
першими працями франц. хірурга 
П. Фошара. Перші стоматологічні 
школи було створено в Америці 
(1839), Англії (1857), Франції та 
Швейцарії (1881). В Росії зуболі¬ 
кування як науково-медична спе¬ 
ціальність починає розвиватися на 
поч. 19 ст. (в 1809 було усього 18 
зубних лікарів). Першою працею 
з зуболікування була книга А. 
Соболева «Дантистика, або зубне 
мистецтво лікування зубних хво¬ 
роб в застосуванні до дитячої 
гігієни» (Ш29). В Росії школу для 
вивчення 4зуболікарського мистец- 
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іва» було відкрито вперше в Пе¬ 
тербурзі (1881), згодом у Москві, 
Одесі, Києві. В 1885 вийшов пер¬ 
ший рос. журн. < Зубоврачебньїй 
вести ик», а 1899 — «Одонтоло- 
гическое обозрение». Як важлива 
галузь медицини, вітчизи. С. по¬ 
чала своє становлення лише у роки 
Рад. влади. При Народному комі¬ 
саріаті охорони здоров’я РРФСР 
було створено (1917) зуболіку¬ 
вальну підсекцію, яку очолював 
відомий громадський діяч, зуб¬ 
ний лікар П. Г. Дауге. В 1921 у 
Москві було відкрито Держ. ін-т 
зуболікування, 1927 — аналогіч¬ 
ний ін-т у Ленінграді, потім у 
30-х рр. 20 ст. було створено зу¬ 
болікарські школи і стоматоло¬ 
гічні ін-ти в ін. містах. Наприкін¬ 
ці 30-х рр. 20 ст. було організова¬ 
но кафедри терапевтичної, хі¬ 
рургічної і ортопедичної стоматоло¬ 
гії, що послужило поштовхом до 
диференціації С. на три галузі. 
Терапевтична С. розробляє 
питання лікування зубів і тканин, 
що містяться навколо зубів (див. 
Пародонтоз), слизової оболонки 
порожнини рота і губ, захворю¬ 
вання язика. Ортопедична 
С.— питання усунення деформа¬ 
цій і ліквідації дефектів зубних 
рядів, щелеп і обличчя за допомо¬ 
гою протетичних заходів (виготов¬ 
лення зубних протезів, ортодон- 
тичних апаратів, ектопротеЗів то¬ 
що). Хірургічна С. розроб¬ 
ляє питання лікування запальних 
і пухлинних процесів, деформацій 
і дефектів щелепно-лицьової ді¬ 
лянки, які потребують хірургіч¬ 
ного втручання. У зв’язку з спе¬ 
цифікою порожнини рота і жуваль¬ 
ного апарату дітей згодом в само¬ 
стійний розділ відокремилася ди¬ 
тя ч а С. Значних успіхів досягла 
С. в роки Великої Вітчизн. війни— 
85,1% поранених у щелепно-ли¬ 
цьову ділянку були повернені у 
лави Радянської Армії. Велике 
значення для розвитку С. в Ра¬ 
дянському Союзі мали дальші за¬ 
ходи щодо поліпшення стоматоло¬ 
гічної допомоги населенню, зокре¬ 
ма створення 1962 у Москві Цент¬ 
рального науково-дослідного ін¬ 
ституту стоматології. В СРСР 
діють (1983) два н.-д. стоматологіч¬ 
ні інститути (Москва, Одеса), 
два стоматологічні ін-ти (Полтава, 
Ленінград), 34 сгомат. факультети 
мед. вузів. Значний внесок у роз¬ 
виток рад. С. зробили вітчизн. 
вчені П. Г. Дауге, О. О. Лімберг, 
І. Г. Лукомський, М. О. Астахов, 
Д. А. Ентін, І. М. Оксман, В. Ю. 
Курляндський, О. І. Євдокимов, 
Д. А. Калвеліс, О. І. Рибаков та 
ін., зокрема укр. вчені — Ю- М. 
Гофунг, М. Б. Фабрикант, І. О. 
Новик, Ю. І. Бернадський, А. І. 
Бетельман, М. Ф. Данилевський, 
С. І. Криштаб, О. І. Марченко, 
В. С. Коваленко, В. І. Кулажен- 
ко, 3. С. Василенко та ін. В СРСР 
створено чітку систему подання 
населенню кваліфікованої стома¬ 
тологічної допомоги, систему під¬ 
готовки спеціалістів різного стома- 
тологіч. профілю, систему плану¬ 
вання, організації і проведення 
наукових досліджень в галузі С. 
Характерною рисою вітчизн. С., 
як і всієї рад. охорони здоров’я, 
є її профілактична спрямованість. 
Літ.: ТроянскиЙ Г. Н. История раз- 

вития советской ортопедической стома 
тологии. М., 1975; Марченко О. І., 
Філіпчик Й. С. Стоматологічна допо¬ 
мога сільському населенню. К., 1981. 

С, /. Дорошенко, А. М. Заверна. 
СТОММА Здислав Францович 
[н. 4(17).VIII 1907, Мінськ] — бі¬ 
лорус. рад. актор, нар. арт. СРСР 
(з 1968). Член КПРС з 1963. З 
1929 після закінчення драм, сту¬ 
дії працював у театрах Мінська 
і Києва. З 1940 — актор Білорус, 
театру ім. Я. Купали (Мінськ). 
Ролі: Биковський («Павлинка» Ку¬ 
пали), Левон Чмих («Лявониха 
на орбіті » Макайонка), Каравкін 
(ч Ворота безсмертя» Крапиви), Бє- 
логуров (чТепленьке місце» О. 
Островського), Довгоносик (чВ 
степах України» Корнійчука), 
Глап’є (чТисяча франків винаго¬ 
роди» за Гюго) та ін. З 1949 зніма¬ 
ється в кіно (чКостянтин Засло- 
нов», чЯ, Франциск Скорина» та 
ін.). Нагороджений 2 орденами, 
медалями. 
СТОНГЕНДЖ — одна з найбіль¬ 
ших мегалітичних споруд; міс¬ 
титься у Великобританії біля м. 
Солсбері. Складається з трьох збу¬ 
дованих на одному й тому самому 
місці споруд, що датуються: пер¬ 
ша — 1900—1700 до н. е., друга — 
1700—1550 до н. е., третя — 1500— 
1400 до н. е. Перша споруда скла¬ 
дається з круглого земляного валу 
і рову діаметром 97,5 м. Друга — 
з двох концентричних кіл каменів 
(38 пар), вертикально поставлених 
всередині давнього валу. До нього 
веде земляна дорога. Третя спо¬ 
руда складається з вертикально 
вкопаних у землю тесаних каменів 
заввишки 6л. 8,5 м, масою бл. 
28 т і кам’яних плит, які лежать 
на них, що створює замкнуте ко¬ 
ло діаметром ЗО м. Всередині цього 
кола містяться 5 трилітів (2 ка¬ 
мені, вкриті зверху кам’яною пли¬ 
тою), що оточують т. з. олтарний 
камінь, який лежить горизонталь¬ 
но. С.— давній храм, що, можли¬ 
во, пов’язаний з культом сонця і 
символізує небесне коло. Деякі 
дослідники (Дж. Хокінс, Дж. Уайт) 
вважають, що С. був також дав¬ 
ньою астрономічною обсерваторією. 
Іл. див. т. 5, с. 537. 
Літ.: Хокинс Дж., Уайт Дж. Разгадка 
тайньї Стоунхенджа. Пер. с англ. 
М.. 1973. 
стонбги, мокриці (ОпІ5соісІеа) 
— підряд рівноногих ракоподіб¬ 
них. Довж. 1—50 мм. Органи ди¬ 
хання (зябра, у деяких видів — 
псевдотрахеї) розміщені в черев¬ 
них ніжках. За допомогою зябер 
С. дихають киснем, розчиненим у 
тонкому шарі вологи, що збира¬ 
ється на зябрових пелюстках; за 
допомогою псевдотрахей С. ви¬ 
користовують атмосферне повітря. 
Живуть С. у вологих місцях: під 
камінням, мохом, в лісовій під¬ 
стилці тощо. Живляться рослин¬ 
ними рештками. Роздільностате¬ 
ві, розвиток без перетворення. 7 
родин, бл. 1000 видів, поширених 
на всіх материках; на Україні — 
17 видів, з них найпоширеніші 
стонога звичайна (Опіз- 
сиз азеїіиз), мокриця льо х о - 
в а (Рогсеїііо всаЬег). Деякі види 
беруть участь у грунтоутворю¬ 
вальному процесі. У ставковому 
рибництві С. використовують як 
корм для риб. Окремі види пошко¬ 
джують с.-г. рослини. 

СТОПА в анатомії — частина 
нижньої кінцівки. Скелет С. скла¬ 
дається з передплесна, плесна і 
кісток пальців. Точками опо¬ 
ри С. є п’ятковий бугор і головки 
кісток плесна. Кістки С. сполу¬ 
чаються між собою суглобами. У 
людини С. виконує функції 
органа опори та ресорного апарату, 
що пом’якшує навантаження на 
кістково-суглобний апарат кінці¬ 
вок, таза, хребта і охороняє го¬ 
ловний мозок, а також усі порож¬ 
нинні органи від різких поштовхів. 
Кровопостачання С. здійснюється 
тильною артерією С. Іннервується 
С. найдовшими гілками попереко¬ 
вого і крижового сплетень (див. 
Сплетення нервові). Аномалії С.: 
скостеніння, додаткові кістки, від¬ 
сутність С., справжній гігантизм. 
Деформації С.: плоскостопість, 
клишоногість, кінська стопа тощо. 
Ушкодження С.: вивихи, переломи 
тощо. 
СТОПА у віршуванні — 
умовна одиниця, за допомогою якої 
вимірюється віршовий розмір ан¬ 
тичного і силабо-тонічного віршу¬ 
вання. В античному віршуванні — 
це група складів, один із яких дов¬ 
гий, у силабо-тонічному — поєд¬ 
нання одного наголошеного і одно¬ 
го, двох або трьох ненаголошених 
складів. Залежно від кількості 
складів розрізняють С. двоскладо¬ 
ві (ямб і хорей), трискладові 
(дактиль, амфібрахій і анапест) 
та чотирискладові — пеони. 
СТОП АНІ Олександр Митрофано- 
вич [парт, псевдонім — Ланге; 
9(21).Х1871, с. Усольє, тепер м. 
Усольє-Сибірське Ірк. обл. — 23.Х 
1932, Москва]— професіональний 
революціонер, рад. держ. і парт, 
діяч. Член Комуністичної партії з 
1893. Н. в сім’ї лікаря. Навчав¬ 
ся в Казан, ун-ті. Учасник про¬ 
веденої В. І. Леніним Псков, на¬ 
ради 1900 по створенню газ. <Иск- 
ра>, агент цієї газети. Один з орга¬ 
нізаторів II з’їзду РСДРП (1903), 
його делегат. Після з’їзду — біль¬ 
шовик. Вів парт, роботу в Казані, 
Ярославлі, Пскові, Баку, Костро¬ 
мі. Не раз зазнавав арештів. Учас¬ 
ник революції 1905—07 і Великої 
Жовтн. соціалістич. революції. З 
1918 — член Колегії Наркомпраці, 
в Червоній Армії. З 1922 — 
член Верховного Суду РРФСР, 
1924—29 — прокурор РРФСР. 
Похований на Красній площі біля 
Кремлівської стіни. 
«СТОРІНКИ З ЩОДЕННИКА» 
— стаття В. І. Леніна, в якій він 
продовжив розробку теорії соціа¬ 
лістичної культурної революції 
як складової частини ленінського 
плану побудови соціалізму в 
СРСР. Продиктована В. І. Лені¬ 
ним на поч. січня, надрукована в 
газ. «Правда» 4.1 1923. Укр. мо¬ 
вою вперше опублікована 1924 
(журн. «Нова Громада», >6 22). 
У статті накреслено програму і 
намічено конкретні заходи щодо 
підвищення освітнього і культур, 
рівня трудящих на основі завою¬ 
вань пролет. революції, ліквіда¬ 
ції неписьменності, комуністичного 
виховання вчителів і залучення їх 
до розв’язання цих завдань, під¬ 
несення ролі нар. вчителя «на та¬ 
ку висоту, на якій він ніколи не 
стояв і не стоїть і не може стояти в 
буржуазному суспільстві» (Пов- 
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не зібр. тв., т. 45, с. 348). В статті 
В. І. Ленін розкрив якісно новий 
зміст відносин між містом і се¬ 
лом в умовах Рад. влади, роль ро¬ 
бітників як провідників комуні¬ 
стичних ідей на селі, вказав на 
необхідність здійснення ними куль¬ 
турно-шефської роботи серед се¬ 
лян. Стаття зробила великий вплив 
на становлення нар. освіти і соціа¬ 
лістичної культури в країні. Сфор¬ 
мульовані в ній ідеї є важливим 
внеском у теорію наук, комунізму. 

А. Ф. Денисов. 
СТбРНО (італ. 5іогпо — переве¬ 
дення рахунку) — спосіб виправ¬ 
лення помилок у бухгалтерсько¬ 
му обліку, допущених при запи¬ 
сах госп. операцій. С. грунтується 
на правилі, за яким суми, записа¬ 
ні в рахунку червоним чорнилом, 
вираховують з підсумків обороту. 
Виходячи з цього правила, опе¬ 
рацію, оформлену неправильною 
проводкою, записують другий раз 
такою самою проводкою, але чер¬ 
воним чорнилом («червоне С.»), 
що є погашенням помилково запи¬ 
саних сум. Потім складають тре¬ 
тю, правильну, проводку, яку за¬ 
писують звичайним чорнилом. 
СТОРОЖЕНКО Микола Ілліч 
[10 (22).V 1836, с. Іржавець, тепер 
Ічнянського р-ну Черніг. обл.— 
12(25).І 1906, Москва] — рос. істо¬ 
рик л-ри, член-кор. Петерб. АН 
(з 1899). Навчався в 1-й чоловічій 
гімназії у Києві. Закінчив Моск. 
ун-т (1860). Друкуватися почав 
1859. Належав до культурно-істо¬ 
ричної школи в літературознавстві. 
Дослідник історії зх.-європ. л-р, 
знавець творчості У. Шекспіра 
(«Спроби вивчення Шекспіра >, 
1902, таін.). Автор праці про жит¬ 
тя і творчість Т. Шевченка — «Но¬ 
ві матеріали для біографії Шев¬ 
ченка» (1893—1900), нарису «Ге¬ 
ніальний бідолаха» (1897), статей 
«Перші чотири роки заслання 
Шевченка. 1847—1851» (1888), 
«Дві записні книжки Шевченка» 
(1908) та ін., розвідок з історії 
України. 
Те.: Новіле материальї для биогра- 
фии Шевченко. «Киевская старина», 
1893, № 3; 1898, № 3; 1900, № 9; Из 
области литературьі. М., 1902; У к р. 
п е р е к л. — Нарис історії західно¬ 
європейської літератури до кінця 
XVIII віку. Львів, 1905. 
СТОРОЖЕНКО Олекса Петро¬ 
вич [12 (24).ХІ 1805, с. Лисогори, 
тепер Ічнянського р-ну Черніг. 
обл. — 6(18).ХІ 1874, хутір Горі¬ 
шин побл. Бреста] — укр. письмен¬ 
ник. Походив з давнього козаць¬ 
ко-старшинського роду. Навчався 
в Харків, пансіоні для дворянських 
дітей (1821—23). Служив у війсь¬ 
ку (1824—50), згодом (до 1868) — 
чиновником при різних генерал- 
губернаторствах. Писати почав рос. 
мовою. У 50-х рр. друкувався в 
«Северной пчеле»і «Библиотеке для 
чтения», де були опубліковані його 
«Оповідання з селянського побу¬ 
ту малоросіян» і роман-хроніка 
«Брати-близнята». З появою журн. 
<Основа> почав писати укр. мо¬ 
вою. В 1863 опублікував у Петер¬ 
бурзі «Українські оповідання» в 
2-х томах. У 1879 в Одесі вийшла 
незакінчена повість «Марко Про¬ 
клятий». С. відтворював пере¬ 
важно етнограф, прикмети селян, 
побуту ( розробляв казкові, анек¬ 
дотичні й легендарні мотиви. Ок¬ 

ремі твори на істор. теми позначе¬ 
ні ідеалізацією патріархальної дав¬ 
нини. В деяких оповіданнях висмі¬ 
ював бюрократизм і сваволю пан¬ 
ства («Вуси», «Голка»). 
Те.: Твори, т. 1—2. К., 1957. 

В. Я. Герасименко. 
СТОРОЖИНЕЦЬ — місто Чернів. 
обл. УРСР, райцентр, на р. Се¬ 
реті (прит. Дунаю). Залізнич. стан¬ 
ція. Вперше згадується в докумен¬ 
тах 1448. У 15 ст. перебував у скла¬ 
ді Молдавського князівства, на 
поч. 16 ст. потрапив під владу 
Туреччини. В 1774 в складі Пн. 
Буковини загарбаний Австрією 
(з 1867 — Австро-Угорщина). Тру¬ 
дящі С. на поч. 19 ст. брали участь 
у русі опришків, у 40-х рр. 19 
ст.— в сел. русі під проводом Л. 
Кобилиці. В 1918 С. окупувала ко¬ 
ролівська Румунія. В 1926 в С. 
створено підпільний повітовий к-т 
Компартії Румунії. В 1940 С. при 
возз’єднанні Пн. Буковини ввій¬ 
шов до складу УРСР. З того само¬ 
го року С.— місто. У місті — лі¬ 
сокомбінат, сироробний, винороб¬ 
ний, хлібний і цегельний 3-ДИ, 

лукомеліоративна станція, рай- 
сільгосптехніка, райсільгоспхімія, 
комбінат побутового обслугову¬ 
вання. Лісовий технікум, о заг.- 
осв., музична, художня та спорт, 
школи, лікарня. Палац культури, 
2 клуби, кінотеатр, 4 бібліотеки. 
Пам’ятка природи — Сторожинець- 
кий дендропарк (закладено 1912, 
пл. 8,3 га). В С. народилася укр. 
лікар С. Д. Окуневська-Морачев- 
ська, деякий час жив польс. і 
укр. рад. хімік В. Д. Морачевсь- 
кий. Тут бували письменниці Н. І. 
Кобринська, О. Ю- Кобилянська, 
письменники В. С. Стефаник, 
Ю. А. Федькович. 
СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ РАЙбН — 
у зх. частині Чернів. обл. УРСР. 
Утворений 1940. Площа 1,2 тис. 
км2. Нас. 87,6 тис. чол. (1983). У 
районі — 38 населених пунктів, 
підпорядкованих міській, селищ¬ 
ній та 19 сільс. Радам нар. депу¬ 
татів. Центр — м. Сторожинець. 
Східна частина району лежить у 
Передкарпатті, зх.— в межах Кар¬ 
пат Українських. Корисні копа¬ 
лини: глини, вапняки, гравій, пі¬ 
сок, мармур. Є джерела мінераль¬ 
них вод. Річки — Сірет з прит. 
Малий Серет та ін. Грунти дерно¬ 
во-підзолисті та бурі лісові. Ліси 
(бук, граб, дуб, сосна) займають 
54 тис. га. У межах району — Лун- 
ківський держ. заказник. Найбіль¬ 
ші пром. підприємства — сторожи- 

нецькі лісокомбінат, сироробний, 
виноробний та хлібний з-ди, Крас- 
ноїльський деревообр. комбінат, 
Буденецький з-д мінеральної во¬ 
ди. Комбінат побутового обслуго¬ 
вування (Сторожинець) та 12 бу¬ 
динків побуту. Землеробство спе¬ 
ціалізується на вирощуванні зер¬ 
нових (озимої пшениці, жита, яч¬ 
меню, вівса), льону-довгунця, кар¬ 
топлі, тваринництво м’ясо-мол. 
напряму (скотарство, вівчарство). 
Площа с.-г. угідь 1983 становила 
46,6 тис. га, у т. ч. орні землі — 
26,0 тис. га, луки і пасовища — 
19,9 тис. га. У С. р.— 20 колгоспів, 
міжколг. об’єднання по переробці 
с.-г. продукції, райсільгосптехні- 
ка, райсільгоспхімія. Залізничні 
станції: Сторожинець, Красно- 
їльськ, Великий Кучурів та Чудей. 
Автомоб. шляхів — 367 км (усі 
з твердим покриттям). У С. р.— 
лісовий технікум, 65 ^аг.-осв., 
2 муз., 2 спорт, та художня школи; 
76 лік. закладів, у т. ч. 9 лікарень; 
3 санаторії (в смт Красноїльську, 
в с. Старій Жадові та в с. Клинів- 
ці). 19 будинків культури, 31 
клуб, кінотеатр, 54 кіноустановки, 
56 6-к. Пам’ятки архітектури — 
церква у с. Костинцях (1785), Ми¬ 
хайлівська церква у с. Старій Жа¬ 
дові (1806), обидві — дерев’яні. 
У С. р. видається газ. «Радянське 
село» (з 1945). В. О. Яценко. 
СТОРОЖОВА МОГЙЛА — кур¬ 
ган 2-ї пол. 3-го тис. до н. е. поб¬ 
лизу с. Старих Кодаків Дніпропет¬ 
ровського р-ну Дніпроп. обл. До¬ 
сліджували його 1949. При роз¬ 
копках відкрито одне основне і 
2 впускні поховання ямного типу 
зі скорченими і посиланими чер¬ 
воною фарбою кістяками. В одно¬ 
му з поховань вперше на тер. Ук¬ 
раїни виявлено залишки двоко¬ 
лісної гарби. Пам’ятка належить 
до ямної культури. 
СТОРОНА в праві — у цивіль¬ 
ному праві громадянин чи юридич¬ 
на особа, у якої виник матеріаль¬ 
но-правовий спір з ін. особою, що 
його повинен розв’язати суд (ар¬ 
бітраж). Основи цивільного судо¬ 
чинства Союзу РСР і союзних 
республік (в УРСР — гл. 10 ЦПК 
УРСР) визначають, що С. є пози¬ 
вач і відповідач, які користуються 
рівними процесуальними правами 
і можливостями здійснення їх. 
Принцип рівноправності С. у про¬ 
цесі є виявом конституційного 
принципу рівності громадян перед 
законом. Права С. розвиваються і 
конкретно визначаються стосовно 
до кожної процесуальної стадії. 
Зокрема, позивач вправі протягом 
усього часу розгляду справи по су¬ 
ті змінити підставу або предмет 
позову, збільшити або зменшити 
розмір позовних вимог, відмови¬ 
тися від позову. С. можуть закін¬ 
чити справу мировою угодою, до¬ 
ручити веденння справи своїм 
представникам тощо. 
СТбРОНИ ГОРИЗбНТУ — чо- 
тири головні точки горизонту: пів¬ 
ніч, південь, схід і захід. Іноді С. г. 
наз. також відповідні чверті го¬ 
ризонту. 
СТбРТИНГ (норв.# 5ІОГІІП8, від 
$іог — великий і Над — народні 
збори) — парламент Норвегії. 
Складається з двох палат — лаг- 
тингу (верхня палата) й одельс- 
тингу (нижня палата}. Обира- 

СТОРТИНГ 

О. М. Стопані. 

О. П. Стороженко. 

В. М. Сторчак. 
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СТОРЧАК 

Людмил Стоянов. 

І. Ф. Стравінський. 

Стравохід: 
1 — глотка; 2 — зву¬ 
ження стравоходу в 
його початковій части¬ 
ні; З - розгалуження 
трахеї на бронхи; 4 — 
аорта; 3 — стравохід; 
6 — діафрагма; 7 — 
шлунок. 

ється населенням у складі 155 де¬ 
путатів на 4 роки. 
сторчАк Віталій Михайлович 
(н. 15.VII 1931, с. Радивонівка, 
тепер Великобагачанського р-ну 
Полтав. обл.) — новатор с.-г. ви¬ 
робництва, Герой Соціалістичної 
Праці (1971). Член КПРС з 1958. 
Вчений-агроном. У 1955 закін¬ 
чив Херсонський с.-г. ін-т ім. 
О. Д. Цюрупи. З 1960 — голова 
колгоспу ««Степовий» Новотроїць- 
кого р-ну Херсон, обл. Очолю¬ 
ваний С. колгосп перетворився на 
зразкове високорентабельне г-во. 
Делегат XXV—XXVI з’їздів Ком¬ 
партії України, член її ІІК з 1976. 
Нагороджений орденами Леніна, 
Жовтневої Революції, ін. ордена¬ 
ми, медалями. Портрет с. 11. 

М. С. Авраменко. 
СТОТЙНКА — розмінна монета 
Народної Республіки Болгарії, до¬ 
рівнює 7іоо лева. 
СТОХАСТЙЧНИЙ процес (від 
грец. ато%аатіко£ — здогадливий, 
проникливий) — те саме, що й 
випадковий процес. 
стохГд — річка у Волин. обл. 
УРСР, права прит. Прип'яті (бас. 
Дніпра). Довж. 188 км, площа ба¬ 
сейну 3125 км2. Тече Поліською 
низовиною. Живлення мішане, 
переважно снігове. Замерзає в 
кінці листопада — на початку груд¬ 
ня, скресає на початку березня. 
Частково використовують як водо¬ 
приймач осушувальних систем. 
СТОШ (Ствош; Зіозг, 5і\уосг) 
Віт (бл. 1455—1533)— польс. та 
нім. скульптор і живописець. Див. 
Ф. Штос. 
СТОіЬНІН Володимир Якович 
Г 16(28).XII 1826, Петербург — 
4 (16).XI 1888, там же] — рос. педа¬ 
гог, методист-словесник, історик 
літератури. Закінчив Петерб. ун-т 
(1850), викладав словесність у гім¬ 
назії. Виступав проти станової 
системи виховання, за єдність 
навчання й виховання. Був актив¬ 
ним прихильником жіночої освіти. 
Одним з перших висунув принцип 
критичного вивчення л-ри в школі 
й принцип історизму в методиці 
літ. аналізу. Склав новий тип навч. 
посібника для вчителів, що вклю¬ 
чав методику, теорію та конкрет¬ 
ний аналіз худож. творів. Свої 
погляди з питань педагогіки й ме¬ 
тодики викладання л-ри відобра¬ 
зив у працях -«Розвиток педагогіч¬ 
них ідей у Росії в XVIII столітті» 
(1857—58), «Наша сім’я і її істо¬ 
ричні долі» (1884), «Про викладан¬ 
ня російської літератури» (1864), 
«Посібник для історичного вивчен¬ 
ня кращих творів російської літе¬ 
ратури» (1869). С.— автор ряду 
праць з історії рос. літератури. 
СТОДН Юрій Григорович (н. 19.X 
1935, м. Ромни, тепер Сум. обл.) — 
укр. рад. математик, доктор тех. 
наук (з 1971). Член КПРС з 1978. 
Закінчив Харків, авіаційний ін-т 
(1958). Працював у наук, закла¬ 
дах і вузах Харкова (з 1972 — про¬ 
фесор). З 1972 — в Ін-ті проблем 
машинобудування АН УРСР (Хар¬ 
ків). Осн. наук, напрями присвя¬ 
чено розробці матем. методів 
геом. проектування, зокрема тео¬ 
рії розміщення геом. об’єктів до¬ 
вільної форми і фізичної природи. 
Ці дослідження пов’язані з гео¬ 
метрією, обчислювальною мате¬ 
матикою і математичним про¬ 

грамуванням. Державна премія 
УРСР, 1980. 
СТОЯНКА в археології — 
поселення людей часів кам'яної 
доби. На місці С. до нашого часу 
лишився т. з. культурний шар. 
Палеолітичні С. розташовані зде¬ 
більшого в балках або на високих 
берегах річок, придатних для по¬ 
лювання. За часів мезоліту і 
неоліту С. містилися на низьких 
берегах річок, дюнах і островах, 
зручних для рибальства. Місцем 
розташування деяких палеолітич¬ 
них і мезолітичних С. були при¬ 
родні печери. Археол. матеріали з 
С. становлять важливе докерело для 
вивчення історії первісного сус¬ 
пільства. 
СТОЯНО.В Андрій Миколайович 
(1830—1907) — укр. історик пра¬ 
ва, фахівець з історії іноземних 
законодавств. У 1853 закінчив 
Харків, ун-т. З 1863 — доцент, з 
1869 — професор, 1876—86 — де¬ 
кан юрид. ф-ту цього ун-ту. Ав¬ 
тор ряду праць, зокрема «Нарисів 
історії і догматики міжнародного 
права» (1875). 
СТОЯНОВ Веселин (7.IV 1902, 
Шумен — 29. VI 1969, Софія) — 
болг. композитор, піаніст, педагог, 
нар. арт. НРБ (з 1962), Герой Со¬ 
ціалістичної Праці НРБ (1969). 
Член Болг. комуністичної партії. 
Закінчив Держ. муз. академію в 
Софії (1926), Академію музики 
і сценічного мистецтва у Відні 
(1930). З 1937 — викладач (з 1945 
— професор) Держ. муз. академії 
(з 1954 — Болг. консерваторія; 
1943—45 та 1956—62 — її ректор) 
у Софії. Твори: опери — «Жіноче 
царство» (1935), «Саламбо» (1940), 
«Хитрий Петро» (1952); симфоніч¬ 
на, вокально-симф. (у т. ч. «Бала¬ 
да про наречену», 1968; присвяче 
но боротьбі проти фашизму), ка¬ 
мерно-інструментальна музика, 
масові пісні. 
СТОЯНОВ Захарій [Захарій 
Стоянов Джедев; 1850 (за іншими 
даними, 1851), с. Медвен, тепер 
Сливенського округу — 2.IX 1889, 
Париж, похований в Русе, те¬ 
пер НРБ] — болгарський політич¬ 
ний діяч і письменник. Один з 
організаторів Старозагорського 
1875 і Квітневого 1876 повстань у 
Болгарії. Брав участь у заснуван¬ 
ні прогресивних газет «Работник» 
(1881) і «Борба» (1885). Літ. ді¬ 
яльність почав 1880. Писав гост- 
рополемічні фейлетони, нариси, 
статті, пов’язані з політ, бороть¬ 
бою. Поділяв погляди болг. рево¬ 
люціонерів X. Ботева, В. Лев- 
ського, Л. Каравелова. Після 1885 
перейшов на позиції ліберальної 
буржуазії. Автор худож. біогра¬ 
фій В. Левського, Л. Каравелова, 
X. Ботева, Хаджі Димитра, 
Стефана Караджі та ін. Найвиз¬ 
начніший твір С.— «Записки про 
болгарські повстання» (т. 1—З, 
1884—92) — історичний документ 
про Старозагорське і Квітневе по¬ 
встання. 
Те.: Рос. перекл.— Записки о 
болгарских восстаниях, і. 1—2. М., 
1978. О. Д. Кетков. 
СТОЯНОВ Людмил [справж. ім’я 
та прізв.— Георгій Стоянов Злата- 
рев; 6.ІІ 1888 (за ін. даними — 
1886), с. Ковачевиця, тепер Бла- 
гоєвґрад. округу — 11. IV 1973, Со¬ 
фія] — болг. письменник і громад. 

діяч, академік Болг. АН (з 1946), 
Герой Соц. Праці НРБ (1963), нар. 
діяч культури Болгарії (з 1963). 
Член Болг. компартії з 1944. На 
ранніх творах позначився вплив 
символізму. Під впливом Великої 
Жовтн. соціалістич. революції й 
піднесення революц. руху в Бол¬ 
гарії поступово переходить до со¬ 
ціальних тем (збірки віршів «Пра- 
матір», 1925; «Свята святих», 
1-926; повість «Срібне весілля пол¬ 
ковника Матова», 1933). В повісті 
«Холера» (1935) реалістично зма¬ 
лював жахи 2-ї балканської вій¬ 
ни 1913 й пробудження революц. 
свідомості мас. Істор. повість«Мех- 
мед Сінап» (1936) — про повстання 
селян проти Османської імперії 
у 18 ст. Був головою Спілки пись¬ 
менників (1946—49), директором 
Ін-ту л-ри Болг. АН (1949—59), 
обирався депутатом Нар. зборів. 
У романі «Світанок» (1945) зобра¬ 
жено боротьбу народу проти фа¬ 
шизму. 36. віршів «За залізною 
завісою» (1953) ішисвячена темі 
захисту миру. В багатьох поезіях 
оспівав болг.-рад. дружбу (цикл 
віршів «Великий день», 1944—50, 
тощо). Був активним борцем за 
мир, учасником міжнар. конгресів 
на захист миру і культури (Па¬ 
риж, 1935; Мадрід, 1937). Не раз 
бував у Рад. Союзі, на Україні. 
Перекладав твори О. Пушкіна, 
М. Лєрмонтова, Л. Толстого, І. 
Тургенєва, В. Маяковського, Т. 
Шевченка, Лесі Українки, П. Ти¬ 
чини, М. Рильського та ін. За про¬ 
паганду рос. та укр. класичних і 
рад. л-р нагороджений рад. орде¬ 
ном Трудового Червоного Прапора. 
Те.: Укр. перекл.— Вибрані тво¬ 
ри. К., 1952; Світанок. К., 1953; [Вір¬ 
ші]. В кн.: Антологія болгарської пое¬ 
зії, т. 1. К., 1974; Рос. перек л.— 
Избранное. М., 1953; Избранная про¬ 
за. М., 1970. 
Літ.: Павлов Т. Людмил Стоянов. 
В кн.: Павлов Т. Питання теорії та 
історії літератури. К., 1959; Марков 
Д. Людмил Стоянов. В кн.: Сучасні 
болгарські письменники. К., 1962; 
Захаржевская В. А. Людмил Стоя¬ 
нов. От символизма к социалистиче- 
скому реализму. К., 1982; Лихачева 
Л. П. Людмил Стоянов. Биобибли- 
ографический указатель. М., 1964. 

О. Д. Кетков. 

СТОЯНбВСЬКИЙ Степан Васи¬ 
льович (н. 6.1 1922, с. Кобилово- 
локи, тепер с. Жовтневе Теребов- 
лянського району Тернопільської 
обл.) — укр. рад. вчений в галузі 
фізіології с.-г. тварин, доктор біол. 
наук (з 1965), професор (з 1966), 
засл. діяч науки УРСР (з 1982). 
Член КПРС з 1961. В 1950 закін¬ 
чив Львів, зооветеринарний ін-т 
(вет. ф-т), де почав працювати 
асистентом, з 1968 завідує кафед¬ 
рою фізіології с.-г. тварин. З 
1965 — ректор ін-ту. Наукові пра¬ 
ці присвячені особливостям обмі¬ 
ну речовин і енергії у різних віко¬ 
вих і продуктивних груп с.-г. тва¬ 
рин та фізіологічним основам тех¬ 
нології виробництва молока і 
м’яса. Нагороджений орденами 
Трудового Червоного Прапора, 
«Знак Пошани», медалями. 
СТОЯЧІ ХВИЛІ — вільні гар¬ 
монічні коливання, що виникають 
в системі з розподіленими пара¬ 
метрами внаслідок інтерферен¬ 
ції хвиль, які поширюються в про¬ 
тилежних напрямах. Для довіль 
ної обмеженої області середовища 
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існує необмежений дискретний на¬ 
бір С. х., що відрізняються влас¬ 
ними частотами і характерним роз¬ 
ташуванням вузлів (точок, лі¬ 
ній або поверхонь, в яких амплі¬ 
туда коливань, звуковий тиск та 
ін. величини, що характеризують 
С. х., дорівнюють нулю) та п у ч - 
н о с т е й (точок, ліній або повер¬ 
хонь, в яких значення цих величин 
є максимальними; мал.). В необ¬ 
меженій області С. х. виникає на 
довільній частоті і характеризу- 

Розподіл звукового тиску і швидкос¬ 
тей у стоячій хвилі при відкритому і 
закритому кінці труби (А, — довжина 
хвилі). 

ється зміщенням площин вузлів і 
пучностей із зміною частоти хвилі. 
Різні ділянки С. х. коливаються 
синфазно або протифазно (див. 
Фаза). На відміну від біжучих 
хвиль С. х. не переносять енергію. 
СТРАБбН (ЕтраРшу; 64 або 63 до 
н. е., м. Амасія, тепер м. Амасья, 
Туреччина — 23 або 24 н. е.) — 
давньогрец. географ та історик. 
На основі вивчення грец. джерел 
і власних спостережень під час 
мандрувань по Греції, Малій Азії, 
Італії та Єгипту написав працю 
«Географія» (бл. 7 дон. е., 17 книг). 
У праці С. зібрано геогр. відомос¬ 
ті того часу про країни Зх. і Центр. 
Європи, Малої Азії, Пн. і Сх. 
Причорномор’я. Поряд з геогр. ві¬ 
домостями подано багато істор., 
етногр. і побутових фактів, зокре¬ 
ма (книги 11—14) про розселення 
племен на Кримському п-ові та 
в пониззі Дніпра, про г-во і побут 
скіфів, роксоланів, про будівницт¬ 
во, побут, г-во, історію античних 
міст Пн. і Сх. Причорномор’я, про 
історію і г-воБоспорської держави. 
С. є також автором «Історичних за¬ 
писок», які не дійшли до на¬ 
шого часу. 
Те.: Рос. перекл.— География. 
Л., 1964. 
СТРАВГНСЬКИИ Ігор Федоро¬ 
вич [5 (17).УІ 1882, Оранієнбаум, 
тепер м. Ломоносов Ленінгр. обл.— 
6.IV 1971, Нью-Йорк, похований у 
Венеції] — рос. композитор і дири¬ 
гент. Син Ф. Г. Стравінського. Муз. 
освіту здобував під керівництвом 
М. Римського-Корсакова. З 1914 
жив за кордоном — у Швейцарії 
(1914—20), Франції (1920—40), 
США (1940—71). Творчість С. су¬ 
перечлива. Вона відбиває склад¬ 
ність особистості композитора, 
змінність його естетичних і гро¬ 
мадянських позицій, пошуки но¬ 
вих форм і жанрів музики, а та¬ 
кож нових засобів муз. виразності. 
С. цікавився рос. фольклором, ви¬ 
користовував засоби архаїчної 
пісенності. Вдавався до колори¬ 
стичних прийомів імпресіоністів, 
джазових ритмів та інтонацій. 
Створив новий тип вистави: в балет 
ввів спів, музичну дію пояснював 
декламацією. Широта фантазії, но¬ 
ваторство оркестровки, винахід¬ 

ливість звукового колориту прита¬ 
манні балетам «Жар-птиця» (1910), 
«Петрушка» (1911), «Весна священ¬ 
на» (1914), хореографічній кантаті 
«Весіллячко» (191Ф—23), опері «Со 
ловей» (1913). Для творів неокла¬ 
сичного періоду (тривав понад ЗО 
років) характерне використання 
прийомів і засобів музики барок¬ 
ко, старовинної контрапунктичної 
техніки, мелодики італ. белькан¬ 
то і водночас оригінальне і сучасне 
звучання. Валети — «Пульчинел- 
ла» (1920),«Поцілунок феї»,« Апол- 
лон Мусагет» (обидва — 1928), 
«Орфей» (1947); опера-буфа «Мав¬ 
ра» (1922), опера-ораторія «Цар 
Едіп» (1927), мелодрама «Персе- 
фона» (1934), опера «Пригоди гуль¬ 
віси» (1951); концерти—для фор¬ 
тепіано і духових інструментів 
(1924), для скрипки з оркестром 
(1931), для 2 фортепіано (1935), 
камерний концерт «Дамбартон- 
Окс» (1938), «Симфонія псалмів» 
(1930), «Симфонія у трьох рухах» 
(1945). У 50—60-х рр. С. застосо¬ 
вував додекафонію. Автор балету 
«Агон» (1957), творів для соліс¬ 
тів, хору й оркестру — «Священ¬ 
ний спів» (1956), «Плач пророка 
Ієремії» (1958), «Заупокійний спів» 
(1966); хореографічних пантомім 
та ін. творів. У 1962 гастролював 
як диригент в СРСР (концерти в 
Москві та Ленінграді). 
Те.: Хроника моей жизни. Л., 1963; 
Диалоги. Воспоминания. Размьішле- 
ния. Комментарии. Л., 1971; Статьи 
и материальї. М., 1973. 
Літ.: Друскин М. Игорь Стравин- 
ский. Личность. Творчество. Взгля- 
дм. Л., 1982. В. С. Мурза. 

СТРАВІНСЬКИЙ Федір Гнатович 
[8 (20).VI 1843, с. Новий Двір, те¬ 
пер Воложин. р-ну Мін. оол. — 
21.XI (4.XII) 1902, Петербург] — 
рос. співак (бас). У 1869 закінчив 
Ніжинський юрид. ліцей, 1873 — 
Петерб. консерваторію. В 1873— 
76 співав у Київ. рос. опері, з 1876 
— соліст Марийського театру (Пе¬ 
тербург). Перший виконавець пар¬ 
тій Світлійшого («Черевички» Чай- 
ковського), Голови, Панаса («Май- 
ська ніч», «Ніч перед різд- 
вом» Римського-Корсакова), Скули 
(«Князь Ігор» Бородіна) та ін. 
Кращі образи, створені С.: Фар- 
лаф («Руслан і Людмила» Глинки), 
Мефістофель(«Мефістофель» Бой- 
то), Генріх Птахолов («Лоенгрін» 
Вагнера). Відомий і як камерний 
співак. Брав участь у концертах 
М. Лисенка в Петербурзі. 
Те.: Статьи, письма, воспоминания. 
Л., 1972. 
Літ.: Богданов-Березовский В. Фе- 
дор Стравинский. М,—Л., 1951. 

В. С. Мурза. 

СТРАВОХІД — орган травної 
системи, що виконує функцію ме¬ 
ханічного проведення твердої або 
рідкої їжі з ротової порожнини в 
шлунок. У безхребетних С. почи¬ 
нається від ротового отвору (у ба¬ 
гатоніжок і ракоподібних) або 
глотки (у павукоподібних і комах) 
і тягається у одних тварин до по¬ 
чатку середньої кишки (у голкошкі¬ 
рих) аоо залозистого шлунка, у 
інших — до жуйного шлунка (у 
мечохвостів, ракоподібних, комах). 
У деяких плоских і кільчастих 
червів С. являє собою розширену 
трубку, з’єднану з середньою киш¬ 
кою. Серед молюсків С. добре 
розвинений у черевоногих і голо¬ 

воногих (у багатьох з них утворює 
зоб). У земноводних і вищих 
хребетних С. з’єднується із шлун¬ 
ком. У птахів С. досягає значної 
довжини і перед входом у шлунок 
утворює зоб. Довжина С. залежить 
від протяжності шийного і грудно¬ 
го відділів тулуба, у зв’язку з чим 
С. ссавців поділяють на шийний, 
грудний (найбільший) і черевний 
(найменший) відділи. У люди- 
н и С.— злегка сплюснута спереду 
назад циліндрична трубка (див. 
мал.) завдовжки 25—ЗО і завширш¬ 
ки бл. З см. Стінка С. складається 
з слизової (з підслизовою основою), 
м’язової і сполучнотканинної обо¬ 
лонок. Природні звуження С.: 
при переході порожнини глотки 
в С.; на місці перехрещення С. з лі¬ 
вим бронхом та дугою грудної аор¬ 
ти; над стравохідним отвором в 
діафрагмі. Фізіологічні звуження 
С., які виявляються рентгеноско¬ 
пічно: в частині перехрещення С. 
з грудною аортою і в місці його 
переходу в шлунок. Пересування 
їжі по С. іде в результаті хвилепо¬ 
дібних рухів м'язів С. і в силу тя¬ 
жіння харчової грудки. Іннерву- 
ється С. симпатичними, блукаю¬ 
чими, спинномозковими нервами. 
Розрізняють захворювання С.: 
атрезії, кісти, грижі тощо. 
страдівАрі (Страдіваріус; 
Зігасііуагі, Зігасііуагіиз) Антоніо 
[ймовірно, 1643 (або 1648, 1649), 
Кремона — 18.XII 1737, там же]— 
італ. скрипковий майстер. Учень 
Н. Аматг. Бл. 1667 відкрив у 
Кремоні свою скрипкову майстер¬ 
ню, 1704 створив скрипку власної 
моделі. Найкращі інструменти 
(скрипки, альти, віолончелі — їх 
збереглося понад 1 тис.), які від¬ 
значалися досконалістю форм, си¬ 
лою і красою звучання, виготовив 
1704—25. У Держ. колекції уні¬ 
кальних муз. інструментів у Моск¬ 
ві є скрипки, альт і віолончель 
роботи С. (їх видають для концерт¬ 
них виступів видатним рад. ви¬ 
конавцям). Учнями С. були його 
сини Франческо (1671—1743) і 
Омобоно (1679—1742), а також 
К. Бергонці. 
СТРАДОНІЦЕ — городище (82 га) 
біля с. Страдоніце поблизу м. 
Бероун у Чехословаччині. В кін. 
1-го тис. до н. е.— на поч. н. е. 
С.— значний племінний і торг.- 
ремісничий центр кельтів. Зберіг¬ 
ся мур, що оточував давнє поселен¬ 
ня. Після того, як 1877 тут було 
знайдено скарб з 200 золотих монет, 
провадилися неодноразові розкоп¬ 
ки городища. Знайдено залишки 
ливарного, ковальського, гончар¬ 
ного, ювелірного та ін. виробництв, 
рим. і кельтські монети. Населен¬ 
ня, крім ремесла й торгівлі, займа¬ 
лося також землеробством і ско¬ 
тарством. 
СТРАЖбСКО Микола Дмитро¬ 
вич [17(29).ХИ 1876, Одеса — 
27.VI 1952, Київ] — укр. рад. те¬ 
рапевт, академік АН УРСР (з 
1934), академік АН СРСР (з 1943), 
дійсний член АМН СРСР (з 1944), 
засл. діяч науки УРСР (з 1934), 
Герой Соціалістичної Праці (1947). 
Закінчив мед. ф-т Київ, ун-ту 
(1899) і залишився працювати на 
кафедрі спеціальної патології і те¬ 
рапії під керівництвом В. П. 06- 
разцова. В 1901 С. працював в клі¬ 
ніках Парижа, Берліна, Мюнхе- 

СТРАЖЬСКр 

Ф. Г. Стравінськнй- 

М. Д. Стражеско. 

Пам’ятник М. Д. Стра- 
жеску в Києві. Скуль¬ 
птор І. П. Шаповал, 
архітектор 1. Г. Шемсе- 
дінов. Бронза, граніт. 
1977. 
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СТРАЗДАС 

Страсбур. 
Собор Нотр-Дам. 11 — 
16 ст* 

на; в 1902—04 — в лабораторії 
І. П. Павлова в Петербурзі, де 
захистив докторську дисертацію 
«До фізіології кишок». У 1905 по¬ 
вернувся до Києва. У 1907 — про¬ 
фесор Київ, жіночого мед. ін-ту; 
з 1919 — Новоросійського ун-ту 
в Одесі; з 1922 — Київ. мед. ін-ту. 
З 1936 С. очолював Укр. н.-д. ін-т 
клінічної медицини, який він зас¬ 
нував 1936 (1952 ін-ту присвоєно 
його ім’я, тепер Кардіології укра¬ 
їнський науково-дослідний інсти¬ 
тут імені акад. М. Д. Стражеска). 
С. описав (1906) «гарматний тон» 
(т. з. феномен С.) при порушенні 
діяльності серця. Разом з Ооразцо- 
вим уперше в світі (1909) описав 
клініч. ознаки тромбозу вінцевих 
артерій серця, що зробило діагно¬ 
стику інфаркту міокарда доступ¬ 
ною практичним лікарям. З 1917 
почала формуватися наукова шко¬ 
ла С., для якої стало характерним 
творче поєднання клінічних та 
експериментальних досліджень. 
Розробив (1924) метод фізичної 
діагностики захворювань органів 
черевної порожнини. Довів (1934) 
гіпотезу стрептококової етіології 
ревматизму. Найзначніші праці 
С. і його учнів присвячені вивчен¬ 
ню проблем грудної жаби, інфарк¬ 
ту міокарда, ревматизму, сепсису, 
серцевої недостатності, гіпертоніч¬ 
ної хвороби, захворювань шлунко¬ 
во-кишкового тракту, печінки, кро¬ 
ві тощо. С. багато зробив для фор¬ 
мування функціонального напря¬ 
му вітчизн. кардіології. Брав 
участь у роботі наук, т-в терапев¬ 
тів і керівних органів охорони здо¬ 
ров’я. Нагороджений двома орде¬ 
нами Леніна, ін. орденами, меда¬ 
лями. У Києві С. споруджено па¬ 
м’ятник (1977). 
Те.: Избраннме трудьі, т. 1—2. К., 
1957. М. К. Фуркало. 

СТРАЗДАС Антанас [27.11 (9.ІІІ) 
1760, с. Астравас, тепер с. Марге- 
най Рокішкського р-ну Лит. РСР 
— 11(23).IV 1833, Камаяй, тепер 
Рокішкського району] — литовсь¬ 
кий поет. Опублікував збірку вір¬ 
шів «Пісні світські та духовні» 
(1814), в яких засуджував соці¬ 
альну несправедливість, проголо¬ 
шував ідею рівності людей, ос¬ 
півував працю селян і природу. 
Багато віршів С. стали нар. піс¬ 
нями. ^ В. Ванагас. 
СТРАЙК (англ. зігіке) — одна з 
основних форм класової боротьби 
пролетаріату капіталістичних кра¬ 
їн. Полягає в колективній відмо¬ 
ві продовжувати роботу до задо¬ 
волення висунутих страйкуючими 
вимог. За метою розрізняють екон. 
і політ. С. (останні є найвищою 
формою страйкового руху). Форми 
С.: повне або часткове припинення 
роботи на різний період часу на 
підприємстві, в місті, регіоні або 
в усій країні, уповільнення темпу 
роботи підприємства, відмова від 
роботи з присутністю на робочих 
міспях (італійський страйк) та 
ін. Буржуазія бореться із С., ви¬ 
користовуючи антиробітниче за¬ 
конодавство, локаути, штрейк¬ 
брехерство, збройну силу тощо. 
Перші С. у 16—18 ст. мали екон. 
характер, відзначалися стихійніс¬ 
тю й неорганізованістю. З розвит¬ 
ком класової боротьби пролета¬ 
ріату в ході С. усе частіше висува¬ 
лися й політ, вимоги. Політ. С. 

нерідко переростали в збройні 
повстання. С. сприяли розвиткові 
класової свідомості пролетаріату 
широкому розповсюдженню ідей 
соціалізму, виникненню профспі¬ 
лок і політ, партій робітн. класу, 
що почали керувати страйковою 
боротьбою. В 19 ст. робітн. клас 
ряду країн добився легалізації 
права на С. З утворенням міжнар. 
пролет. орг-цій розвинулися різно¬ 
манітні форми інтернац. солідар¬ 
ності робітників різних країн зі 
страйкуючими. Масового характе¬ 
ру страйковий рух набув в епоху 
імперіалізму. 
Перші С. в Росії 18 — поч. 19 ст. 
мали характер бунтів. Після се¬ 
лянської реформи 1861 й зміцнен¬ 
ня капіталістичних відносин кіль¬ 
кість С. у Росії зросла, змінився 
їхній зміст. С. стали організова- 
нішими, екон. вимоги доповнюва¬ 
лися й замінювалися політичними. 
Найзначнішими були Морозов- 
ський страйк 1885, <Обуховська 
оборона> 1901,Ростовський страйк 
1902, Загальний страйк на Пів¬ 
дні Росії 1903, Іваново-Вознесен- 
ські страйки 1898, 1905, 1915 та ін. 
Під час революції 1905—07 в 
Росії пролетаріат уперше в істо¬ 
рії вдався до заг. політ. С. в мас¬ 
штабі всієї країни (див. Жовтне¬ 
вий всеросійський політичний 
страйк 1905). Хвиля С. прокоти¬ 
лася по країні на знак протесту 
проти Ленського розстрілу 1912. 
Під антивоєн. лозунгами пройшли 
масові липневі політичні страй¬ 
ки 1914. Активну участь у загаль- 
норос. страйк, русі брав робітн. 
клас України. В 1861— 94 тут від¬ 
булося 149 С. СЮзівські страйки 
1875 і 1887 та ін.), 1895—1900—96 
С. У 1905 на Україні С. було охоп¬ 
лено 500 тис. чол. (див. Катери¬ 
нославський загальнополітичний 
страйк 1905, Миколаївський лют¬ 
нево-березневий страйк 1905 та 
ін.). Значного розмаху С. набули 
в період нового революц. піднесен¬ 
ня й 1-ї світ, війни (див. Квітнево- 
травневі політичні страйки 1912, 
Харківський страйк робітників 
паровозобудівного заводу 1912 
— 13, Горлівсько-Щербинівський 
страйк 1916 та ін.). Велику роль 
у боротьбі укр. народу проти авст- 
ро-нім. окупантів відіграв Всеук¬ 
раїнський страйк залізничників 
1918. 
Під впливом Великої Жовтневої 
соціалістичної революції широкого 
розмаху і масовості набули висту¬ 
пи робітн. класу в капіталістичних 
країнах. У 1919—39 там відбуло¬ 
ся 177,4 тис. С., у яких брало 
участь 80,8 млн. чол. Після 2-ї 
світ, війни у зв’язку з поглиблен¬ 
ням заг. кризи капіталізму зрос¬ 
ли масовість і політ, спрямованість 
С. проти держ.-монополістичного 
капіталізму, реакц. політики бурж. 
урядів, мілітаризму, расової ди¬ 
скримінації. Поряд з робітника¬ 
ми до С. стали часто вдаватися й 
ін. верстви трудящих — селяни, ре¬ 
місники, службовці, інтелігенція. 
В 1946—60 у капіталістичних краї¬ 
нах відбулося 2744 тис. С. за уча¬ 
стю бл. 228 млн. чол. Великого по¬ 
ширення набули С. в масштабах 
пром. р-нів або всієї країни за уча¬ 
стю мільйонів трудящих. У 1960— 
71 у С. брало участь 494 млн. чол. 
Зростання екон. труднощів у ка¬ 

піталістичних країнах, збільшен¬ 
ня кількості безробітних, посилен¬ 
ня наступу правлячих кіл на пра¬ 
ва трудящих викликали у 70-х 
рр. дальше загострення класових 
суперечностей. Лише в США, Ве¬ 
ликобританії, Франції, ФРН, Ка¬ 
наді та Японії 1971—75 страйку¬ 
вало 82 млн. чол., 1976—80 — 
близько 90 млн. чол. Характерними 
рисами С. 70 — поч. 80-х рр. бу¬ 
ли висування страйкуючими соці- 
ально-екон. вимог, зростаюча масо¬ 
вість на основі єдності дій широких 
верств трудящих у нац. і навіть 
міжнар. масштабах, злиття висту¬ 
пів трудящих з загальнодемокра¬ 
тичними рухами на захист миру, 
проти тероризму, за права молоді 
й жінок та ін. Зростання страйко¬ 
вого руху, революц. практика свід¬ 
чать, що С. залишаються могут¬ 
ньою зброєю робітн. класу і всіх 
трудящих у боротьбі за свої права, 
демократію і соціальний прогрес. 
Див. також Загальний страйк. 
Літ.: Енгельс Ф. Становище робітни¬ 
чого класу в Англії. Маркс К. і Ен¬ 
гельс Ф. Твори, т. 2; Ленін В. І. 
Повне зібрання творів: т. 4. Про 
страйки; т. 19. Про статистику страй¬ 
ків у Росії; т. 21. Економічний і полі¬ 
тичний страйк; Краткая история рабо- 
чего движения в России (1861—1917 
годм). М., 1962; Історія робітничого 
класу Української РСР, т. 1. К., 1967; 
Международное рабочее движение, 
в. 1—6. Справочник. М., 1971—80; 
Международное рабочее движение. 
Вопросьі истории и теории, т. 1—6. 
М., 1976—81. А. Ф. Вовчик. 
СТРАЙК СОЛІДАРНОСТІ ТРУ- 
ДДЩИХ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ 
1937— масові виступи робітників і 
селян під керівництвом зх.-укр. 
і польс. комуністів 15—25.УІЇІ на 
знак солідарності з боротьбою тру¬ 
дящих Польщі за повалення реак¬ 
ційного уряду Ридз-Смігли. Страй¬ 
карі вимагали зміни конституції 
і виборчого закону, розпуску реак¬ 
ційного сейму і сенату, повної де¬ 
мократизації Польщі, зміни зовн. 
політики, справедливого розподі¬ 
лу суспільного добра, права на 
хліб і працю для всіх, повернення 
політ, емігрантів, знищення конц¬ 
табору Берези-Картузької тощо. 
Страйк охопив всю Зх. Україну. 
В ряді сіл сталися збройні сутички 
селян з поліцією і жандармами. 
В Бродівському, Чортківському, 
Дрогобицькому, Яворівському, 
Ярославському, Дубнівському та 
ін. повітах ці сутички 18—25.УІІІ 
перейшли в справжні бої, внаслідок 
яких були вбиті й поранені. По 
всій Волині відбулися сидячі 
страйки. Після придушення страй¬ 
ку польський уряд провів масові 
арешти. 
СТРАСБУР, Страсбург — місто на 
Сх. Франції, адм. ц. департаменту 
Нижній Рейн, істор. столиця Ель¬ 
засу. Розташований на р. Іль та ка¬ 
налах Рейн — Рона, Рейн — Мар¬ 
на. Вузол з-ць і автошляхів, вели¬ 
кий річковий порт, аеропорт. 
257,3 тис. ж. (1975). Значний торг.- 
пром. центр країни. Найрозвину¬ 
тіше машинобудування (зокрема, 
автомобіле- і верстатобудування, 
електротех., річкове суднобуду¬ 
вання. вироби, залізнич. устатку¬ 
вання). Нафтопереробна, хім. 
(зокрема, гумова), деревообр., 
шкіряна, бавовняна, швейна, харч, 
(борошномельна, м’ясна, консерв¬ 
на, пивоварна) пром-сть. Центр 
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с.-г. району, ринок вина, хмелю, ня, а також у практичному роз- лістичного суспільства. С. і т. 
тютюну. Ун-т (з 17 ст.; в ньому, в’язанні завдань військ, будів- правлячих партій країн соціаліс- 
зокрема і вчилися К. Г. Розумовсь- ництва, підготовки та ведення тичної співдружності підпорядко 
кии, О. Ф. Шафонський, Н. М. війни. С. прямо залежить від вана завданням зміцнення світо 
Амбодик-Максимович, М. М. Те- рівня розвитку продуктивних сил вої системи соціалізму, підгрим- 
реховський). Консерваторія. Му- і характеру виробничих відносин, ки антиімперіалістичної боротьби 
зеї: археол., декоративного та Вона тісно пов’язана з воєнною народів світу, відвернення нової 
красних мистецтв, «Евр Нотр- доктриною д-ви (див. Доктрина світ, війни. С. і т. комуністич- 
Дам> (ельзаська скульптура і жи- воєнна), керується її положеннями них і робітн. партій розвинутих 
вопис). Архіт. пам’ятки 11 — у розв’язанні практичних завдань, капіталістичних країн визначаєть- 
20 ст. Серед них собор Нотр- Разом з тим при формуванні воєн- ся завданнями ліквідації монопо- 
Дам (11—Ібст.), єпископський па- ної доктрини використовуються лістичного капіталізму, здійснен- 
лац (1722—28, арх. А. Лагардель), висновки С., як і воєнної науки ня глибоких демократичних перет- 
ратуша (1730—36, арх. Ж. Мас- в цілому. С. єдина для всіх ви- ворень, що мають підвести робітн. 
соль), палац Роанов (1730—42, дів збройних сил даної країни, клас і всіх трудящих до соціалі- 
арх. Ж. Массоль), житл. забудова Вона відіграє провідну роль щодо стичної революції; компартій кра- 
(14—17 ст.) та ін. Виник на міс- ін. складових частин воєнного мис- їн, що розвиваються,—завданнями 
ці кельтського поселення до н. е. тецгва — оперативного мистецтва завершення нац.-визвольних ре- 
СТРАСБУРГЕР (ЗігазЬигдег) Ед- і тактики; водночас вона спира- волюцій, ліквідації неоколоніалізм 
вард (1.ІІ 1844, Варшава — 19.V ється на них і використовує їхні му» залишків феодалізму і підве- 
1912, Бонн)—нім. ботанік, за по- досягнення для розв’язання стра- дення трудящих у кінцевому під- 
ходженням поляк, член Польської тегічних завдань. Рад. С. відобра- сумку до соціалістич. революції. 
АН у Кракові (з 1888). Навчався жає політику КПРС і Рад. уряду С. і т. міжнародного комуністич¬ 
ну Варшаві, Бонні, Ієні. Доцент в питаннях оборони країни, вона ного руху вироблена на нарадах 
Варшавського (1867—69), профе- докорінно відрізняється від бурж. комуністичних і робітн. партій 
сор Ієнського (1869—80) і Боннсь- С., що є виразом агресивної по- 1957, 1960, 1969. Вона спрямована 
кого (1880—1911) ун-тів. Осн. літики імперіалістичних держав, на злиття в єдиний потік боротьби 
праці з питань цитології, анато- Див. також Операція військова, проти імперіалізму, за мир зу- 
мії і ембріології рослин. Вперше Літ.: Енгельс Ф. Стратегія війни, силь народів соціалістичних країн, 
описав розвиток типового зарод- Маркс К. і Енгельс Ф. Твори, т. 13; революц. руху пролетаріату в ка¬ 
сового мішка. Вивчав процеси за- Ленин В. И. О войне, армии и военной піталістичн0му світі, нац.-визволь- 
плідиення, мітоз тощо. Підтвер “збраинме речи и стЇЇ^/М., 1979- них і загальнодемократичних ру- 
ДИВ генетичний зв язок між папо- Воєнная стратегия. М., 1968. хів сучасності, 
ротеподібними і насінними росли- м. М. Кир’ян. О. О. Валуйський. 
нами. Співавтор підручника з бо- СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА марк- СТРАТИГРАФІЧНА ШКАЛА — 
таніки, що витримав багато видань систсько-ленінських партій — нау- шкала, яка показує послідовність 
(останнє в 1971) та був перекладе- ка і мистецтво політ, керівництва утворення і супідрядність сграти- 
ний різними мовами, у т. ч. і ро- робітн. класом і всіма трудящими графічних підрозділів осадочних, 
сійською (Учебник ботаники, 1894). в їхній боротьбі за соціальне і вулканогенних і метаморфічних 
СТРАТЕГ (грец. атростлуб^, від нац. визволення, побудову соціа- гірських порід земної кори, що 
сгтростб£ — військо та аусо— веду) лізму і комунізму; складова ча- відбивають етапи геол. розвитку 
— в давньогрец. полісах з кін. 6 стина наукового комунізму. Теор. Землі. Виділяють заг. (міжнарод- 
до серед. 1 ст. до н. е. воєначаль- основою С. і т. братніх компартій ну), єдині, регіональні та місцеві 
ник, наділений широкими воєнни- є марксизм-ленінізм. Підвалини С. и. Загальна (м і ж н а - 
ми і політ, повноваженнями. С. с. і т. революц. пролетарської р о д н а) С. ш. включає стратигра- 
очолювали воєнно-політ. ^ союзи партії заклали К. Маркс і Ф. фічні підрозділи глобального по 
(Фессалійський, Епірський, Ето- Енгельс уже в <Маніфесті Кому- ширення, встановлені на біостра- 
лійський, Акарнанський, Ахейсь- ністичпої партії*. Струнке вчен- тиграфічній (див. Біостратигра- 
кий, Аркадський). У Пн. Причор- Ня про С. і т. пролет. партії но- фія) основі: еонотеми, групи, си- 
номор'ї колегії С. відомі в Ольвії вого ТИПу створив В. І. Ленін, стеми геологічні, відділи, яруси, 
та Херсонесі. В сучас. значенні який вимагав будувати С. і т. з зони. Єдині С. ш. включають 
С.— полководець, керівник вели- урахуванням об’єктивних і суб'- ці ж підрозділи, що можуть мати 
ких воєнних операцій. єктивних факторів, розстановки як глобальне, так і обмежене по 
СТРАТЕГІЯ воєнна (грец. атра- класових сил як усередині країни, ширення на досить великих ділян- 
хлуїа) — складова частина воєнно- так \ на міжнар. арені. Стра- ках земної кулі (Пн. Америка, 
го мистецтва, його найвища га- т е г і я партії виходить з наяв- Зх. Європа, окрема країна). Р е г і - 
лузь, яка охоплює теорію і прак- н0сті усталених, стабільних факто о н а л ь н і С. ш. об’єднують стра- 
тику підготовки країни та зброй- рів сусп. розвитку, властивих пев- тиграфічні підрозділи — горозон¬ 
них сил до війни, планування і дому істор. етапові. Вона визна- ти і лони (провінціальні зони), 
ведення війни та стратегічних опе- чає основну політ, лінію партії, виділені в межах окремих палео 
рацій. Теорія С. вивчає законо- гшь мету на даному етапі, осн. біогеогр. областей чи провінцій, 
мірності і стратегічний характер засоби її досягнення. Тактика М і сцеві С. ш. відбивають по¬ 
війни, способи її ведення. Як га- підпорядкована стратегії, спрямо- слідовність, ранг і підпорядкуван- 
лузь практичної діяльності С. вана на розв’язання поточних зав- ня місц. стратиграфічних підроз- 
з’ясовує питання, пов’язані з виз- дань порівняно короткого періоду, ділів — комплексів, серій і світ, 
наченням у конкретних умовах Вона вимагає від партії володіння виділених на підставі літолого- 
війни стратегічних завдань зброй- всіма формами класової бороть- стратиграфічного розчленування 
них сил і необхідних для їхнього #и і сторонами сусп. діяльності, гірських порід у межах структур- 
виконання сил і засобів; розроб- різноманітними формами роботи но-фаціального (див. Фащя) ра- 
ляє та здійснює заходи щодо під- в млсах. Єдність С. і т.— необхід- йону або його частини. Див. та- 
готовки збройних сил, театрів на уМОВа ефективності політики кож Стратиграфія, Геохроноло- 
воєнних дій, економіки і населен- партії. Заг. завдання С. і т. кому- гія. Ю. В. Тесленко. 
ия країни до війни; планує війни ні^в усього світу — побудова со- СТРАТИГРАФІЯ (від лат. 5іга- 
та стратегічні операції; організоу ціалізму і комунізму. Проте С. і Іпт — настил» верства і грец, 
вує розгортання збройних сил і т# марксистсько-ленінських пар- урб<ра> — пишу) — галузь геології, 
керівництво ними при веденні тій залежать від конкретно-істор. що вивчає послідовність утворення 
операцій стратегічного масштабу, умов хієї чи ін. країни. На сучас. і залягання верств гірських порід, 
а також вивчає можливості ймовір- етапі с. і т. КПРС, визначена їхній геол. вік, взаємозв’язок та 
ного противника по веденню війни XXVI з’їздом партії, Листопадо- поширення у земній корі. Гол. 
і стратегічних операцій. С. тісно ВИм (1982) і Червневим (1983) пле- завдання С.—розчленування товщ 
повязана з політикою, випли- нумами ЦК КПРС, спрямована гірських порід певних ділянок зем- 
ває з неї і обслуговує її. В свою на вдосконалення розвинутого со- ної кулі на еонотеми, групи, систе~ 
чергу, вона здійснює ^зворотний щалі3му і дальше просування до ми геологічні, відділи, серії, ярун 
вплив на політику. Теоретичні комунізму; С. і т. марксистсько- си, світи, горизонти, зони та зі- 
висновки С. використовує політич- денінских партій ін. країн соціа- ставлення їх з породами ін. діля- 
не керівництво при ^визначенні лістинної співдружності — на нок; створення для всієї земної ку- 
мети війни і способів її досягнен- будівництво розвинутого соціа- лі заг. (міжнародної) стратигра- 
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фічної шкали. Детальне розчлену¬ 
вання гірських порід і зіставлення 
стратиграфічних підрозділів дає 
змогу робити висновки про геол. 
історію та геол. будову досліджу¬ 
ваних ділянок, складати геол. 
карти, проводити розшуки і роз¬ 
відку корисних копалин. Віднос¬ 
ний геол. вік фанерозойських 
(див. Фанерозой) та протерозой¬ 
ських (див. Протерозойська ера 
і група) порід, які містять палеон¬ 
тологічні рештки (див. Палеонто¬ 
логія), визначають на підставі біо- 
стратиграфічного методу (див. Біо- 
стратиграфія) та методу спорово- 
пилкового аналізу. В давніших 
за геол. віком породах органічні 
рештки трапляються дуже рідко, 
тому провідне значення при стра¬ 
тиграфічному розчленуванні цих 
порід належить методові ізотоп¬ 
ного аналізу (див. Геохронологія). 
При зіставленні осадочних гір¬ 
ських порід, які не містять палеон¬ 
тологічних решток, і вулканоген¬ 
них товщ, а також при стратигра¬ 
фічному розчленуванні керну ко¬ 
ристуються літологічним (див. Лі¬ 
тологія) і геохім. (див. Геохімія) 
методами, геофізичними методами 
розвідки й геофізичними метода¬ 
ми дослідження свердловин, вра¬ 
ховують також дані палеомагн. 
(дув.Палеомагнетизм) досліджень. 
Окремі питання С. розробив у се¬ 
ред. 17 ст. дат. природодослідник 
H. Стено (1638—86), який встано¬ 
вив закон послідовності наверст- 
вування гірських порід. Основи її 
заклали в серед. 18 ст. нім. учені 
I. Леман і Г. Фюксель та рос. уче¬ 
ний М. В. Ломоносов. Подальший 
розвиток С. пов’язаний з працями 
англ. геологів Р. Мурчісона і А. 
Седжвіка (1785—1873), франц. 
геолога А. Броньяра (1770—1847) 
і палеонтологів Ж. Кюв’є та А. 
д’Орбіньї (1802—57), і рос. геоло¬ 
гів Д. І. Соколова, П. М. Язико¬ 
ва (1798—1851) та ін. Великий вне¬ 
сок у розроблення заг. стратигра¬ 
фічної шкали зробили рад. геоло¬ 
ги М. І. Аидрусов, А. Д. Архан¬ 
гельський, О. П. Карпінський, 
Д. В. Наливкін, В. В. Меннер, 
палеоботанік А. М. Кригшпофо- 
вич та ін. Розвиток С. на Україні 
пов’язаний з працями М. О. Со¬ 
колова, Д. М. Соболева, Б. С. 
Черншиова, М. М. Клюшникова 
та ін. У республіці стратиграфічні 
дослідження проводять Геологіч¬ 
них наук інститут АН УРСР, 
Геохімії і фізики мінералів інсти¬ 
тут АН УРСР, Геології і геохімії 
горючих копалин інститут АН 
УРСР, Міністерство геології 
УРСР, відповідні кафедри ун-тів 
та ін. установи. У Рад. Союзі 
всі стратиграфічні роботи коорди¬ 
нує Міжвідомчий стратиграфічний 
к-т (створений 1954), на Україні — 
Укр. регіональна міжвідомча стра¬ 
тиграфічна комісія. 

Літ.: Леонов Г. П. Основи стратигра- 
фии, т. 1—2. М., 1973—74; Веселов 
А. А. Методи стратиграфических ис- 
следований. Днепропетровск, 1975; 
Стратиграфическая классификация. 
Л., 1980; Халфин Л. Л. Теоретические 
волросьі стратиграфии. Новосибирск, 
1980; Жинью М. Стратиграфическая 
геология. Пер. с франц. М., 1952. 

„ А. М. Муліка. 
стратиграфія археологГч- 
НА — порядок залягання куль- 
турних шарів і поховань щодо гео¬ 

логічних відкладів та один до од¬ 
ного. Встановлення С. має важливе 
значення для визначення відносної 
та абсолютної хронології археол, 
пам’яток. С. встановлюється за 
часом геологічних відкладів, в 
яких залягає пам’ятка, за точно 
датованими предметами в культур, 
шарі (монети тощо), на підставі 
ботанічних, хім. та ін. аналізів, 
зіставлення фауністичних решток, 
знарядь праці й побутових виробів 
тощо. Особливо важливе значення 
має С. при дослідженні місць по¬ 
селень з потужним культур, ша¬ 
ром, що відкладався протягом 
тривалого часу. Правильне визна¬ 
чення С. залишків давніх комп¬ 
лексів у культур, шарі дає мож¬ 
ливість повно й достовірно відтво¬ 
рити історію досліджуваного об’єк¬ 
та на різних етапах його існування. 
стратифікація насГння 
(від лат. зігаіит — настил, шар 
і £асіо — роблю) — прийом перед¬ 
посівної підготовки насіння, пере¬ 
важно деревних і кущових рослин, 
для підвищення його схожості 
(див. Схожість насіння) і приско¬ 
рення проростання. Насіння пере¬ 
мішують з вологим піском чи под¬ 
рібненим торфом і протягом пев¬ 
ного часу витримують при зни¬ 
женій т-рі (для більшості дерев¬ 
них порід від 1 до 5°) і вільному 
доступі повітря. В процесі страти¬ 
фікації, яка триває один або кілька 
місяців, насіння періодично зволо¬ 
жують. і. Б. Чорний. 
СТРАТОНАВТ [від стратосфе¬ 
ра) і грец. госбтг|£ — мореплавець] 
— спеціально підготовлена людина, 
яка на стратостаті здійснює 
політ V стратосферу. Першими С. 
були бельг. дослідники О. Піккар 
і П. Кіпфер, які досягли (1931) 
висоти 15781 м (час польоту — 16 
год). В СРСР вперше піднялись 
(1933) у стратосферу (на висоту 
19 тис. м) стратонавти Г. О. Про- 
коф’єв, К. Д. Годунов і Е. К. Бірн- 
баум. Вони перебували в польоті 
8 год 20 хв. В наступні роки польо¬ 
ти С. відбулись в СРСР, США, 
Бельгії. 
СТРАТОПАУЗА (від лат. 5іга- 
Іит — настил, шар і грец. яабоц — 
припинення) — перехідний шар ат¬ 
мосфери між стратосферою і ме- 
зосферою на вис. бл. 50 км. Т-ра 
досягає 6л. 273 К. Підвищення т-ри 
у верхній частині стратосфери і в 
С. зумовлене поглинанням уль¬ 
трафіолетової радіації озоном. 
СТРАТОСТАТ — аеростат вели¬ 
кого об’єму (до 105 тис. м3), яким 
стратонавти піднімаються у 
стратосферу; один із засобів 
повітроплавання. На відміну від 
звичайного аеростата має герметич¬ 
ну гондолу регенераційного типу 
(для екіпажу, устаткування, що 
забезпечує його життєдіяльність, 
баласту) і кулясту оболонку біль¬ 
ших (до 60 м) розмірів. В разі 
потреби С. обладнують апарату¬ 
рою для наук, або ін. цілей. Об’єм 
перших С., на яких піднімались 
бельг. дослідники О. Піккар і 
П. Кіпфер (27.У 1931) та О. Пік¬ 
кар і М. Козінс (12.VIII 1932), 
становив по 14,3 тис. м3. В СРСР 
першими були стратостати об’є¬ 
мом 25 тис. м3—<СССР-1> (екіпаж 
Г. О. Прокоф’єв, К. Д. Годунов, 
Е. К. Бірнбаум), що піднявся в 
повітря (на висоту 19 тис. м) ЗО.IX 

1933, і <Осоавиахим-1> (екіпаж 
П- Ф. Федосєєнко, А. Б. Васенко, 
І. Д. Усискін), що досяг нижніх 
шарів стратосфери (22 тис. м) 
ЗОЛ 1934. З С. вивчають повітряні 
течії, космічну радіацію, викону¬ 
ють тренувальні стрибки з пара¬ 
шутом тощо. 

СТРАТОСФЕРА (від лат. 5ІгаІиш 
— настил, шар і грец. асратра — 
куля) — шар атмосфери між 
тропосферою і мезосферою. Ле¬ 
жить на вис. від 8—18 км до 50 км. 
У перехідному шарі — тропопау¬ 
зі й нижній С. т-ра залишається 
сталою (як правило, над помірни¬ 
ми широтами), з вис. 25 км почи¬ 
нає зростати (переважно над низь¬ 
кими широтами), досягаючи у 
стратопаузі 273 К. Зростання тем¬ 
ператури зумовлене поглинанням 
ультрафіолетової радіації у шарі 
озоносфери, що має підвищену 
концентрацію озону (на вис. 23— 
25 км). У С. зосереджено до 20% 
маси атмосфери. Відносний склад 
осн. газів (азоту, кисню, аргону) 
практично не змінюється. Вміст 
водяної пари незначний. Хмар¬ 
ність майже відсутня, інколи на 
вис. 22—27 км утворюються пер¬ 
ламутрові хмари. У межах С. 
тиск, густина і тертя з висотою 
зменшуються, тому тут спостері¬ 
гаються постійні вітри (переваж¬ 
но сх. напряму), швидкість яких 
у верх. С. досягає 100—150 м/с і 
більше, а також струминні течії. 
Дослідження процесів, що відбу¬ 
ваються у С., мають велике наук, 
і практичне значення, зокрема для 
розвитку висотної авіації й ракет¬ 
ної техніки. Г. П. Дубинський. 

СТРАТОСФЕРНА астроно- 
МГЧНА СТАНЦІЯ (САС) — під- 
нята у стратосферу за допомогою 
стратостата станція, устатко¬ 
вана науковими інструментами. 
Дає змогу значно послабити шкід¬ 
ливий вплив тропосфери на астр. 
спостереження. Астр. апаратура 
САС звичайно має 1 або 2 спаре¬ 
них телескопи, устаткованих фо¬ 
токамерами, спектрографами, спек¬ 
трофотометрами, болометрами, 
лічильниками рентгенівського та 
у-випромінювання (див. Лічильни¬ 
ки ядерного випромінювання). Ке¬ 
рують її польотом за допомогою ра¬ 
діосигналів, що їх передають з на¬ 
земних командних пунктів та з 
самої САС. Є 4 типи САС: для 
спостерігання в інфрачервоному 
промінні; для спостерігання в 
ультрафіолетовому промінні; для 
спостерігання сонячної корони; 
для вивчення тонкої структури 
Сонця, планет, квазарів та ін. 
небесних об’єктів. 
Перші польоти САС здійснено 1951 
— 59 під керівництвом франц. 
астронома А. Дольфюса (н. 1924). 
Спостерігалась сонячна грануля¬ 
ція з розділенням (див. Розділь¬ 
на здатність), близьким до 0,6". 
Значно ефективнішими були по¬ 
льоти САС «Стратоскоп 1>, вико¬ 
нані 1959 групою Прінстонської 
обсерваторії. Уперше вдалось одер¬ 
жати знімки Сонця з розділенням 
бл. 0,35". При польотах 1970—73 
рад. САС досягнуто розділення 
0,24". Ці польоти істотно змінили 
уявлення про структуру фотосфе¬ 
ри Сонця. Пізніше було одержано 
важливі результати, що стосуються 
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інфрачервоних спектрів зір та 
структури галактик. 
Великі САС піднімаються на ви¬ 
соту 20—ЗО км; малі САС, призна¬ 
чені для спостерігання жорсткого 
рентгенівського та у-випроміню- 
вання,— до 40 км. |в. О, Крат. \ 

СТРАТОТЙП (від лат. зігаїиіп — 
настил, верства і грец. тблос; — 
форма, зразок, тип) — конкретний 
геол. розріз, який є типовим для 
певного стратиграфічного підроз¬ 
ділу і прийнятий за еталон при 
стратиграфічних спі вставленнях 
(див. Стратиграфія). Характери¬ 
зує повний обсяг підрозділу, його 
найтиповіші особливості, межі та 
взаємозв’язок з підрозділами, між 
якими він залягає. Кожний стра¬ 
тиграфічний підрозділ може мати 
лише один С. Його обов’язково ви¬ 
діляють для ярусів і зон заг. стра¬ 
тиграфічної шкали, горизонтів 
і лон (провінціальних зон) регіо¬ 
нальних шкал та світ місцевих 
шкал. Ю. В. Тесленко. 
СТРАУС (ЗігиіЬіо) — рід птахів 
ряду страусоподібних надряду 
безкільових птахів (за ін. систе¬ 
матикою — надряду новопіднебін- 
них). Єдиний сучасний представ¬ 
ник роду — С. африкансь¬ 
кий (5. сатеїиз) — найбільший 
сучасний птах: вис. тіла до 2,75 м, 
маса — до 100 кг. Оперення самця 
яскраво-чорне з білими маховими 
та рульовими перами, що викону¬ 
ють роль прикрашувальних пер, 
самки — коричнювато-буре. По¬ 
ширений в степах і напівпустелях 
Африки й Аравійського п-ова. 
Тримаються С. невеликими гру¬ 
пами. Живляться рослинами. Полі- 
гами (див. Полігамія в біології). 
Яйця відкладають у спільне гніздо 
2— 5 самок (кожна до 10 шт.); 
насиджують самець і самки протя¬ 
гом 6—7 тижнів. Виводкові пта¬ 
хи. Статевозрілими стають у 
3— 4 роки. Полювання на С. зара¬ 
ди м’яса та красивого пір’я приз¬ 
вело до різкого зменшення їх чи¬ 
сельності. На Пд. Африки С. роз¬ 
водять на спец, фермах. В УРСР 
акліматизований в Асканії-Новій. 
Викопні С. відомі на Україні 
(міоцен, пліоцен), в Забайкаллі, 
Казахстані, Монголії, Китаї, Індії. 
СТРАУТМАН (Страутманіс) Івар 
Арвідович (н. 19.VII 1932, Рига) — 
латис. радянський архітектор. У 
1950—56 навчався в Латвійському 
університеті в Ризі. В 1965—67 — 
головний художник Риги. Роботи: 
тенісні стадіони в Ризі та Ліє- 
лупі, кемпінг (усі — 1961), кафе 
в м. Юрмаді (1969), меморіальний 
ансамбль пам’яті жертв фашист, 
терору в Саласпілсі (1961—67, у 
співавторстві), планування і за¬ 
будова житл. району Кенгарагс у 
Ризі (1961—71, у співавт.). З 1966 
викладає в Ризькому політех. ін-ті 
та Латв. АМ. Ленінська премія, 
1970. 
СТРАУТМАНІС Петро Якубович 
(н. 24.IV 1919, тепер Басська сіль¬ 
рада Кулдигського р-ну Латв. 
РСР) — рад. держ. і парт. діяч. 
Член КПРС з 1944. Н. в сел. сім’ї. 
Закінчив ВПШ при ЦК КПРС 
(1954). З 1937 працював по найму 
у куркулів. У 1940 вступив до 
КСМ Латвії. Після відновлення 
Рад. влади в Латвії (липень 1940) 
— зав. відділом Талсенського по¬ 

віткому комсомолу. Учасник Ве¬ 
ликої Вітчизн. війни (1941—43 — 
в Червоній Армії, 1943—44 — ко¬ 
мандир партизан, загону на окупо¬ 
ваній території Латв. РСР). З 1944 
— інструктор Валкського повітко¬ 
му партії, редактор повіт, газети. 
В 1950—60 — перший секретар 
Апського райкому партії, зав. від¬ 
ділом ЦК КП Латвії, міністр рад¬ 
госпів Латв. РСР. У 1960—65 — 
секретар ЦК КП Латвії. В 1965— 
74 — перший заст. Голови Ради 
Міністрів Латв. РСР. З 1974 — 
Голова Президії Верховної Ради 
Латв. РСР, заст. Голови Президії 
Верховної Ради СРСР. Член Центр, 
ревізійної комісії КПРС з 1976. 
Депутат Верховної Ради СРСР 7— 
10-го скликань. Нагороджений ор¬ 
деном Леніна, Жовтневої Револю¬ 
ції, ін. орденами і медалями. 
СТРАХОВ Адольф Йосипович 
[справж. прізв. — Браславський; 
6 (18).X 1896, Катеринослав, те¬ 
пер Дніпропетровськ — 3.1 1979, 
Харків] — укр. рад. скульптор і 
графік, нар. художник УРСР (з 
1943). В 1915 закінчив Одеське 
художнє уч-ще, де навчався у Й. 
Мормоне. В перші пожовтневі ро¬ 
ки виконав сатиричні малюнки 
для газет «Звезда», «Донецкий 
коммунист», «Селянська правда»; 
автор обеліска на братській моги¬ 
лі Героїв революції з панно-діора¬ 
мою «Один боєць упав — мільйон 
іде на зміну» (1919), тріумфальної 
арки на честь 1-ї Кінної армії 
з панно «Червона кіннота не знає 
перепон» 0920), створив серію пла¬ 
катів «Аоетка революції» (1921). 
У 1922—25 працював переважно у 
галузі книжкової графіки: малюн¬ 
ки обкладинок до «Ленінської біб¬ 
ліотеки» (1922), книги Дж. Рі- 
да «Десять днів, що потрясли світ» 
(1923), збірника «Ленін» (1926), 
творів Т. Шевченка, Ф. Достоєв- 
ського, Л. Толстого та ін. Автор 
плакатів: «В. Ульянов (Ленін)» 
(1924), «Паризька комуна — слав¬ 
ний передвісник Жовтня», «На¬ 
зустріч світовому Жовтню» (1925), 
«8 Березня — день розкріпачення 
жінки» (1926), «Батьківщина моя— 
комсомол» (1928), «Не здамо спра¬ 
ви Леніна» (1929), «Перетворимо 
старий Донбас на новий, механізо¬ 
ваний» (1930), «Виконаймо вугіль¬ 
ну п’ятирічку за три роки» (1931), 
«Дніпрельстан збудовано» (1932), 
«Реальність наших планів — це 
ми з вами» (1933), «Смерть фа¬ 
шизму!» (1941). Автор погруддя 
Т. Шевченка (1933), пам’ятників 
М. Глинці в Запоріжжі (1955), 
С. М. Кірову в Макіївці (1959), 
В. І. Леніну в Анжеро-Судженську 
(Кемер. оол., 1960), Новочеркась¬ 
ку (1961), Приморську (Запоріз. 
оол., 1976), смт '. Новоархангельсь- 
ку (Кіровогр. обл., 1977), Джан- 
кої (Крим, обл., 1978), Амвро- 
сіївці (Донец. обл., 1980). Іл. 
див. на окремому аркуші, т. 10, 
с. 256 — 257 та до ст. Плакат, 
т. 8, с. 384—385. 
Літ.: Раєвський С. Плакат А. Страхо¬ 
ва. К., 1936; Раєвський С. Комплект 
плакатів «Азбука революции» А. Стра¬ 
хова. К., 1967. Л. В. Владич. 
СТРАХОВ Микола Михайлович 
[2 (15).IV 1900, м. Болхов, тепер 
Орлов. обл. РРФСР — 13^11 1978, 
Москва] — рад. геолог, акад. 
АН СРСР (з 1953). Закінчив Моск. 

ун-т (1928). З 1934 працював у 
Геол. ін-ті АН СРСР. У 1954—66— 
голова Комісії по осадочних по¬ 
родах при АН СРСР, 1963—69 — 
гол. редактор журн. «Литология 
и полезньїе ископаемьіе». С.— 
один з основоположників літоло¬ 
гії. На підставі порівняльно-лі¬ 
тологічного методу реконструював 
давні умови осадконагромадження; 
встановив особливості еволюції оса¬ 
дочного породоутворення, обгрун¬ 
тував закономірності рудоутворен¬ 
ня в геол. історії Землі. Розробив 
основи теорії літогенезу. Золота 
медаль ім. О. П. Карпінського АН 
СРСР, 1967. Нагороджений 3 орде¬ 
нами Леніна, ін. орденами і меда¬ 
лями. Держ. премія СРСР, 1948. 
Ленінська премія, 1961. 

Ю. Я. Соловйов. 

СТРАХОВ Тимофій Данилович 
[23.1 (4.II) 1890, с. Лучки, тепер 
Прохоровського р-ну Бєлг. обл.— 
11.Х 1960, Харків] — укр. рад. 
міколог і фітопатолог. Чл.-кор. 
АН УРСР (з 1948), засл. діяч 
науки УРСР (з 1955), почесний 
член ВАСГНІЛ (з 1956). В 1916 
закінчив Харків, ун-т. З 1913 пра¬ 
цював на Харків, с.-г. дослідній 
станції; 1930—32 — в Укр. н.-д. 
ін-ті захисту рослин; 1949—56 — 
в Ін-ті генетики і селекції АН 
УРСР. Одночасно викладав у Хар¬ 
ків. с.-г. ін-ті та з 1921 — в Харків, 
ун-ті (з 1928 — професор). С. за¬ 
пропонував (1923) теорію патоло- 
гіч. процесу в рослин, за якою хво^ 
роба — складна взаємодія хворої 
рослини, збудника хвороби та 
умов існування; розробляв агро¬ 
технічні і хімічні заходи, спрямо¬ 
вані на підвищення імунітету рос¬ 
лин проти захворювань. Нагород¬ 
жений орденом Леніна, ін. орде¬ 
нами. 
«СТРАХОВА КАМПАНІЯ» — по¬ 
літична кампанія в Росії 1912— 
14 по створенню кас для хво¬ 
рих і виборах представників від 
робітників до губерн. страхових 
органів і Всеросійської страхо¬ 
вої ради на основі страхових зако¬ 
нів від 23.VI (6^11) 1912. Шоста 
{Празька) Всеросійська конфе¬ 
ренція РСДРП викрила антина¬ 
родну суть цих законів (фактич¬ 
но вони поширювалися лише на 
20% робітників Росії), висунула 
вимоги про введення держ. стра¬ 
хування на всі випадки втрати 
працездатності і безробіття та виз¬ 
начила завдання партії в «С. к.». 
Більшовики використали «С. к.» 
для розгортання революц. пропа¬ 
ганди в масах і згуртування їх 
навколо РСДРП. Вони добивалися 
перетворення кас для хворих на 
опорні легальні пункти партії. 
Велику роль у «С. к.» відіграли 
газ. <Правда» і журн. <Вопросьі 
страхования». Більшовики пере¬ 
могли на виборах робітн. груп 
Всерос. страхової ради і ряду гу¬ 
бернських страхових установ (зо¬ 
крема, Катеринослава, Харкова). 
«С. к.» стала важливим етапом у 
боротьбі більшовиків за згуртуван¬ 
ня пролетаріату навколо РСДРП. 

Б. А. Шарафутдінов. 
СТРАХОВЙИ ФОНД — грошо¬ 
вий фонд, кошти якого йдуть на 
заміщення збитків і виплату ін¬ 
ших грошових сум під час стихій¬ 
ного лиха, нещасних випадків 
тощо. В СРСР — резерв матері- 

СТРАХОВИЙ 
ФОНД 

А. Й. Страхов. 

М. М. Страхов. 

А. Й. Страхов. Плакат 
«8 Березня — день 
розкріпачення жінки». 
1926. 

2 УРЕ, т, 11 
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«СТРАХОПУД» 

Г. М. Стрекалов. 

В. О. Стрельцов. 

А. П. Страшнов. 
Готель «Україна» в До¬ 
нецьку. 1961. 

альних і грош. ресурсів, що його 
утворюють у плановому порядку 
для забезпечення безперервності 
процесу розширеного відтворен¬ 
ня, для планомірного пропорцій¬ 
ного розвитку всіх галузей нар. 
господарства, на випадок стихій¬ 
ного лиха та для подання мате¬ 
ріальної допомоги трудящим при 
втраті працездатності, їхнім сім’¬ 
ям тощо. С. ф. перебуває у віданні 
респ. орган і в# держ. страхування. 
«СТРАХОПУД» — ілюстрований 
сатирично-гумористичний журнал 
«москвофільського» напряму (див. 
*Москвофіли>). Виходив 1863— 
1905 з перервами. В 1863—68 «С.» 
видавався у Відні двічі на місяць 
(редагував Й. Лівчак). І. Франко 
позитивно оцінював журнал цьо¬ 
го періоду. З 1872 «С.» виходив у 
Львові. В 1886—1905 видавав 
і редагував його один з ідеологів 
галицького реакц. «москвофільст¬ 
ва» О. Мончаловський. Друку¬ 
вався журнал «язичієм». 
СТРАХУВАННЯ державне — си¬ 
стема заходів, що здійснюється 
державою з метою створення гро¬ 
шового (страхового) фонду, при¬ 
значеного для покриття збитків 
від стихійного лиха, нещасних 
випадків тощо. Страховий 
фонд складається з внесків ок¬ 
ремих орг-цій і громадян — стра¬ 
хувальників. Він витрачається на 
відшкодування збитків, завданих 
застрахованому майну, а також на 
матеріальне забезпечення громадян 
у разі настання страхового випад¬ 
ку — обумовленої законом або до¬ 
говором події страхування (напр., 
втрати застрахованим працездат¬ 
ності). Страхування К. Маркс 
вважав екон. необхідністю суспіль¬ 
ства, оскільки реальне сусп. ви¬ 
робництво потребує коштів для 
усунення наслідків надзвичайних 
збитків, спричинених випадково¬ 
стями і силами природи (див. 
Маркс К. і Енгельс Ф. І'в., г. 24, 
с. 184). Держ. С. в СРСР є одним 
із засобів охорони соціалістичної 
власності та майнових^ особистих 
інтересів населення. Його основи 
закладено націоналізацією стра¬ 
хової справи. Вперше в історії 
С. стало державною монополією. 
Страхові операції в СРСР здійс¬ 
нюють тільки спеціально уповно¬ 
важені на те держ. органи: Гол. 
управління держ. страхування 
СРСР (Держстрах СРСР) і Гол. 
управління держ. С. в союзних 
республіках. Страхові орг-ції со¬ 
юзних республік складаються з 
крайових, обл., міських управ¬ 
лінь і страхових районних ( місь¬ 
ких) інспекцій. Здійснення страхо¬ 
вих операцій у зовнішньоторг. обі¬ 
гу, в галузі мор. страхування і о 
що покладено на Індержстра^ 
(Управління іноземного сі рахуван¬ 
ня СРСР), яке є рад. акціонерним 
т-вом. Держстрах і Індержсірах 
входять у систему М-ва фінансів 
СРСР. Учасниками держ. С. є 
страхова орг-ція — страхувач (ор¬ 
ган Держстраху СРСР або Індерж 
страх) і страхувальник. У страху 
ванні може брати участь і третя 
особа. За Основами цивільного за¬ 
конодавства Союзу РСР і союз¬ 
них республік держ. С. здійсню¬ 
ється у формі обов’язкового стра¬ 
хування і добровільного страху¬ 
вання. Обов’язкове і добровільне 

держ. С. залежно від об’єкта 
страхування може бути майновим 
(напр., хатнього майна) і особис¬ 
тим (життя, працездатності). В 
особистому держ. С. може бути ще 
один учасник — застрахована осо¬ 
ба, якій (або її спадкоємцям) при 
певній події Держстрах має вип¬ 
латити страхову суму. Обов’язко¬ 
вому особистому держ. С. підля¬ 
гають пасажири всіх видів транс¬ 
порту, крім залізничного, примісь¬ 
кого сполучення, внутріобл. марш¬ 
рутів автомобільного транспорту. 
Осн. видами обов’язкового майно¬ 
вого державного С. є державне обо¬ 
в’язкове страхування майна кол¬ 
госпів, радгоспів та ін. держ. с.-г. 
підприємств, будівель і худоби, 
що перебувають в особистій влас¬ 
ності громадян. Додатково до обо¬ 
в’язкового держ. С. громадяни 
можуть страхувати належні їм 
будівлі і худобу за добровільним 
майновим страхуванням. Видами 
добровільного особистого страху¬ 
вання є: мішане страхування жит¬ 
тя (на випадок втрати працездат¬ 
ності, смерті страхувальника); 
страхування дітей, при якому пра¬ 
вом на одержання страхової су¬ 
ми користується особа при досяг¬ 
ненні нею 18 років; шлюбне (весіль¬ 
не) держ. С., де Держстрах зобо¬ 
в’язується виплатити страхову су¬ 
му, сплачену раніше батьками та 
ін. особами юнакові або дівчині 
при вступі у шлюб. Страхові су¬ 
ми по всіх видах держ. С. випла¬ 
чуються страхувальникам незалеж¬ 
но від сум, що належать їм по 
держ. соціальному страхуванню. 
Літ.: Государственное страхование в 
СССР. М.. 1980; Гражданский кодекс 
Украинско ССР. Научно-практиче- 
ский комментарий. К., 1981. 

Н. П. Легценко. 
«СТРАШНИЙ СУД» — за релі¬ 
гійними уявленнями, «божий суд» 
над людьми, що нібито відбудеться 
після «кінця світу» В результаті 
«С. с.» «праведники» дістануть 
блаженство в паю, а «грішники» 
будуть засуджені на муки в пеклі. 
Догмати про «С. с.» набули поши¬ 
рення в монотеїстичних релігіях 
(християнст• о, >слам, іудаїзм), 
а також у ряді ш. реліг. систем і 
сект. Психологічний вплив міфа 
про«С. с.» на віруючих використо¬ 
вується духівництвом для зміц¬ 
нення ПОЗ 'ЦІЙ релігії. 
СТРАШНбв Альвіан Платонович 
(н. ІЗ.VIII 1914, Ярославль) — 
укр рад. архітектор, засл. арх. 
УРСР (з 1970). У 1938 закінчив 
Ленінгр. ін-т комунального будів¬ 
ництва. Працював у Москві, з 
1946 — в Донецьку. Осн. споруди 
в Донецьку: телецентр (1954—55, у 
співавт.), планування й забудова 
Калінінськоп житлового масиву 
(1959—65, у співавт. з С. Кузне- 
цовим), готель «Україна», плане- 
іарій (обидва - 1961), навч. кор¬ 
пус Донец. її дігех. ін-ту, комплекс 
будівель н.-д іп-гу чорної мета¬ 
лургії (обидва - 1966—68, у спів¬ 
авт.), навч. корпус центральних 
курсів підвищення кваліфікації 
М-ва вугільної пром-сті (1970), 
проектний ін-т «Дондіпрооргшах- 
тобуд» (1977) та ін. 
СТРбВЕЛС (Зігеиуеіз) Стейн 
(справж. ім’я та прізв. — Франк 
Латер; З.Х 1871, Хеле, поблизу м. 
Кортрейка — 15.VIII 1969, Інгой- 

гем, поблизу м. Кортрейка) — 
бельг. письменник. Писав фла- 
манд. мовою. Походив з селян, 
родини. Почав друкуватися 1895. 
Відіграв важливу роль у піднесен¬ 
ні бельг. л-ри. Розробляв головним 
чином селян, тему. В романах 
«По дорогах» (1902), «Любовні гри¬ 
ща» (1903), «Лляне поле» (1907), 
зб. оповідань «Наймити» (1926) 
реалістично показав тяжке жит¬ 
тя селян Фландрії. В автобіогр. 
повісті «Хеле» (1942) відтворив 
картини свого дитинства. 
Те.: Р ос. перекл.— Батрак. Л., 
1929; Обездоленньїе. М., 1929. 

Д. С. Наливайко. 

СТРЕЙТС-С£ТЛМЕНТС—у 
1826—1946 колонія Великобрита¬ 
нії в Пд.-Сх. Азії. Спочатку вклю¬ 
чала о. Пінанг, пров. Уелслі на 
п-ові Малакка, о. Сінгапур і м. 
Малакку. Пізніше до складу С.-с. 
ввійшли тер. князівств Нанінг 
(п-ів Малакка), о. Лабуан, Кокосо¬ 
ві о-ви і о. Крістмас (Різдва). Адм. 
ц. колонії спочатку був Джорджта¬ 
ун (на о. Пінанг), а з 1832 — Сін¬ 
гапур. До 1867 С.-с. входив до 
складу Брит. Індії, 1867 став коло¬ 
нією брит. корони. Тепер о. Пі¬ 
нанг, п-ів Малакка, о. Лабуан 
входять до д-ви Малайзії, Сінга¬ 
пур — республіка, а Кокосові 
о-ви і о. Різдва перебувають під 
управлінням Австралії. 
СТРЄЙЧІ (ЗігасЬеу) Джон (21.X 
1901, Гілфорд — 15.Л/ІІ 1963, 
Лондон) — англ. економіст і держ. 
діяч; один з теоретиків лейбориз- 
му й концепції «демократичного 
соціалізму». Освіту здобув в Окс¬ 
фордському ун-ті. В 1946—50 — 
міністр продовольства, 1950—51 — 
військ, міністр Великобританії. 
Доводив, що в умовах сучас. ка¬ 
піталізму закон додаткової вар¬ 
тості та заг. закон капіталістичного 
нагромадження нібито втратив си- 
лV. Висував проекти ряду реформ, 
спрямованих на трансформацію 
капіталізму, перетворення його на 
«загального добробуту держа¬ 
ву». Прихильник поглядів Дж. 
М. Кейнса. С. виступав проти 
екон. вчення К. Маркса. 
СТРЕКАЛОВ Геннадій Михайло¬ 
вич (н. 28.Х 1940, м. Митищі Моск. 
обл.) — льотчик-космонавт СРСР, 
Герой Радянського Союзу (1980). 
Член КПРС з 1972. Після закін¬ 
чення Моск. вищого тех. училища 
ім. Баумана (1965) працював у 
конструкторському бюро. В загоні 
космонавтів — з 1973. Разом з 
Л. Д. Кизимом (див. т. 12, Дода¬ 
ток) і О. Г. Макаровим здійснив 
політ (27.XI—10.XII 1980) на кос¬ 
мічному трансп. кораблі «Союз 
Т-3». Під час польоту проведено 
випробування бортових систем і 
елементів конструкції корабля в 
різних режимах автономного по¬ 
льоту і в складі орбітального комп¬ 
лексу «Салют-6»— «Союз Т-3» — 
« Прогресе-11», перевірено бортові 
системи станції «Салют-6», вико¬ 
нано ряд складних ремонтно-про¬ 
філактичних робіт, а також прове¬ 
дено експерименти з космічного 
матеріалознавства, мед.-біол. до¬ 
слідження і тех. експерименти. Ра¬ 
зом з В Г. Титовим і О. О. Се- 
ребровим як борт-інженер 20 — 
22. IV 1983 здійснив політ на ко¬ 
раблі «Союз Т-8». Нагороджений 
двома орденами Леніна. 
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СТРбЛЕР (ЗігеЬІег) Джорджо 
(н. 14.VIII 1921, Трієст) — італ. 
режисер. В 1940 закінчив у Мілані 
Академію аматорів драм, мистецт¬ 
ва. Був актором у різних драм, 
трупах. У 1941 почав режисерську 
діяльність. У 1947 організував і 
очолив разом з П. Грассі перший 
в Італії стаціонарний драм, театр 
«Пікколо-театро» (Мілан). У 1968 
—72 керував власною трупою, 1972 
повернувся в «Пікколо-театро». 
Серед драм, вистав — -«Сьогодні 
ми імпровізуємо» Л. Піранделло, 
«Слуга двом панам» К. Гольдоні, 
«Вишневий сад» А. Чехова, «На 
дні» М. Горького, «Швейк у дру¬ 
гій світовій війні» Б. Брехта, 
«Коріолан» У. Шекспіра. Поста¬ 
вив опери «Травіата» Дж. Верді, 
«Таємний шлюб»Д. Чімарози (оби¬ 
дві — в театрі <Ла Скала*, Мі¬ 
лан). 
СТРЕЛЬБЙЦЬКА Олександра 
Іванівна [6.XI (19.XI) 1905, Одеса 
— 2.III 1980, Київ] — укр. рад. 
вчений у галузі будівельної меха¬ 
ніки, доктор тех. наук (з 1959), 
професор (з 1969), засл. діяч нау¬ 
ки УРСР (з 1966). Закінчила (1932) 
Київ, інженерно-будівельний ін-т, 
1934—41 викладала у ньому. У 
1933—80 працювала в Ін-ті меха¬ 
ніки АН УРСР. Осн. праці стосу¬ 
ються розрахунку металевих кон¬ 
струкцій при пластичних деформа¬ 
ціях, теоретичних і експеримен¬ 
тальних досліджень тонкостінних 
стрижнів і рам за границею пруж¬ 
ності, вивчення пружно-пластично¬ 
го стану пластин і пологих оболонок 
при поперечному навантаженні. 
СТРЕЛЬБЙЦЬКИЙ Іван (рр. н. і 
см. невід.) — укр. гравер на міді 
кін. 17 — поч. 18 ст. Працював у 
Києві та Чернігові. Виконав гра¬ 
вюри з портретами гетьмана П. 
Дорошенка, М. Лаговського, ми¬ 
трополита Варлаама Ясинського 
(1707), оформив видання «Алфавіт 
зібраний, рифмами складений» І. 
Максимовича (1705). 

І. Стрельбицьісий. Животворне дже¬ 
рело. Гравюра на міді. 18 ст. 

СТРЕЛЬБЙЦЬКИЙ Самсон Іва¬ 
нович (рр. н. і см. невід.) — укр. 
золотар кін. 18 — 1-ї третини 19 ст. 
Працював у Києві. Твори: два ве¬ 
ликі свічники для ікон (1801), сріб¬ 
ні царські врата у Миколаївській 
церкві Києво-Печерської лаври 
(1802), свічник (1803), срібна шата 

для ікони Успенського собору 
(1823), срібний німб для «чудо¬ 
творної» ікони Києво-Печерської 
лаври (1829, разом із своїм сином 
Олександром, майстром брильян¬ 
тових справ). З творів С. збере¬ 
глися лише потир (келих; Київ, 
істор. музей) і велике срібне блюдо. 
СТРЕЛЬБЙЦЬКИЙ Федір (рр. н. 
і см. невід.) — укр. гравер на мі¬ 
ді 2-ї пол. 18 — поч. 19 ст. Працю¬ 
вав у Почаєві. Автор гравюр «Апо¬ 
столи Петро і Павло несуть модель 
Почаївської церкви», «Йов По- 
чаївський», великої титульної сто¬ 
рінки до Почаївської біблії (1798). 
СТРЕЛЬЦ(ЗВ Василь Омеляно¬ 
вич (н. 27.XII 1921, с. Мар’ївка, 
тепер Синельниківського р-ну 
Дніпроп. обл.) — організатор с.-г. 
виробництва, агроном-економіст, 
Герой Соціалістичної Праці (1973). 
Член КПРС з 1942. Учасник Ве¬ 
ликої Вітчизн. війни 1941—45. 
В 1946—64 — на відповідальній 
роботі в Синельниківському та 
Павлоградському (Дніпроп. обл.) 
районах, в Дніпропетровському 
обкомі Компартії України. З січня 
1965 — перший секретар Верхньо¬ 
дніпровського райкому Компартії 
України на Дніпропетровщині. Де¬ 
легат XXIV — XXV з’їздів КПРС, 
а також XXII, XXIII і XXVI з’їз¬ 
дів Компартії України. Депутат 
Верховної Ради УРСР 7 — 10-го 
скликань. Нагороджений 2 орде¬ 
нами Леніна, ін. орденами, меда¬ 
лями. А. А. Сороколіт. 

стрЄльченко Іван Іванович 
(н. 26.XII 1932, с. Рибальче, тепер 
Голопр ногайського р-ну Херсон, 
обл.) — новатор виробництва у ву¬ 
гільній пром-сті, шахтар, двічі 
Герой Соціалістичної Праці (1966, 
1978). Член КПРС з 1959. У вуг. 
пром-сті почав працювати з 1955 
на шахті «Трудівська» виробничо¬ 
го об’єднання «Донецьквугілля» 
прохідником, робітником очисного 
вибою, машиністом та механіком- 
машиністом вуг. комбайна, маши¬ 
ністом гірничих виймальних ма¬ 
шин; з 1976 — нач. дільниці по 
видобуванню вугілля. В 1977 без 
відриву від виробництва закінчив 
Донецький політех. ін-т. У 1969 
бригада, очолювана С., встанови¬ 
ла респ. рекорд по видобутку 
вугілля, видавши за місяць 60,7 
тис. т вугілля, 1971 — світовий 
рекорд, видобувши за 31 робочий 
день 170 тис. т. У 1977—78, 1980 
—82 колектив дільниці на чолі 
з С. видавав понад 1 млн. т 
вугілля щорічно з однієї лави. 
Делегат XXIII—XXVI з’їздів 
КПРС, делегат XXII—XXVI з’їз¬ 
дів Компартії України. З 1966 — 
член ЦК Компартії України. Де¬ 
путат Верховної Ради СРСР 7— 
10-го скликань. Нагороджений З 
орденами Леніна, орденом Жовт¬ 
невої Революції, медалями. Держ. 
премія СРСР, 1976. 

О. Г. Кандала. 
СТРЕПЕТ (СКІ5 іеігах) — птах ря¬ 
ду дрофоподібних. Довж. до 50 см, 
маса до 1 кг. Оперення на спи¬ 
ні сірувате з пісочно-вохристим 
малюнком, черево — біле, у самців 
в шлюбний період на шиї з’явля¬ 
ються поперечні чорні та білі сму¬ 
ги («ошийник»). Живе на відкритих 
ландшафтах перелогів з невеликим 
травостоєм. Гніздиться окремими 
парами. Кладка з 3—4 яєць у 

квітні. Насиджує самка протягом 
3 тижнів. Пташенята виводкового 
типу (див. Виводкові птахи). 
Живиться переважно комахами. 
Поширений в степах і напівпусте¬ 
лях Євразії, Пн.-Зх. Африки. В 
СРСР — в степах Європ. частини 
і Зх. Сибіру; на Україні — спора¬ 
дично (невеликими ділянками) бі¬ 
ля узбережжя Чорного і Азовсько¬ 
го морів, у деяких місцях запо¬ 
відних степів. Взятий під охорону; 
включений до Червоних книг 
СРСР і Української РСР. Викоп¬ 
ні рештки відомі з антропогену. 
СТРЕПЕТОВА Поліна (Пелагея) 
Антипівна [4(?).Х 1850, Нижній 
Новгород, тепер м. Горький — 
4 (17).X 1903, Петербург] — рос. 
актриса. Сценічну діяльність по¬ 
чала 1865 в Рибінську. Грала в 
театрах багатьох міст Росії. В 
1873 — актриса Загальнодоступ¬ 
ного театру в Москві, не раз висту¬ 
пала в керованому О. Островським 
Артистичному гуртку, 1880 грала 
в Пушкінському театрі (Москва), 
1881—90 і 1899—1900 — актриса 
петерб. Олександринського театру, 
в 1890—99 — гастролювала в про- 
вінц. театрах. Серед ролей — 
Катерина, Марія Андріївна, Кру- 
чиніна («Гроза», «Бідна наречена», 
«Без вини винуваті» О. Островсь- 
кого), Лизавета («Гірка доля» 
Писемського), Анна Петрівна 
(«Іванов» Чехова), Донька Мельни¬ 
ка («Русалка» Пушкіна), Беатріче 
(«Багато галасу даремно» Шекспі¬ 
ра). В 1878 брала участь у виста¬ 
вах Київського міського театру 
(другого). Творчість С. мала гро¬ 
мадян. спрямування, розкривала 
трагізм становища жінки в того¬ 
часному суспільстві. 
Те.: Воспоминания и письма. М.—Л., 
1934. 
Літ.: Беньяш Р. М. Пелагея Стрепе¬ 
това. Л., 1967. 

СТРЕПТОКОК (Бігеріососсиз) — 
рід бактерій з родини Зігеріосос- 
сасеае (за міжнародною класифі¬ 
кацією, 1974). Клітини С. мають 
кулясту форму 0,6—1 мкм в діа¬ 
метрі, не утворюють спор, неру¬ 
хомі, грампозитивні (див. Грама 
метод), клітини деяких видів ма¬ 
ють слизові капсули. Розмножу¬ 
ються шляхом поділу паралельни¬ 
ми перетинками, внаслідок чого 
утворюються ланцюжки (звідси й 
назва, від грец. отрєлтбд — лан¬ 
цюжок та коки). Іноді розміщені 
попарно. Факультативні анаероби. 
На твердих поживних середови¬ 
щах утворюють невеликі, округлі, 
з рівним краєм, гладенькі, мато¬ 
ві колонії мікроорганізмів, на 
рідких — пластівчастий осад. Се¬ 
ред С. є непатогенні і патогенні 
(див. Патогенність) види. До не- 
патогенних належать 5. 1асіі$, 
5. сгетогіз (див. Молочнокислі 
бактерії), що є збудниками типо¬ 
вого молочнокислого бродіння. 
Патогенні С. були вперше виявле¬ 
ні Т. Більротом (1874), виділені 
з гною та описані нім. вченим Ф. 
Розенбахом (1884). Патогенні С., 
зокрема 5. руО£ЄПЄ5, виділяють 
ендотоксини (див. Токсини), спри¬ 
чинюють сепсис, гнійні запалення 
(менінгіт, остеомієліт, отит та ін.), 
ангіни, ендокардит, скарлатину; 
5. рпеитопіае — пневмонію та 
ін. Ентерокок (5. Гаесаііз), що 
живе в кишечнику людини та теп- 

СТРЕПТОКОК 

І. І. Стрельчеико- 

П. А. Стрепетова. 

т 
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СТРЕПТОМІЦИН 

В. Г. Стржельчик. 

Стрибог. Скульптура 
роботи С. Т. Коненко- 
ва. Дерево з інкруста¬ 
цією. 1910. ДТГ у 
Москві. 

локровних тварин, поряд з кишко¬ 
вою паличкою є показником фе¬ 
кального забруднення води. 

А. П. Дем'яненко. 
СТРЕПТОМІЦЙН — антибіотик 
широкого спектра дії, що утворю¬ 
ється деякими видами актиномі¬ 
цетів (стрептоміцетів), зокрема 
Зігеріотусез Егізеиз. Вперше С. 
виділив 1944 амер. вчений С. Я. 
Ваксман. С. являє собою гігро¬ 
скопічний порошок білого кольо¬ 
ру, гіркий на смак, легко розчин¬ 
ний у воді. В мед. практиці засто¬ 
совують С. сульфат і С. хлоркаль¬ 
цієвий комплекс, гол. чин. у виг¬ 
ляді внутрішньом’язових ін’єкцій, 
для лікування туберкульозу, пнев¬ 
монії, плевриту, ендокардиту, го¬ 
нореї, бруцельозу тощо. Вжива¬ 
ється лише за призначенням лі¬ 
каря. 
СТРЕС (англ. 5ІГЄ55, букв.— тиск, 
напруження) — неспецифічна реак¬ 
ція організму на дію подразників. 
Термін С. вперше запропонував 
канад. вчений Г. Сельє (1936) 
для позначення однотипної реак¬ 
ції, що виникає в організмі при дії 
на нього різноманітних подразни¬ 
ків. При сильних подразненнях 
(холод, дія патогенних мікробів 
тощо) ця реакція проявляється 
рядом змін в організмі, що є одна¬ 
ковими незалежно від фіз., хім. 
та ін. характеристик подразників, 
тобто неспецифічними для того 
чи ін. подразника. Найтиповіші 
з цих змін: посилена секреція гор¬ 
монів кори надниркових залоз — 
кортикостероїдів, зменшення ор¬ 
ганів лімфатичної системи та утво¬ 
рення виразок шлунково-кишково¬ 
го тракту. Сукупність цих реакцій 
є проявом загального адаптацій¬ 
ного синдрому. Організм спочатку 
пристосовується (адаптується) до 
діїбудь-якого подразникам взагалі», 
а на фоні заг. стресорної реакції 
виникають специфічні, притаман¬ 
ні лише для даного подразника 
зміни в організмі, що можуть про¬ 
являтися пізніше, ніж неспецифіч¬ 
ні. Особливе значення для перебігу 
С. мають кортикостероїди, сек¬ 
реція яких посилюється вже через 
кілька хвилин після подразнення. 
Впливаючи на обмін речовин, 
вони підвищують життєздатність 
організму. Розвиток стресорної ре¬ 
акції залежить від сили і тривалос¬ 
ті дії подразника. При сильних і 
довгодіючих подразненнях може 
наставати виснаження наднирко¬ 
вих залоз, тоді організм гине. Тва¬ 
рини з видаленими наднирковими 
залозами не здатні пристосовувати¬ 
ся до стресових умов. Оскільки 
вперше закономірності С. були ви¬ 
явлені і вивчені на прикладах С., 
викликаного сильними подразнен¬ 
нями, концепція С. була сприйня¬ 
та як теорія, що вивчає явища 
««напруження» в організмі, тобто 
його реакцію на сильні, надзвичай¬ 
ні подразники. Пізніше Сельє 
та ін. вчені встановили, що С.— 
це більш загальне явище, головною 
характеристикою якого є неспеци¬ 
фічна реакція. Як правило, вона 
виникає у відповідь на незвичні для 
організму подразнення. Проте С. 
не обов’язково супроводжується 
негативними для організму явища¬ 
ми, як, напр., утворення виразок. 
Більше того, розрізняють еустрес 
(корисний С.) та дистрес (поганий, 

шкідливий С.). Стимулювання за¬ 
гальних захисних сил організму 
корисне тоді, коли воно не пов’я¬ 
зане з подразненнями, що переви¬ 
щують захисні можливості організ¬ 
му. В стресових ситуаціях для лю¬ 
дини особливе значення має не 
лише фізична чи психологічна ха¬ 
рактеристика подразника, але й 
стан самого організму, в т. ч. пси¬ 
хологічна настроєність людини. 
Відомо, що переживання складних 
стресових ситуацій закінчується 
сприятливо у людей цілеспрямова¬ 
них, активно настроєних на до¬ 
сягнення певної мети. 
Біологічне значення С. полягає в 
тому, щоб заздалегідь підготувати 
організм для пристосування його 
до незвичних умов. Ця реакція 
забезпечується значною мірою гор¬ 
монами кори надниркових залоз, 
секреція яких регулюється нерво¬ 
во-гуморальними механізмами 
(див. Нейроендокринологія, Ней- 
ро-гуморальна регуляція). 
Літ.:_ Сельє Г. Концепция стресса как 
мьі ее представляєм в 1976 году. В 
кн.: Новое о гормонах и механизме 
их действия. К., 1977. К. І. Несен. 

СТРЕС у геології — орієнто¬ 
ваний у певному напрямі однобіч¬ 
ний тиск у верхніх шарах земної 
кори, зумовлений тектонічними 
рухами. Під діянням С. відбува¬ 
ються деформації гірських порід 
(див. Складчастість гірських по¬ 
рід) з виникнення кліважу й 
сланцюватості та динамомета¬ 
морфізм, утворюються т. з. стрес- 
мінерали (мусковіт, хлорит, аль¬ 
біт, глаукофан, жадеїт, дистен та 
ін.). За орієнтуванням осей скла¬ 
док і кристалічних форм мінера¬ 
лів визначають напрям стресу. 
СТРЄЛбЦЬКИЙ Микола Стані- 
славович [2 (14). IX 1885, фортеця 
Осовець Бєлостоцького воєводст¬ 
ва, тепер ПНР — 15.11 1967, Моск¬ 
ва] — рад. вчений у галузі буд. 
конструкцій і мостобудування, чл.- 
кор. АН СРСР (з 1931), Герой Со¬ 
ціалістичної Праці (1966). Закін¬ 
чив (1911) Петерб. ін-т інженерів 
шляхів. З 1915 викладав (з 1918 — 
професор) і вів наук, роботу в 
Моск. вищому тех. училищі (те¬ 
пер МВТУ ім. М. Е. Баумана), 
з 1933 — у Моск. інженерно-буд. 
ін-ті ім. б. В. Куйбишева. Осн. 
праці — з теорії міцності споруд 
і конструкцій. Під керівництвом 
С. розроблено теор. основи розра¬ 
хунку конструкцій за граничними 
станами. С. розробив основи типі¬ 
зації трансп. і пром. споруд, автор 
проектів металевих залізнич. мос¬ 
тів через Волгу, Дніпро, канал ім. 
Москви та ін. Нагороджений 3 ор¬ 
денами Леніна, ін. орденами, ме¬ 
далями. 
СТРІЛКО Володимир Васильович 
(23. IX 1937, Любеч, тепер Ріпкин- 
ського р-ну Черніг. обл.) — укр. 
рад. хімік, доктор хім. наук (з 
1974). Після закінчення (1959) 
Київ, ун-ту працював в Ін-ті фіз. 
хімії АН УРСР, з 1979—зав. відді¬ 
лом в Ін-ті загальної та неорганіч¬ 
ної хімії АН УРСР. Осн. напрям 
наук, досліджень — розробка но¬ 
вих селективних (вибіркових) не¬ 
органічних та вуглецевих сорбен¬ 
тів, нових технологій виділення, 
розділення та очищення речовин з 
використанням сорбційних методів. 
Створив високоякісні некапсульо- 

вані вуглецеві гемосорбенти та ен- 
теросорбенти, які широко викори¬ 
стовуються для очищення крові 
і лімфи людей з тяжкими захворю¬ 
ваннями та отруєннями. Держ. 
премія СРСР, 1979. 
СТРЄЛКбВ Ілля Іванович [28. 
VII (9.VIII) 1898, станиця Архан¬ 
гельська, тепер Тихорєцького р-ну 
Красно дар. краю — 23.11 1954, 
Харків] — укр. рад. хімік, чл.- 
кор. АН УРСР (з 1948). Член 
КПРС з 1917. Закінчив (1925) 
Харків. технологічний ін-т. У 
1921—24 — секретар Раднаркому 
УРСР, 1924—ЗО — вчений секретар 
голови Раднаркому УРСР; 1928— 
38 — вчений секретар, заступник 
голови Комітету хімізації при Рад- 
наркомі УРСР. Одночасно 1925— 
41 викладав в ін-тах Харкова. У 
1933—39 — директор Харків, хім.- 
технологічного ін-ту (з 1949 — по¬ 
літехнічний ін-т). У 1941—44 пере¬ 
бував у лавах Радянської Армії. 
З 1944 до 1954 — директор Харків, 
технологічного ін-ту буд. матеріа¬ 
лів і зав. кафедрою. Осн. наук, 
праці присвячені термохімії, хім. 
термодинаміці органічних сполук 
й історії вітчизн. хімії. Запропо¬ 
нував простий спосіб наближеного 
розрахунку ентропії органічних 
сполук у твердому й рідкому 
станах. Нагороджений орденом 
Леніна. 
СТРЄЛЬЦбВ Олег Анатолійович 
(н. 21.1 1921, Кисловодськ)— укр. 
рад. фізикохімік, доктор хім. на¬ 
ук (з 1968), професор (з 1972). 
Член КПРС з 1947. Закінчив Свер- 
дловський ун-т (1942). У 1945—71 
працював в Ін-ті фіз. хімії АН 
УРСР ім. Л. В. Писаржевського, 
з 1971 завідує кафедрою в Укр. 
с.-г. академії (Київ). Дослідження 
присвячені кінетиці гетерогенних 
каталітичних процесів, з’ясуван¬ 
ню природи й механізму форму¬ 
вання активної поверхні каталіза¬ 
торів. Держ. премія УРСР, 1979. 
СТРЖЕЛЬЧИК Владислав Гна- 
тович (н. 31.1 1921, Петроград) — 
рос. рад. актор, нар. арт. СРСР 
(1974). В 1940 почав творчу діяль¬ 
ність у ленінгр. Великому драм, 
театрі ім. М. Горького, 1947 при 
цьому театрі закінчив школу-сту- 
дію (педагог—Б. Бабочкін). Серед 
ролей: в театрі — Ганя (ч Ідіот» 
за Достоєвським), Циганов (чВар¬ 
вари» М. Горького), Він (чЧетвер¬ 
тий» Симонова), Князь (чХанума» 
Цагарелі), Грегорі Соломон (ч Ці¬ 
на» Міллера); в кіно (знімається 
з 1941) — Наполеон (чВійна і мир», 
1966), Микола Рубінштейн (чЧай- 
ковський», 1972), Валецький (чБло¬ 
када», 1977), Туполєв (чПоема про 
крила», 1979) та ІН.В1959 — 66 ви¬ 
кладав у Ленінгр. ін-ті театру, му¬ 
зики і кінематографії ім. О. Ост- 
ровського. В 1966 — 69 — в Ін-ті 
культури, з 1970 — 73 на ф-ті 
муз. режисури Ленінгр. консер¬ 
ваторії. Нагороджений орденом 
Жовтневої Революції. 
Літ.: Забозлаева Т. Б. Владислав 
Стржельчик. Л., 1979. 

СТРИБКЙ У ВбДУ — вид спор¬ 
ту , що включає стрибки з трамплі¬ 
на (1 і 3 м) та вишки (5; 7,5 і 10 м) 
з різними обертаннями тіла й за¬ 
кінчується вертикальним входом 
у воду головою чи ногами. Розріз¬ 
няють С. у в.: за вихідним положен¬ 
ням — з передньої і задньої сто- 
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йок, стойки на руках; за напрямом 
обертань — вперед і назад, з гвин¬ 
тами; за складністю, тобто кое¬ 
фіцієнтом складності (кількістю 
та складністю обертань). Як вид 
спорту С. у в. виникли в серед. 
19 ст. в Німеччині. В 1890 відбу¬ 
лися перші міжнар. змагання. 
Перший чемпіонат Європи прове¬ 
дено 1926, світу — 1973. У програ¬ 
му Олімпійських ігор С. у в. вклю¬ 
чені 1904 (для жінок — 1912). В 
Росії вперше змагання з С. у в. 
відбулися 1913 (Київ), перший чем¬ 
піонат СРСР — 1923. В 1952 зас¬ 
новано всесоюзну Федерацію С. у 
в. (раніше секція у складі Феде¬ 
рації плавання). 
СТРИБбГ — ОДИН із головних 
поганських богів у східнослов’ян. 
міфології, бог вітру, бурі й него¬ 
ди. Найдавніша згадка про С. 
є в «Повісті временпих літ*. 
Київ, літописець Нестор записав, 
що великий князь Володимир Свя- 
тославич поставив поза своїм те- 
ремним двором кумири Перуна, 
Хорса, Дажбога, Стрибога, Си- 
маргла й Мокоші. У чСлові о пол¬ 
ку Ігоревім» вітри поетично наз. 
«стрибожими внуками». Ім’я С. 
відбилося в топоніміці України. 
СТРИБбК — див. Поступовість 
і стрибок. 0 
СТРИБУНЙ, мулові стрибуни 
(РегіорЬіЬаїтісІае) — родина риб 
ряду окунеподібних. Довж. тіла 
до 27 см, забарвлення сіро-буре або 
піщане з темними плямочками. 
Поширені в тропічних широтах 
Атлантичного, Індійського і Тихо¬ 
го ок. Живуть у прибережних 
солонуватих водах або в гирлах 
річок. Дихання зяброве. Можуть 
також засвоювати кисень з атмос¬ 
фери за допомогою спец, надзябро- 
вого органа та через шкіру, тому 
С. здатні кілька годин залишатися 
без води на осушеній літоралі або 
в мангрових лісах, вилазити на 
виступаючі з води частини дерев, 
утримуючись на них за допомогою 
черевної присоски. Пересуваються 
стрибками або плазуючи. Жив¬ 
ляться тваринною їжею. Ікру від¬ 
кладають в нірки у грунті, де й 
ховаються від небезпеки. З роди 
з 10—12 видами, з яких найбільш 
відомий стрибун муловий звичай¬ 
ний (РегіорЬіЬаІшиз коеігеиіегі). 
М’ясо С. їстівне. 
СТРИВГГОР, Стрв’яж — ліва 
притока Дністра. Бере початок у 
Бескидах, у межах Польщі, далі 

Стригальний агрегат на 36 машинок: 
1 — електростанція; 2 — точильний 
апарат; 3 — стіл стригаля; 4 — елек¬ 
тродвигун підвісного типу; 5 — брус 
для підвішування електродвигунів; 
6 — силова й освітлювальна електро¬ 
мережі; 7 — гнучкий вал; 8 — стри¬ 
гальна машинка. 

тече тер. Львів, обл. УРСР. Довж. 
94 км, площа бас. 926 км2. Має гір¬ 
ський характер. Частково викори¬ 
стовують для тех. водопостачання. 
стригальний агрегат — 
комплект стригальних машинок 
для стриження сільськогосподар¬ 
ських тварин, зокрема овець, яким 
обладнують стригальні пункти. 
Пром-сть СРСР випускає електрич¬ 
ні і механічні С. а. марок ЗСА- 
12Г, ЗСА-1Д, КТО-24, АСТ-36 та 
ін., що розраховані на ферми з різ¬ 
ним поголів’ям овець, а тому ма¬ 
ють неоднакову кількість стри¬ 
гальних машинок і обладнаних 
місць для стригалів. До складу 
С. а. входять стригальні машинки, 
двигуни для їх приводу в рух та 
ін. технологічне обладнання. Агре¬ 
гати розміщують на пересувних або 
стаціонарних стригальних пунк¬ 
тах. С. а. ЗСА-12Г (мал.) призна¬ 
чений для г-ва з поголів’ям до 
10 000 овець. Цей агрегат пересув¬ 
ний, його можна використовувати 
як на постійних, так і на тимчасо¬ 
вих стригальних пунктах або без¬ 
посередньо на пасовищах. 
СТРИГУН Федір Миколайович 
(н. 1.ХІ 1939, с. Томашівка, тепер 
Уманського р-ну Черкас, обл.) — 
укр. рад. актор, нар. арт. УРСР (з 
1979). Член КПРС з 1968. Після 
закінчення 1961 Київ, ін-ту театр, 
мистецтва ім. І.К. Карпенка-Карого 
(педагог В. Неллі) працював у За- 
поріз. укр. музично-драм, театрі 
ім. М. Щорса, з 1965 — у Львів, 
укр. драм, театрі ім. М. Занько- 
вецької. Серед ролей — Ярема 
(«Гайдамаки» за Шевченком), Іван 
Барильченко («Суєта» І. Карпен¬ 
ка-Карого), Михайло Гурман («Ук¬ 
радене щастя» Франка), Дон Жу; 
ан («Камінний господар» Лесі 
Українки), Богдан Хмельницький 
(однойменна п’єса Корнійчука), 
Микола Садовський («Марія Зань- 
ковецька» Рябокляча), Гаврюша 
(«Гаряче серце» О. Островського), 
Річард III («Річард III» Шекспіра). 
Держ. премія УРСР ім. Т. Г. ІПев- 
црнкя 1Ч7Я 

СТРЙгУчЙЙ ЛИШАЙ — інфек- 
ційне захворювання шкіри та її 
придатків (волосся, нігтів), яке 
спричинюється грибами роду Міс- 
гозрогшп. Те саме, що іл мікроспо¬ 
рія. 
СТРИЖ, серпокрилець (Ариз) — 
рід птахів род. стрижових ряду 
стрижоподібних, або довгокрилих. 
С.— невеликі за розміром темного 
забарвлення птахи (довж. тіла 
до 22 см, маса 40—110 г) з дуже 
довгими крилами і короткими но¬ 
гами. Цівка оперена, усі 4 пальці 
спрямовані вперед. Голова злегка 
плеската, дзьоб короткий, розріз 
рота широкий. Гніздяться у висо¬ 
ких будівлях, щілинах скель, в 
дуплах, печерах тощо. Кладку з 
2—3 яєць насиджують самець і 
самка протягом 18—21 діб. Жив¬ 
ляться комахами, яких ловлять у 
повітрі. 10 видів, поширених в 
Євразії, Африці, Америці. В СРСР 
5 видів, з них в УРСР — 2: С. 
чорний (А. ариз) — по всій тери¬ 
торії, С. бі лочеревий (А. 
теІЬа) — в Криму. Викопні решт¬ 
ки відомі починаючи з верхнього 
олігоцену. 
СТРИЖЕННЯ СІЛЬСЬКОГОС¬ 
ПОДАРСЬКИХ ТВАРЙН — зрі¬ 
зування волосяного покриву тва¬ 

рин з метою одержання вовни (з 
овець, кіз, верблюдів), догляду 
за шкірою, лікування, посилення 
тепловіддачі, з декоративною ме¬ 
тою (собак) тощо. 
В сільському господарстві най¬ 
більш поширене стриження овець. 
Напівтонкорунних і тонкорунних 
овець стрижуть раз на рік (весною, 
як потепліє), грубововних овець 
і напівгрубововних — двічі на рік 
(у травні і вересні), а в гірськокар- 
патських районах — раз на рік 
(травень). Ягнят вперше стрижуть 
у віці 5—6 міс. (в червні — липні). 
На період стриження овець орга¬ 
нізують спец, стригальні пункти, 
обладнані стригальними агрега¬ 
тами з електричними машинками. 
Вручну стригаль за робочий день 
обстригає 20—25 овець, а при меха¬ 
нізованому стриженні — до 150 
овець і тоді вовна зрізується рівні¬ 
ше й ближче до шкіри, що збільшує 
настриг. В негоду обстрижених 
овець тримають перші 10—12 днів 
у приміщеннях, а в спеку — у за¬ 
тінку. 
СТРИЖНЕВА МАШЙНА — ма¬ 
шина, на якій виготовляють ли¬ 
варні стрижні (складові частини 
ливарних форм) ущільненням 
стрижневої суміші в стрижневій 
скриньці; засіб ливарного вироб¬ 
ництва. За способом ущільнення 
суміші розрізняють піскодувні ма¬ 
шини, піскострільні машини, 
піскомети, машини пресові (вібро- 
пресові, пресово-струсні), струсні 
та мундштукові. Конструкція піс¬ 
кометів, пресових і струєних С. м. 
майже не відрізняється від кон¬ 
струкції відповідних формуваль¬ 
них машин. Осн. частиною пресо¬ 
вих С. м. є пресовий механізм з 
пневмо- або гідроприводом. На 
таких машинах виготовляють дріб¬ 
ні і середні розміром стрижні у 
відкритих або рознімних скринь¬ 
ках. На струєних С. м. суміш 
ущільнюється при струшуванні: 
робочий стіл з скринькою, заповне¬ 
ною сумішшю, підіймається порш¬ 
нем пневмодвигуна, після чого 
падає, вдаряючись об станину. За 
допомогою таких машин виготов¬ 
ляють середні і великі за розмі¬ 
ром стрижні у відкритих скринь¬ 
ках. На мундштукових С. м. (робо¬ 
чий орган—мундштук) одержують 
стрижні нескладного профілю і 
сталого перерізу. При виході з 
мундштука стрижні розрізають на 
частини потрібної довжини. С. м. 
використовують у серійному і 
масовому виробництві. 
СТРИЖНЕВА СИСТЕМА в бу¬ 
дівельній механіці — 
геометрично незмінювана несуча 
конструкція {рама, ферма тощо), 
складена з прямих або криволіній¬ 
них стрижнів, з’єднаних між со¬ 
бою у вузли жорсткими, шарнір¬ 
ними або мішаними в’язями. Роз¬ 
різняють С. с.: плоскі (див. Плоска 
система в будівельній механіці) і 
просторові (див. Просторова си¬ 
стема в будівельній механіці); 
статично визначувані і статично 
невизнану вані (див. Будівельна 
механіка). Створення ефективних 
і економічних С. с. пов’язане з 
вдосконаленням методів їхнього 
розрахунку, зокрема з використан¬ 
ням методів, що враховують особ¬ 
ливості матеріалу конструкцій по¬ 
за границею пружності. При роз- 

СТРИЖНЕВА 
СИСТЕМА 

Ф. М. Стригун. 

Стрибун муловий зви¬ 
чайний. 

Стриж чорний. 
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СТРИЖНЕВІ 
СУМІШІ 

Річка Стрий. 

рахунках за ускладненими схема¬ 
ми використовують ЕОМ. 

Г. В. Ісаханов. 
стрижневі СУМІШІ — суміші, 
з яких вручну або на стрижне¬ 
вих машинах виготовляють ливар¬ 
ні стрижні — частини ливарних 
форм. С с. складаються звичайно 
з кварцового піску, зв’язуючих 
речовин (напр., карбамідно-фура- 
нової смоли) і різних добавок 
(хромомагнезиту, графіту тощо). 
Відзначаються пластичністю, міц¬ 
ністю, газопроникністю, вогнетрив¬ 
кістю, гігроскопічністю. У рідких 
самотверднучих С. с. висока те¬ 
кучість (досягається введенням по¬ 
верхнево-активних речовин), що 
дає змогу заливати їх у стрижневу 
скриньку, де суміші тверднуть на 
повітрі без додаткового ущільнен¬ 
ня. 
СТРИЙ — річка у Львів. обл. 
УРСР, права прит. Дністра. Довж. 
232 км, площа бас. 3055 км2. Бере 
початок на пн.-зх. схилах Верхо¬ 
винського Вододільного хребта, 
у нижній течії перетинає Перед- 
карпаття. Живлення дощове і сні¬ 
гове. Влітку бувають паводки. 
Використовують для тех. і побу¬ 
тового водопостачання. ГЕС. З ме¬ 
тою регулювання водного режиму 
на С. споруджують (1983) водосхо¬ 
вище об’ємом 200 млн. м3. На С.— 
міста Стрий, Жидачів. 
СТРИЙ — місто обл. підпорядку¬ 
вання Львів, обл. УРСР, рай¬ 
центр. Розташований у Передкар- 
патті, на р. Стрий (притока Дні¬ 
стра). Вузол залізнич. та автомоб. 
шляхів. 58 тис. ж. (1983). 
Уперше згадується 1385, коли 
тер. Галичини була під владою 
польс. феодалів. У 1460 С. надано 
магдебурзьке право. Після 1-го 
поділу Польщі (1772) С. загарба¬ 
ла Австрія (з 1867 — Австро-Угор¬ 
щина). В 1891 в С. відбулося пер¬ 
ше віче жінок Галичини, яким ке¬ 
рували письменниці Н. І. Кобрин- 
ська і Є. І. Ярошинська. В 1919 
С. окупувала бурж.-поміщицька 
Польща. З 1923 в С. почав діяти 
підпільний к-т, з 1924 — окружком 
КПЗУ. В 1923, 1926, 1927, 1936 в 
місті відбулися страйки і демон¬ 
страції (див. Стрийський розстріл 
1926). У 1939 С. у складі Зх. Ук¬ 
раїни возз’єднано з УРСР. У 
місті розвинута маш.-буд. і мета- 
лообр., легка, харч, та буд. мате¬ 
ріалів пром-сть. Машинобудуван¬ 
ня і металообробка представлені 
виробничим об’єднанням по ви¬ 
пуску ковальсько-пресового устат¬ 
кування; з-дами: вагонорем., «Ме¬ 
таліст», авторем., «Темара» Львів, 
виробничого об’єднання ч Кіне¬ 
скоп» та ін. Підприємства легкої 
пром-сті: з-д хромових шкір Львів, 
шкіряного об’єднання чСвітанок», 
ф-ки — суконна, взут. Львів, ви¬ 
робничого об’єднання чПрогрес» 
та швейна дрогобицького швейно¬ 
го об’єднання чЗоря»; харчової — 
макаронна ф-ка, хлібний та хлі¬ 
бопродуктів комбінати. 3-ди: ме¬ 
талевих і залізобетонних конст¬ 
рукцій та склоробний; меблевий 
комбінат, підприємства по обслу¬ 
говуванню залізнич. транспорту. 
Комбінати побутового обслугову¬ 
вання і комунальних підприємств. 
Технікум механізації та електри¬ 
фікації с. г., 4 профес.-тех. уч-ща, 
10 заг.-осв., музична та спорт. 

школи, 7 мед. установ, 25 будинків 
культури і клубів, 2 кінотеатри; 
музеї: краєзнавчий та В. І. Леніна. 
У С. народився і похований укр. 
композитор О. Й. Нижанківський. 
У місті жили і поховані укр. 
письменник О. X. Бобикевич, 
укр. актор В. А. Коссак. У С. не 
раз бували укр. письменники 
І. Я. Франко, М. Л- Устиянович. 
СТРИЙКбВСЬКИЙ (5ігу) ковз¬ 
кі) Мацей (бл. 1547, Стрийков, 
тепер ПНР — 1582) — польс. істо¬ 
рик і поет. У 1570 закінчив Краків, 
академію. Служив у війську, піз¬ 
ніше перебував на дипломатичній 
службі. Автор чХроніки польської, 
литовської, жмудської і всієї Ру¬ 
сі» (доведена до 1572, надрукова¬ 
на вперше 1582 в Кенігсбергу). На 
чХроніку» С. як на істор. джерело 
посилалися С. Величко і Г. Гра- 
бянка. 
СТРЙЙСЬКИЙ ПАРК у Львові — 
пам’ятка садово-паркового мис¬ 
тецтва. Закладено 1887 (садівник 
А. Рерінг). Пл. понад 60 га. Біль¬ 
ша частина території С. п. роз¬ 
планована в пейзажному стилі, 
є елементи регулярної забудови. 
Складається з трьох частин: ниж¬ 
ньої, верхньої і дитячого сектора. 
Нижній партер — найстаріша пар¬ 
кова частина. У ній містяться про¬ 
сторі газони з екзотичними де¬ 
коративними деревами і чагар¬ 
никами. Верхня частина парку — 
густий лісовий масив, що межує 
з широкою липовою алеєю. Тер. 
дит. сектора засаджено 1950 — 53. 
Тут діє дит. залізниця. У С. п. 
більше 200 видів і форм дерев та 
чагарників. Кольорова гама пар¬ 
кових пейзажів збагачується квіт¬ 
никами, які утворюють самостійні 
архіт.-худож. комплекси — жор- 
жинарій, розарій, альпінарій. На 
тер. С. п. розташовані будинок 
садівника (19 ст.), пам’ятник Я. 
Килінському — соратнику Т. Кос- 
цюшка (19 ст., скульптори Ю. 
Марковський, Г. Кузневич); ар¬ 
ка гол. входу (1952, арх. Т. Шве- 
цько-Вінецький). 
Літ.: Кучерявий В. П. Стрийський 
парк. Львів, 1976. О. В. Замостьян. 
СТРЙЙСЬКИЙ РАЙбН — у пд. 
частині Львів, обл. УРСР. Утво¬ 
рений 1939. Площа 0,8 тис. км2. Нас. 
61,0 тис. чол. (1983). У районі — 
74 населені пункти, підпорядко¬ 
вані селищній і 21 сільс. Радам 
нар. депутатів. Центр — м. Стрий. 
С. р. розташований у Передкар- 
гіатті. Корисні копалини: щебінь, 
пісковики, горючі сланці, природ¬ 
ний газ. Річки — Стрий, Колод¬ 
ниця, Свіча (притоки Дністра). 

Ірунти дерново-підзолисті, дер¬ 
нові й лучні глеюваті та глейові. 
Ліси (бук, граб, ялина, смерека, 
дуб) займають 7,7 тис. га. Найбіль¬ 
ші пром. підприємства у районі: 
заводи технічного вуглецю (смт 
Дашава), металевих і залізобетон¬ 
них конструкцій (с. Дуліби), мо¬ 
лочний (с. Слобідка), спиртовий 
(с. Яблунівка); Стрийський ліс- 
госпзаг. Райоцний комбінат побу¬ 
тового обслуговування (Стрий) та 
18 будинків побуту. Спеціалізація 
с. г.— тваринництво м’ясо-мол., 
землеробство льонарського на¬ 
прямів. Площа с.-г. угідь 1981 
становила 43,6 тис. га, у т. ч. орні 
землі — 28,2 тис. га, сіножаті й 
пасовища — 15,1 тис. га. Гол. куль¬ 
тури: озима пшениця, льон-довгу¬ 
нець, цукр. буряки, картопля, ово¬ 
чеві та кормові. Скотарство, вів¬ 
чарство, птахівництво. В С. р.— 
14 колгоспів, радгосп, птахофаб¬ 
рика, міжгосп. теплично-овочевий 
комбінат (с. Станків), райсільгосп- 
техніка, райсільгоспхімія. 
Залізнич. вузол Стрий, залізничні 
станції — Ходовичі та Любинці. 
Автомоб. шляхів — 383 км, у т. ч. 
з твердим покриттям — 363 км. 
У районі — 44 загальноосвітні та 
музична школи; 58 лік. закладів, 
у т. ч. 6 лікарень; санаторій 
«Нива» (с. Лисовичі). Палац куль¬ 
тури, 14 будинків культури, 50 
клубів, 59 кіноустановок, 66 б-к, 
меморіальний музей укр. рад. 
фольклориста-музикознавця Ф. М. 
Колесси на його батьківщині 
в с. Піщанах С. р. (кол. с. Та¬ 
тарське). Пам’ятки архітектури: 
Миколаївська церква та дзвіниця 
у с. Стрілкові (17 ст.), Святодухів- 
ська церква та дзвіниця (поч. 
19 ст.) — всі дерев’яні. Парк (1892) 
у с. Підгірцях. У с. Ходовичах на¬ 
родився укр. літературознавець 
О. М. Колесса. У С. р. видається 
газ. «Будівник комунізму» (з 1939). 

С. В. Павлів. 
СТРЙЙСЬКИЙ РбЗСТРІЛ 1926, 
«Кривава середа» — розправа 
польс. буржуазного уряду з без¬ 
робітними м. Стрия. 31.III бл. 2 
тис. безробітних під проводом 
комуністів вийшли на демонстра¬ 
цію із співом «Інтернаціоналу», 
під лозунгами «Хочемо хліба і пра¬ 
ці!», «Хай живе робітничо-селян¬ 
ський уряд!». До демонстрантів 
приєдналася частина інтелігенції. 
Поліція відкрила вогонь. Було 
вбито 13, тяжко поранено кілька 
десятків чоловік. Багатьох де¬ 
монстрантів заарештовано. С. р. 
викликав масове обурення трудя¬ 
щих Зх. України і Польщі. В ряді 
міст пройшли страйки протесту. 
2.IV відбувся похорон жертв С. р., 
який перетворився на могутню 
політ, демонстрацію за участю 5 
гис. чоловік. На похорон прибули 
робітн. делегації зі Львова, Бо¬ 
рислава, Дрогобича, Калуша, Стеб¬ 
ника та ін. міст, а також представ¬ 
ники польс. гірників. Демонстрація 
проходила під лозунгами бороть¬ 
би за робітн.-сел. уряд у Польщі, 
за возз’єднання Зх. України з 
УРСР. С. р. викликав дальше пож¬ 
вавлення революц. руху на Зх. 
Україні. 
СТРЙЙСЬКИЙ УКРАЇНСЬКИМ 
МУ ЗЙЧНО-ДРАМ АТЙЧНИИ 
ТЕАТР. Діяв як пересувний 1944 
—59. база була у м. Стриї Львів. 
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обл. Основу трупи становили 
актори київ, театрів під худож. 
керівництвом І. Сагатовського та 
К. Лучицької. В 1948 вона по¬ 
повнилася акторами кол. Самбір- 
ського пересувного театру. В скла¬ 
ді трупи працювали: режисери К. 
Лучицька, М. Хороманський; ху¬ 
дожник В. Борисовець; хореограф 
B. Швець; хормейстер І. Покос; 
актори — С. Коваль, Є. Хорошун та 
ін. Серед вистав — «Назар Стодо- 
ля» Т. Шевченка, «Наталка Пол¬ 
тавка» І. Котляревського, «Шель- 
менко-денщик» Г. Квітки-Осно- 
в’яненка, «Маруся Богуславка» М. 
Старицького, «Украдене щастя» 
І. Франка, «Лісова пісня» Лесі 
Українки, «В степах України» О. 
Корнійчука, «Російські люди» К. 
Симонова. Театр гастролював у 
Молд. РСР і РРФСР. 

, П. К. Медведик. 
стрйисько-сАнська вер- 
ХОВЙНА — низькогірна область 
у Карпатах Українських, на Пд. 
Львів, області. Лежить між Вер¬ 
ховинським Вододільним хребтом 
і Бескидами, у верхів’ї річок 
Стрию та Сану. Для рельєфу С.- 
C. в. характерне чергування низь- 
когірних хребтів (вис. 700—1200 
м) з м’якими обрисами й пологими 
схилами та широких поздовжніх 
долин (Боринська, Турківська та 
ін.). Бл. 35% території займають 
ліси, переважно хвойно-широко¬ 
листяні (ялина, ялиця, бук, явір, 
дуб). Нижні схили гір і долини ро¬ 
зорані. С.-С. в. густо заселена. 

М. М. Койнов. 

Стрийсько-Санська верховина. 

СТРЙМБА — гора у пд. частині 
Привододільних Горган, у межах 
Закарп. обл. УРСР. Вис. до 1719 м. 
Складена з пісковиків і сланців. 
На схилах — хвойні ліси та гірсь¬ 
кі луки, у привершинній частині 
їх — кам’яні осипища та ділянки 
полонин. Трапляються поодинокі 
осередки снігових лавин. 

, М. М. Койнов. 
СТРЙНГЕР (англ. 5Ігіп§ег, від 
зСгіпв — прив’язувати, закріп¬ 
лювати) — поздовжній елемент 
конструкції корпуса (каркаса) 
судна чи вагона, крила або корпу¬ 
са (фюзеляжа) літального апара¬ 
та тощо. Являє собою звичайно ме¬ 
талевий або дерев’яний плоский 
брус. Надає конструкції жорсткос¬ 
ті й міцності. До стрингерів, з’єд¬ 
наних з нервюрами, шпангоутами 
або ін. поперечними елементами 
конструкції, кріплять (зварюван¬ 
ням, клепанням, склеюванням) 
обшивку. 
СТРЙПА — річка у Терноп. обл. 
УРСР, ліва прит. Дністра. Довж. 
147 км, площа бас. 1610 км2. Тече 
Подільською височиною у вузькій 
глибокій долині, русло звивисте. 
С. використовують для тех. водо¬ 

постачання і зрошування. Спору¬ 
джено водосховище, є ставки. На 
С.— міста Зборів і Бучач. 
СТРЙПСЬКИЙ Гіядор Микола¬ 
йович (псевдоніми — Я. Білень¬ 
кий, Ядор; 7.III 1875, с. Шеле- 
стове, тепер у складі смт Коль- 
чиного Мукачівського району 
Закарпатської області — 9.III 1946, 
Будапешт) — угор. та укр. філолог, 
поет і перекладач. Член Рум. АН 
з 1913. Писав угор., словац., рум., 
укр. мовами. З 1910 — працівник 
Нац. музею у Будапешті. В 1916 
видавав угор. мовою двотижневик 
«Україна». Осн. праці: «Православ¬ 
но-грецькі культурні сліди поміж 
мадярами Арпадової доби» (1913), 
«Етнографічний опис Угорської Ру¬ 
сі», «Найстаріший румунський 
друк латинкою» (1911, у співавт.), 
«Чим ми завдячуємо російській 
літературі» (вид. 1949). Переклав 
угор. мовою «Слово о полку Ігоре¬ 
вім», окремі твори Т. Шевченка 
(в т. ч. вперше — «Заповіт»), І. 
Франка, М. Коцюбинського, вив¬ 
чав давнє письменство Закарпат¬ 
тя («Старша руська письменність 
на Угорщині», 1907; «З старшої 
письменності Угорської Русі», 
1914, та ін.). Зібрав значний топо¬ 
німічний матеріал («Межові наз¬ 
ви Підкарпатської Русі», 1924), ви¬ 
давав «Пам’ятки русько-україн¬ 
ської мови і літератури» (1919). 
Писав також вірші укр. мовою. Ав¬ 
тор кількох статей про Т. Шевчен¬ 
ка. О. В. Мигианич. 
СТРИХНІН — лікарський препа¬ 
рат, який збуджує центральну 
нервову систему, зокрема посилює 
рефлекторні функції спинного моз¬ 
ку. С.— алкалоїд насіння чилібу- 
хи. В мед. практиці застосовують 
всередину (в пілюлях) або під¬ 
шкірно (в розчинах) азотнокислу 
сіль: С. нітрат — безбарвну кри¬ 
сталічну речовину дуже гірку на 
смак, погано розчинну у холодній 
(1 : 90) і добре у гарячій (1:5) 
воді. Вживають також екстракт 
та настойку блювотного горіха. Те¬ 
рапевтичні дози С. стимулюють 
органи чуттів (загострюють зір, 
смак, слух, тактильне чуття), 
збуджують дихальний та судинору¬ 
ховий центри, тонізують м’язи 
серця та скелетні тощо. Великі до¬ 
зи С. викликають тетанічні судо¬ 
роги. 
СТРІЙ — встановлене статутом 
шикування військовослужбовців, 
підрозділів і частин для їхніх су¬ 
місних дій. С. має фланги, фронт, 
тильний бік, ширину та глибину. 
Основу С. становлять шеренги — 
військовослужбовці шикуються 
один біля одного на одній лінії, 
колони — стають один за одним. 
Військовослужбовці, частини, ма¬ 
шини шикуються в С. на встанов¬ 
лених інтервалах і дистанціях. 
С. бувають розгорнуті — підроз¬ 
діли розміщуються на одній лі¬ 
нії по фронту, похідні — підрозді¬ 
ли шикуються в колони, розчлено¬ 
вані (розсипні) — підрозділи роз¬ 
міщуються по фронту і в глибину. 
Існують також С. кораблів — кіль¬ 
ватер, пеленг, фронт, уступ, клин 
та ін.; С. літаків — клин, колона, 
ромб, ^пеленг, змійка, фронт. 
СТРІЙ у музиці — 1) Спів¬ 
відношення ступенів звукової си¬ 
стеми за висотою, виражене в ма¬ 
тематичних величинах. Найдавні¬ 

ший С. піфагорів (приписува¬ 
ний піфагорійцям; див. Піфаго¬ 
реїзм)', за переказами, вперше 
застосований при настроюванні лі¬ 
ри Орфея. В 16 ст. італійські 
теоретики запропонували т. з. 
чистий С. Обидва ці С. були не- 
замкненими, тобто не мали енгар¬ 
монійно рівних звуків, що усклад¬ 
нювало настроювання муз. інстру¬ 
ментів з фіксованим звукорядом 
(орган тощо). Розвиток ладото- 
нальної системи зумовив засто¬ 
сування нерівномірно-темперова- 
ного 12-звукового С. (16 ст.), 
згодом — рівномірно-темперова- 
ного (17 ст.), який з 18 ст. утвер¬ 
дився в європ. музиці. В цьому С. 
октава складається з 12 однакових 
півтонів, чим досягається замкне¬ 
ність С., тим самим і енгармонізм, 
який відкриває необмежені мож¬ 
ливості для модулювання (див. 
Модуляція в музиці) і транспону¬ 
вання (див Транспозиція в музи¬ 
ці). У нар.-пісенній творчості ви¬ 
користовується т. з. вільний мело¬ 
дичний С. Він включає значно біль¬ 
ше ніж 12 інтервалів і не під¬ 
дається рівномірній темперації. 
2) Частота настроювання еталона 
висоти — камертона і відповідно 
висота звучання співочого голосу, 
муз. інструмента, хору, оркестру. 
3) Звукоряд будь-якого муз. ін¬ 
струмента. 
Літ.: Барановский П. П., Юцевич 
Е. Е. Звуковьісотньїй анализ свобод- 
ного мелодического строя. К., 1956; 
Шерман Н. С. Формирование равно- 
мерно-темперированного строя. М., 
1964. М. К. Боровик. 
СТРІЛЕЦЬ — одне з 12 сузір’їв зо¬ 
діаку. Найяскравіші зорі 1,8 і 
2,0 візуальної зоряної величини. 
В С. міститься точка зимового 
сонцестояння і центр Галактики. 
В ньому розташовано багато кульо¬ 
вих зоряних скупчень, одне з яких 
видиме неозброєним оком. С. вид¬ 
но повністю в пд. і частково в 
центр, районах СРСР наприкінці 
весни та влітку (найкраще — в 
червні й липні). Див. карту до ст. 
Зоряне небо. 
СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ — стволь¬ 
на зброя для стрільби кулями або 
іншими уражаючими елементами. 
Розрізняють С. з. малого (до 6,5 
мм), нормального (6,5—9 мм) та 
великого (від 9 до 14,5 мм) каліб¬ 
ру. За призначенням поділяється 
на бойову, пристрілювальну, нав¬ 
чальну, спортивну, мисливську, 
а за способом утримання та управ¬ 
ління — на револьвери, пістоле¬ 
ти, пістолети-кулемети, автомати, 
гвинтівки, снайперські гвинтів¬ 
ки, карабіни, кулемети (ручні, 
станкові, єдині). За ступенем ав¬ 
томатизації розрізняють неавто¬ 
матичну, самозарядну, автоматич¬ 
ну, залежно від джерела енергії 
метання — вогнепальну, пневма¬ 
тичну, механічну та електричну; 
за конструкцією ствола — нарізну, 
гладкоствольну; за кількістю ство¬ 
лів — одноствольну, двоствольну і 
багатоствольну. 
Літ.: Болотин Д. Н. Советское стрел- 
ковое оружие за 50 лет. Л., 1967. 
СТРІЛЕЦЬКЕ ПОВСТАННЯ 1698 
— повстання 4 московських стрі¬ 
лецьких полків (бл. 4 тис. чол.), 
викликане посиленням кріпосниць¬ 
кого гніту, тяжкою службою, утис¬ 
ками і зловживаннями місцевої 
адміністрації і стрілецького на- 

СТРІЛЕЦЬКЕ 
ПОВСТАННЯ 

1698 

Стрийський парк у 
Львові. 
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СТРІЛЕЦЬКИЙ 
СПОРТ 

Стрілкові переводи: 
1 — одиночний 
звичайний; 
2 — одиночний 
симетричний; 
3 — трійниковий 
симетричний; 
4 — подвійний 
перехресний. 

Стрілолист звичайний; 
1 — нижня частина 
рослини; 
2 — суцвіття; 
3 — частина квітки; 
4 — збірний плід. 

чальства. Моск. стрільці після 
Азовських походів 1695—96 були 
залишені як залога в Азові. В 
1697 замість повернення до сто¬ 
лиці їх направили до Великих 
Лук. Тяжкий перехід і голод ви¬ 
кликали серед стрільців завору¬ 
шення. 175 з них залишили свої 
полки й прибули до Москви, щоб 
подати скаргу центральній владі. 
Вони таємно встановили зв’язок 
з царівною Софією Олексіївною, 
ув’язненою в Новодівичому мо¬ 
настирі, розраховуючи на її під¬ 
тримку. Стрільців, незважаючи на 
опір, було відправлено назад у пол¬ 
ки. 6 (16).VI 1698 ці полки повста¬ 
ли, скинули своїх начальників, 
обрали по 4 виборних від кожного 
полку і вирушили до Москви, щоб 
розправитися з боярами й інозем¬ 
цями, яких стрільці звинувачува¬ 
ли в своїх знегодах. Проти пов¬ 
станців уряд направив значні 
військ, сили. 18 (28).УІ повстанці 
зазнали поразки. Терміново повер¬ 
нувшись з-за кордону, Петро 1 
очолив слідство. Протягом 1698— 
99 було страчено 1182 стрільців, 
601 заслано (слідство і страти три¬ 
вали до 1707). Полки, що брали 
участь у повстанні, було розформо¬ 
вано, Софію пострижено в чер¬ 
ниці. 
Літ.: Буганов В. И. Московские вос- 
стания конца XVII века. М., 1969. 

А. А. Вовк. 

СТРІЛЕЦЬКИЙ СПОРТ — спорт, 
стрільба з вогнепальної та пневма¬ 
тичної зброї (нарізної — кульова і 
гладкоствольної — стендова стрі¬ 
льба), а також стрільба з лу¬ 
ка. Кульова стрільба ведеться по 
нерухомих і рухомих мішенях з 
нарізної зброї — гвинтівки, пі¬ 
столета або револьвера кулями. 
Сучасні змагання з стрілецького 
спорту включають вправи: З X 
X 40 пострілів з гвинтівки (лежа¬ 
чи, стоячи і з коліна) по мішені 
діаметром 162,4 мм з дистанції 
50 м протягом 5 год 15 хв; 60 по¬ 
стрілів (лежачи) з гвинтівки (така 
сама мішень) з дистанції 50 м про¬ 
тягом 2 год; 30 + 30 пострілів (стоя¬ 
чи, навскидку) по рухомій міше¬ 
ні «кабан, що біжить» розміром 
1320 X 740 мм з дистанції 50 м 
протягом 2 днів; 2 X ЗО пострілів 
(стоячи) з самозарядного пістолета 
по 5 фігурних мішенях розміром 
1600 X 450 мм з дистанції 25 м про¬ 
тягом 2 днів; 60 пострілів (стоячи) 
з однозарядного пістолета по мі¬ 
шені діаметром 500 мм з дистанції 
50 м протягом 2 год ЗО хв. Перші 
змагання з кульової стрільби від¬ 
булися 1824 в Швейцарії, чемпіо¬ 
нати світу проводяться з 1897 (з 
1954 — 1 раз на 4 роки). В 1921 
засн. Міжнар. союз С. с. (УІТ). 
Кульова стрільба входила до про¬ 
грами всіх Олімпійських ігор 
(крім 1904, 1928). В Росії перші 
змагання відбулися в 1898; в 
СРСР з 1923 щорічно проводяться 
всесоюзні змагання. З 1952 рад. 
стрільці беруть участь в Олімпій¬ 
ських іграх, чемпіонатах світу і 
Європи (проводяться один раз на 
два роки). Серед олімпійських 
чемпіонів — рад. спортсмени А. 
Богданов (1952, 1956), В. Борисов 
(1956), О. Гущин (1960), В. Шам- 
буркін (1960), Г. Косих (1968), 
в т. ч. укр.— В. Романенко, Я. 
Желєзняк. В 1924 засн. секцію 

С. с. СРСР (з 1959 — федерація), 
яка входить до УІТ з 1952. 
Стрільбу з гвинтівок включено до 
біатлону, з пістолета — до сучас. 
п’ятиборства. 
СТРІЛЕЦЬКІ ВІЙСЬКА — за¬ 
гальна назва ряду підрозділів, ча¬ 
стин і з’єднань піхоти у збройних 
силах більшості європейських 
країн у 18 — 1-й пол. 20 ст.; у 
Сухопутних військах Рад. Зброй¬ 
них Сил — найменування піхоти з 
кін. 1918 до поч. 60-х рр. С. в. ви¬ 
никли спочатку як легка піхота й 
призначалися для підготовки влуч¬ 
ним вогнем атаки важкої (лінійної) 
піхоти. Широко застосовувались у 
війнах 19 ст. У кін. 19 — на поч. 
20 ст. різниця між легкою і важ¬ 
кою піхотою стерлась, і всі піші 
частини почали називати піхотни¬ 
ми. Рад. С. в. становили основу 
сухопутних військ. У 1956—67 
створено єдині мотострілецькі 
війська. 
СТРІЛИ — метальні снаряди для 
стрільби з лука (в давні часи — 
під час полювання, у військ, 
справі; тепер — у спорт, змаган¬ 
нях), арбалета, самостріла, духо¬ 
вої рушниці і деяких метальних 
машин. Найпоширеніші С. для 
стрільби з лука складалися з 
древка, наконечника (з кременю, 
кістки, бронзи, заліза), оперення 
(з пір’я птахів, листя та ін.), віш¬ 
ка (пристрій для тятиви на кінці 
древка виготовляли з кістки, рогу). 
СТРІЛКбВЕ РОДОВИЩЕ ТА- 
ЗУ — поблизу с. Стрілкового Ге- 
нічеського р-ну Херсон. обл. 
УРСР. Пов’язане з брахіантиклі- 
нальною складкою (див. Брахі¬ 
антикліналь) завдовжки 15 км і 
завширшки 6 км. Поклади газу 
в алевритах і пісках палеогенового 
віку (див. Палеогеновий період 
і палеогенова система) на глиб. 
420—550 м. Потужність їх до 40 м. 
Газ метановий (містить 98 % мета¬ 
ну, 0,2 % етану, 1,3 % азоту, 
0,5 % вуглекислого газу). Родови¬ 
ще відкрито 1973. експлуатується 
з 1976. Газ використовують для 
пром. і побутового газопостачання 
в межах Крим. обл. . В. Леськгв. 

СТРІЛКОВИЙ ПЕРЕВГД — при- 
стрій, що розгалужує рейкову ко¬ 
лію на дві або більше колій, даю¬ 
чи змогу переводити рухомий склад 
з однієї колії на другу; частина 
верхньої будови залізничної колії. 
С. п. (мал.) складається з стрілки 
(двох рамних рейок, двох рухо¬ 
мих гостряків, що спрямовують 
колісні пари рухомого складу, пе¬ 
ревідного механізму та ін. дета¬ 
лей), хрестовини (вона утворюєть¬ 
ся перетином рейок) і контррейок. 
Осн. тех. характеристика С. п.— 
марка хрестовини, що чисельно 
дорівнює тангенсу кута відхилен¬ 
ня колії. В СРСР прийнято марки 
хрестовини: 1/6* */9 і 7н (для гірок 
сортувальних станцій і дільниць 
із звичайними швидкостями руху), 
7ів і V22 (на дільницях з високо- 
швидкісним рухом). Керують 
стрілковими переводами дистан¬ 
ційно (з поста централізації стрі¬ 
лок і сигналів) або вручну. 
СТРІЛОЛЙСТ, стрілиця ГЗа^іІ- 
Іагіа) — рід трав’янистих багато¬ 
річних водяних або болотяних рос¬ 
лин родини частухових. Корене¬ 
вище часто з бульбоносними паго¬ 
нами. Листки різні: занурені у 

воду — стрічкоподібні, плаваючі 
й повітряні — здебільшого стрі- 
ловидні. Квітки переважно одно¬ 
статеві, зібрані в китицевидне 
суцвіття. Плід збірний з крилатих 
сім’янок. Бл. 35 видів, поширених 
в Америці (більшість), Європі, 
Азії. В СРСР — 4 види, з них в 
УРСР один вид — С. звичай¬ 
ний (5. заяіиіїоііа); росте в стоя¬ 
чих і повільно текучих водах, по 
заболочених луках тощо; бульбо¬ 
видні потовщення кореневища С. 
є поживою для водоплавних птахів. 
В Китаї та Японії С. культивують 
для одержання крохмалю з коре¬ 
невищ. 
СТРІЛЬБА З Л*КА — вид стрі¬ 
лецького спорту. Сучас. спорт, лук 
складається з древка (двох дере¬ 
в’яних плечей, армованих скло¬ 
пластиком, дерев’яної або метале¬ 
вої рукоятки з рухомим прицілом 
і панівкою для опори стріли), 
тятиви з міцних синтетичних ниток 
діаметром 3 мм (мал.). Стріли 
виготовляють із спец, сплавів і пла¬ 
стичних мас. Довжина лука 1580— 
1770 мм, стріли, діаметр якої 6,4— 
8 мм,— 600—800 мм. Маса лука 
1,5—1,6 кг, стріли — 15—32,5 г. 
С. з л. виникла в Швейцарії у 
15 ст. Особливого розвитку набула 
наприкінці 19 — на поч. 20 ст. 
В 1931 створено Міжнар. федера¬ 
цію С. з л. (ФІТА). В СРСР С. 
3 л. набула поширення з 1957. З 
1931 проводяться чемпіонати світу 
(рад. спортсмени беруть участь з 
1969); з 1968 — Європи. В 1959 
при Федерації стрілецького спорту 
СРСР створено Комітет лучного 
спорту (в 1970 реорганізований у 
федерацію), який в 1967 увійшов 
до складу ФІТА. С. з л. входила 
до програми Олімпійських ігор 
1900—1908, 1920; знову — з 1972. 
Змагання із С. з л. включають впра¬ 
ви: «коло ФІТА» (М-1) — склада¬ 
ється зі стрільби по мішенях з ко¬ 
льоровими колами заг. діаметром 
1220 мм з дистанцій 90 і 70 м 
(для чоловіків), 70 і 60 м (для 
жінок); по мішенях заг. діамет¬ 
ром 800 мм з дистанцій 50 і ЗО м 
(для чоловіків і жінок); спортсмен 
випускає 144 стріли — по 36 на 
кожній дистанції. «Коло ФІТА» 
(М-1) виконується протягом 2 днів. 
«2 кола ФІТА» (М-2) — вправи 
М-1 виконуються двічі протягом 
4 днів. Чемпіон визначається тіль¬ 
ки у багатоборстві. Існують також 
нац. види С. з л. (в Бурятії, Яку¬ 
тії, республіках Серед. Азії, на 
Кавказі). 
СТРІЛЬЦІ — воїни постійного пі¬ 
шого війська в Російській держа¬ 
ві 16 — поч. 18 ст., озброєні вог¬ 
непальною зброєю, служилі лю¬ 
ди. Спочатку С. набирали з віль¬ 
ного сільс. і міськ. населення, зго¬ 
дом їхня служба стала довічною 
і спадковою. С. одержували жалу¬ 
вання грішми, хлібом, інколи зем¬ 
лею. Підпорядковувалися Стрі¬ 
лецькому приказу. Жили С. ок¬ 
ремими слободами, мали сім’ї, 
могли займатися ремеслами і тор¬ 
гівлею. Після возз’єднання Украї¬ 
ни з Росією (1654) стрілецькі за¬ 
логи було розміщено також в Киє¬ 
ві, Чернігові, Ніжині, Переяславі, 
Ромнах та ін. укр. містах. Разом 
з укр. козаками С. брали участь 
у війнах проти польс.-шляхет. 
і тур.-тат. загарбників. Рядові 
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С. були учасниками ряду анти¬ 
кріпосницьких виступів 17 — поч. 
18 ст., зокрема стрілецького пов¬ 
стання 1698. Полки С. було роз¬ 
формовано у зв’язку зі ство¬ 
ренням рос. регулярної армії. 
СТРІЛЬЦІВ Зосим Іванович 
[17 (29).IV 1831, кол. Катерино¬ 
славська губ.— 15 (27).V 1885, 
Харків] — укр. ембріолог. Закін¬ 
чив мед. факультет Харків, ун-ту 
(1854), після чого працював лі¬ 
карем на Катеринославщині, а 
1857—74 — у Катеринославі (те¬ 
пер Дніпропетровськ), одночасно 
вивчав проблеми теор. медицини. 
З 1874 — співробітник кафедри 
ембріології, гістології та порів¬ 
няльної анатомії Харків, ун-ту. 
Праці С. присвячені вивченню 
діяння ефіру на тваринний орга¬ 
нізм, дослідженню кровообігу і 
проблемі зародкового розвитку 
кісткової тканини. 
СТРГНДБЕРГ (Зсгіпаьеге) Юхан 
Август (22.1 1849, Стокгольм — 
14.V 1912, там же) — швед, пись¬ 
менник. Літ. діяльність почав 
1870. В драмі «Местер Улуф» 
(1-а редакція 1872) відтворив дра¬ 
матизм нац. історії початку Рефор¬ 
мації. В теор. працях поч. 70-х рр. 
обстоював думку про те, що 
справжнє мистецтво повинно орієн¬ 
туватися на життєву реальність. 
У романі «Червона кімната» (1879) 
подав гострокритичну панораму 
швед, суспільства. У зв’язку з пе¬ 
реслідуваннями за радикально-де¬ 
мократичні настрої 1883 емігру¬ 
вав. Важливі соціальні проблеми 
порушив у п’єсах «Батько» (1887), 
чфрекен Юлія», чТовариші» (обид¬ 
ві — 1888), «Кредитори» (1889), 
романі чЖителі острова Хемсе» 
(1887), у перших книгах багатотом¬ 
ного автобіографічного роману 
чСин служниці» (1886—87). На ро¬ 
манах ч Сповідь божевільного» 
(1888), чЧандала» (1889), чНа шхе¬ 
рах» (1890) позначився вплив Ф. 
Нішие, автобіогр. книгах чПек¬ 
ло» (1897) та чЛегенди» (1898) — 
містицизму. В 1898 повернувся 
на батьківщину. В істор. драмах 
«Ерік XIV» (1899), чЕнгельбрект» 
(1901), чКоролева Крістіна» (1903) 
та ін. стверджував принципи на¬ 
родовладдя. Романи ч Самотній» 
(1903), чГотичні кімнати» (1904), 
чЧорні знамена» (1905) мають ви¬ 
кривальний характер. Публіцис¬ 
тичні книги чНова доля шведів» 
(1906), чСиня книга» (т. 1—З, 
1907— 08), чПромови до шведської 
нації» (1910) та ін. викликали напа¬ 
дки на С. з боку реакції. 
Автор чліричних», або чкамерних», 
драм чТанок смерті» (1901), чСо- 
ната привидів» (1907). 
Те.: Укр. перекл - Гей же до 
сонця! «Літературно-науковий віст 
ник», 1906, кн. 12; Червона кімната. 
К., 1983; Рос. перекл.— Полное 
собрание сочинений, т. 1 — 12. М., 
1908- 11. 

Літ.: Неустроев В. П. А. Стриндберг. 
В кн. Неустроев В. П. Литература 
скандинавских етран (1870—1970). М., 
1980; Ерхов Б. А. Август Стриндберг. 
Библиографический указатель. М., 
1981. Е. А. Жежерун. 
СТРІХА Віталій Іларіонович (н. 
ЗО.У 1931, Київ) — укр. рад. фі¬ 
зик, доктор фізико-матем. наук (з 
1970). Член КПРС з 1972. Після 
закінчення Київ, ун-ту (1955) пра¬ 
цює в ньому (з 1973 — професор). 

Осн. наук, праці, присвячені вив¬ 
ченню фіз. явищ у контактах ме¬ 
тал — напівпровідник та ін. Дослі¬ 
див параметри проміжного шару і 
поверхневі електронні стани в 
контакті. Держ. премія УРСР, 
1970. 
СТРІХА — 1) Солом’яна або очере¬ 
тяна покрівля хати чи господар¬ 
ської будівлі. В більшості районів 
України були поширені чотири¬ 
схилі С. Висота С., нахил покрів¬ 
лі та характер її обробки значною 
мірою залежать від кліматичних 
умов. На Пд. і Пд.-Сх. України, 
де переважають сильні вітри та не¬ 
значні опади, С. низькі, начебто 
обтічні, без виступів. На Право¬ 
бережжі та в зх. районах, де слаб¬ 
кі вітри та інтенсивні опади, С. 
високі, з віялоподібними уступа¬ 
ми на кутах та з укрупненою верх¬ 
ньою частиною. 2) Край солом’яної 
або очеретяної покрівлі, що ви¬ 
ступає за стіну будови. 
СТРІЧКА Іван (бл. 1800, с. Бе¬ 
резівка, тепер Прилуцького р-ну 
Черніг. обл.— бл. 1833) — укр. 
кобзар. Н. у родині кобзаря. В ре¬ 
пертуарі С. були укр. нар. пісні 
та думи чСамійло Кішка», чівась 
Коновченко, Удовиченко» та ін. 
Думи від С. 1832 записав П. Лука- 
гиевич і опублікував у книзі чМа- 
лороссийские и червонорусские 
народнме думьі и песни» (СПБ, 
1836). 
Літ.: Кирдан Б., Омельченко А. На¬ 
родні співці-музиканти на Україні. 
К., 1980. М- П. Полотай. 

СТРІЧКОВА МАШЙНА — маши- 
на для розпрямляння і паралеліза¬ 
ції волокон у стрічці (напівфабри¬ 
каті прядіння) з одночасним вирів¬ 
нюванням її за товщиною. Осн. 
робочий орган С. м.— витяжний 
прилад. Вирівнювання за товщи¬ 
ною відбувається внаслідок поз¬ 
довжнього складання і витягу¬ 
вання стрічок. Сучасні С. м. при 
помірних витягуваннях (видов¬ 
женні виробу в 6—8 разів) від¬ 
значаються високою швидкістю: 
до 500 м/хв у бавовнопрядінні і 
до 200 м/хв у прядінні вовни, шов¬ 
ку і льону. 
СТРІЧКОВА СІВБА — один із 
способів широкорядної сівби с.-г. 
культур (переважно овочевих, а 
також гречки, проса тощо). При 
С. с. кожну стрічку, що її станов¬ 
лять 2—5, іноді 10 рядків рослин 
(з віддаллю між ними 150, 200, 
300 мм), відокремлюють від іншої 
такої ж стрічки широким міжряд¬ 
дям (450—1100 мм). С. с. потре¬ 
бує застосовування міжрядного об¬ 
робітку грунту. 

Н. А. Федорова. 

СТРОБОСКОП (від грец. отрб- 
(Зо; — кружляння і околєш — 
розглядаю) — демонстраційний 
або контрольно-вимірювальний 
прилад, дія якого грунтується на 
стробоскопічному ефекті. З де¬ 
монстраційних найпоширеніші дис¬ 
кові С. (мал.). При швидкому обер¬ 
танні їхнього диска, на якому зо¬ 
бражено послідовні фази руху 
об’єкта, у спостерігача, який ди¬ 
виться на диск через вузькі щі¬ 
лини, створюється враження, що 
об’єкт безперервно рухається. Вдо¬ 
сконалені демонстраційні С. були 
попередниками кінематографа. 
Контрольно-вимірювальні С. об¬ 
ладнують джерелами переривчасто¬ 

го освітлення з регульованою час¬ 
тотою. За допомогою таких С. 
об’єкт, що швидко і періодично ру¬ 
хається, освітлюється і стає види¬ 
мим в окремі короткі (порівняно 
з періодом руху) проміжки часу. 
Якщо частота імпульсів світла 
збігається з частотою періоду ру¬ 
ху об’єкта, виникає враження, що 
об’єкт нерухомий. В разі невели¬ 
кої різниці частот здається, що 
об’єкт рухається повільно. С. та¬ 
кого типу дають змогу вимірювати 
частоту швидких періодичних про¬ 
цесів, вивчати вібрацію різних тіл 
тощо. 
СТРОБОСКОПІЧНИЙ ЕФЕКТ 
— 1) Зорова ілюзія безперервного 
руху об’єкта (зображення об’єкта) 
при спостереженні послідовних 
фаз його руху, на кожній з яких 
положення об’єкта дещо зміщене 
відносно попередньої (С. е. пер¬ 
шого типу). Зумовлюється інер¬ 
цією зору людини — збереженням 
у її свідомості на короткий час 
(прибл. 0,05 с) сприйнятого зорово¬ 
го образу. Цю особливість зору 
використано, напр., при демонст¬ 
руванні кінофільму: зафіксовані 
на кіноплівці зображення (кадри) 
послідовних фаз руху об’єкта гля¬ 
дач сприймає як зображення його 
безперервного руху. 2) Зорова 
ілюзія нерухомості або повільного 
руху об’єкта, що в дійсності швид¬ 
ко обертається чи коливається з 
деякою частотою (С. е. другого 
типу). Такий С. е. виникає, напр., 
при кінопроекції, якщо кінозні¬ 
мання провадилось з частотою, 
що дорівнювала частоті обертання 
об’єкта або була близька до неї. 
За таких умов об’єкт (напр., ко¬ 
лесо автомобіля) здається нерухо¬ 
мим або таким, що обертається 
повільно (навіть у протилежний 
бік). С. е. використовують у стро¬ 
боскопах. 
СТРбГАНОВ Василь Андрійович 
(24.XII 1888—>22. IV 1938) — про¬ 
фесіональний революціонер, рад. 
парт, і держ. діяч. Член Комуні¬ 
стичної партії з 1905. Н. в с. Дуб- 
ровому Єнісейської губ. В 1905— 
17 вів революц. роботу в Красно¬ 
ярську, Іркутську, Канську. Після 
Великої Жовтн. соціалістичної ре¬ 
волюції — на відповідальній парт, 
і рад. роботі в Сибіру. В 1925— 
27 — секретар Яросл. губкому 
ВКП(б), 1927—ЗО — Сталінського, 
1930 — Харків, окружних к-тів 
партії. В 1930—32 — другий секре¬ 
тар ЦК КП(б)У, 1932—33 — секре¬ 
тар Дніпроп. обкому КП(б)У, 
з 1933 — на парт, і рад. роботі в 
Свердловську, Архангельську. На 
XV і XVI з’їздах ВКП(б) обирався 
кандидатом у члени ЦК партії. 
На X і XI з’їздах КП(б)У оби¬ 
рався членом її ЦК. В 1930—33 — 
член Політбюро ЦК КП(б)У. Був 
членом ВУЦВК. 
СТРбГАНОВИ, Строгонови — 
рос. купці та промисловці 16—17 
ст., згодом графи, великі земле¬ 
власники і заводчики 18 — поч. 
20 ст., держ. діячі. 
Вихідці з розбагатілих помор¬ 
ських селян. Користуючись під¬ 
тримкою царського уряду, в 16— 
17 ст. значно розширили свої зем. 
володіння. В 1581 взяли участь в 
організації походу загону Єрмака. 
Обіймали важливі посади в цар¬ 
ській Росії. Олександр Гри- 

СТРОГАНОВИ 

Стріха. 

Стрільба з лука. Спор* 
тивний лук і стріла. 

Дисковий стробоскоп. 
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СТРОГАНОВСЬКА 
ШКОЛА 
ЖИВОПИСУ 

Строфант Комбе: 
1 — гілка з квітками; 
2 — плід; 
3 — насінина. 

Строчок звичайний. 

горович С. (1795—1891) — 
міністр внутр. справ (1839—41), 
черніг., полтав. і Харків. (1836— 
38), а також новорос. і бессараб¬ 
ський (1855—64) генерал-губерна¬ 
тор. С. мали багаті 6-ки, колек¬ 
ції картин, медалей, монет тощо. 
СТРОГАНОВСЬКА ШКОЛА ЖИ¬ 
ВОПИСУ — умовна назва стилі- 
стичного напряму в російському 
іконописі кін. 16 — початку 17 ст. 
Пов’язана з моск. іконописцями 
Прокопієм Чиріним, Істомом, Ни- 
кифором та Назарієм Савіними, 
О- Москвітіним, С. Пахирею, які 
виконували ікони на замовлення 
купців Строганових. Твори С. ш. 
ж. невеликі за розміром, відзна¬ 
чаються графічно чітким малюн¬ 
ком, вишуканістю форми, ба¬ 
гатством кольорової гами та орна¬ 
ментального оздоблення. 
Літ.: Дмитрнев Ю. Н. «Строгановская 
школа* живописи. В кн.: История рус.- 
ского искусства, т. 3. М., 1955. 

СТРбЄВ Павло Михайлович 
[27.VII (7.VIII) 1796, Москва — 
5(17). І 1876, там же]—рос. істо 
рик, археограф, член Петерб. АН 
(з 1849). Навчався в Моск. ун-ті 
(1813—16). З 1815 працював у 
Комісії друкування держ. грамот 
1 договорів. З 1817 — учасник, 
1828—34 — керівник археографіч¬ 
них експедицій, які виявили в 
6-ках і архівах монастирів бл. 
З тис. актів 14—18 ст. і значну 
кількість ін. джерел, зокрема один 
з Ізборників Святослава (1073), 
Судебник 1497. Опублікував ряд 
давньорус. текстів, брав участь 
у виданні <Полного собрания рус- 
ских летописей». Автор «Бібліо- 
логічного словника» (вид. 1882). 
«СТРОЙТЕЛЬНЬІЕ МАТЕРИА- 
ЛЬІ И КОНСТР^КЦИИ» — що¬ 
квартальний науково-технічний 
збірник журнального типу. Орган 
Держбуду УРСР, М-ва пром-сті 
будів. матеріалів УРСР, Укр. 
респ. правління НТТ будіндустрії 
та Укр. респ. правління Всесоюз¬ 
ного хім. т-ва ім. Д. І. Менделєєва. 
Засн. 1959 у Києві. Видається 
рос. мовою (до 1977— укр. мовою) 
вид-вом «Будівельник». Висвіт¬ 
лює питання, пов’язані з удоско¬ 
наленням технології виробництва 
буд. матеріалів і конструкцій, ін¬ 
тенсифікацією виробництва, під¬ 
вищенням продуктивності праці у 
галузі та якості продукції, еконо¬ 
мією сировинних матеріалів, по¬ 
ліпшенням умов праці та побуту 
на підприємствах тощо. 

М. Й. Бурка. 

«СТРОЙТЕЛЬСТВО И АРХИ- 
ТЕКТ^РА» — щомісячний журнал, 
орган Держ. комітету УРСР у 
справах будівництва і Спілки ар¬ 
хітекторів України. Виходив у 
Києві з 1953 у вид-ві «Будівель¬ 
ник», спочатку під назвою «Ар¬ 
хітектура і будівництво» (раз на 
2 місяці); з 1957 має сучас. назву 
і виходить щомісяця. До 1959 ви¬ 
давався укр. та рос. мовами. Жур¬ 
нал висвітлює питання рад. місто¬ 
будування, житл., пром. та сільс. 
буд-ва, типового проектування, 
теорії та історії архітектури тощо. 
СТРОКАТА МІДНА РУДА — 
те саме, що й борніт. 
СТРОКАТКОВІ, пістрянкові (2у- 
даепісіае, синонім АпПігосегісІае) 
— родина метеликів. Розмах крил 
20—40 мм; малюнок складається 

переважно з яскравих червоних або 
жовтуватих плям на чорному фо¬ 
ні з синім або зеленуватим мета¬ 
лічним відблиском. Вусики ве¬ 
ретеновидні або гребінчасті. Гу¬ 
сениця з 8 парами ніжок, тіло її 
товсте, сильно звужується на кін¬ 
цях; живиться листям рослин; 
заляльковується в щільному біло¬ 
му або жовтуватому коконі, від¬ 
крито прикріпленому до стебла. 
Відомо 6л. 1100 видів С., із них у 
Палеоарктиці понад 150; в СРСР 
бл. 50, у т. ч. в УРСР — 27 ви¬ 
дів, серед яких строкатка вино¬ 
градна (ТЬеге5Ітіта атреІорЬа- 
^а), строкатка конюшинова (2у- 
§аепа ЬгїГоІіі) і строкатка горош¬ 
кова (2. уісіае) завдають деякої 
шкоди с.-г. культурам. 

Ю. II. Некрутенко. 
СТРОКАМ Тимофій Амвросійо- 
вич [19.11 (4.III) 1903, с. Бєлоцер- 
ковка, тепер с. Астраханка Хан¬ 
ойського р-ну Примор. краю — 
15-VIII 1963, Київ] — рад. військ, 
і держ. діяч, один з організаторів 
і керівників партизан, руху на 
Україні під час Великої Вітчизн. 
війни 1941—45, генерал-лейтенант 
(1944). Член КПРС з 1927. В 1919— 
22 брав участь у партизан, бороть¬ 
бі на Далекому Сході проти біло¬ 
гвардійців та япон. інтервентів. У 
Рад. Армії з 1923. До 1940 служив 
у прикордонних військах. З берез¬ 
ня 1941 — заст. наркома внутр. 
справ УРСР. На поч. Великої Віт¬ 
чизн. війни за дорученням ЦК 
КП(б)У керував формуванням 
винищувальних батальйонів і пар¬ 
тизан. загонів. З червня 1942 по 
1945 — нач. Українського штабу 
партизанського руху. В 1945—46 
С.— заст. наркома внутр. справ 
УРСР, 1946—56 — міністр внутр. 
справ УРСР, 1956—57 — заст. 
міністра внутр. справ СРСР — нач. 
Гол. управління прикордонних і 
внутр. військ МВС СРСР. Автор 
спогадів «Наш позивний — Сво¬ 
бода» (вид. 1975). На XIV—XIX 
з’їздах Компартії України обирав¬ 
ся членом її ЦК. Депутат Верхов¬ 
ної Ради СРСР 1—4-го скликань. 
Депутат Верховної Ради УРСР 
2—4-го скликань. Нагороджений 
З орденами Леніна, 3 орденами 
Червоного Прапора, ін. орденами, 
медалями. 
СТРОкйвський Микола Ми¬ 
хайлович [3 (16).VII 1900, Мінськ 
— 31.V 1973, Київ] — рос. рад. 
письменник. Друкуватися почав 
1933. У романах «Ванадій» (1935), 
«Тайгобуд» (1948), «Лівий берег» 
(1952), «Травою не поросте» (1958), 
«Долі» (1969) та ін. показав працю 
рад. робітників на металург, заво¬ 
дах України й Сибіру в роки мир¬ 
ного будівництва та Великої Віт¬ 
чизн. війни. Автор істор. повістей 
«Місто на рубежі» (1947). «Сап’я¬ 
новий зошит» (1969), документаль¬ 
них повістей та оповідань про П. 
Грабовського, О. Бойченка, Г. Сє- 
дова, ф. Сергєєва (Артема) та 
ін. Повість «Історія однієї ночі» 
(1963) — про молодих будівельни¬ 
ків Київської ГЕС. 
Те.: Тайгастрой. К., 1957; Левьій бе 
рег. К., 1952; Травой не порастет. К., 
1958; Человек на рассвете. К., 1969; 
Жизнь во втором чтении. К., 1972; 
Судьбьі. К.. 1974. 

М. Ф. Гетьманець. 
СТРОМА (грец. атрсоца — під¬ 
стилка) — 1) Основа органів в ор¬ 

ганізмі тварин і людини, що скла¬ 
дається з неоформленої сполуч¬ 
ної тканини (напр., С. печінки, 
серця, легень, нирок та ін.). 2) Біл¬ 
кова основа еритроцитів. 3) Щіль¬ 
не сплетення гіф у сумчастих і не¬ 
завершених грибів, на якому утво¬ 
рюється спороношення грибів —- 
плодові тіла або конідієносці 
(див. Конідії). 4) Безбарвна біл¬ 
кова основа пластид у водоро¬ 
стей і вищих рослин. 
СТРОМ АТО П 6 Р И (Зігошаїоро- 
гоісіеа) — викопні морські коло¬ 
ніальні організми. Достовірно відо¬ 
мі з серед, ордовику, хоч існували, 
певне, ще в кембрії. С. розгляда¬ 
ються як самостійна група організ¬ 
мів неясного систематичного поло¬ 
ження в складі типу кишковопо¬ 
рожнинних або як окремий ряд 
класу гідроїдних поліпів. Поділя¬ 
ються на кілька родин. У викоп¬ 
ному стані зберігається тільки це- 
ностеум — вапняковий, рідше ок- 
ремнілий, скелет колонії різної 
форми (кіркоподібної, сфероїдаль¬ 
ної, конусоподібної та ін.). Осн. 
елементи ценостеума — концент¬ 
ричні пластинки (ламіни і табу- 
ли) та стовпчики, часто радіальні, 
що з’єднують ці пластинки; на 
поверхні ценостеума є астроризи — 
канали, які зіркоподібно розхо¬ 
дяться. Деякі представники С. 
мають особливі зооїдні трубки. 
Припускається, що зооїди (особи¬ 
ни) колонії містилися в комірках, 
створюваних ламінами та стовпчи¬ 
ками, в зооїдних трубках і астро- 
ризах. С. жили у відкритому морі 
на невеликій глибині і вели при¬ 
кріплений спосіб життя. Разом з 
коралами та водоростями С. утво¬ 
рювали рифи; були найважли¬ 
вішими породоутворювачами. На 
Україні широко відомі у відкладах 
силуру і девону. В. В. Кир'яное. 

СТРбМБОЛІ — діючий вулкан у 
Тірренському м., утворює острів 
тієї самої назви у групі Ліпар- 
ських о-вів. Тер. Італії. Вис. 926 м 
над р. м. (над дном моря — 2700 
м). Характерні періодичні (через 
10—20 хв.) виверження газів і 
вулканічних бомб, інколи вилива¬ 
ються потоки базальтової лави. 
Останнє сильне виверження було 
1971. 
СТ РС НІН Олександр І ванович 
[20.11 (4.III) 1826, слобода Ракити- 
на, тепер с-ще Ракитне Ракитян- 
ського р-ну Бєлг. обл.— 29.1 (10.11) 
1889, Ялта] — укр. і рос. громад¬ 
ський діяч демократично-просвіти¬ 
тельського напряму, історик-соціо- 
лог. Н. в сім’ї кріпака. В 1837 С. 
відпущено на волю. В 1848 закін¬ 
чив філософський ф-т Київ, ун-ту. 
В 1848—62 — викладач Кам’янець- 
Подільської, Новгород-Сіверської 
та Полтав. гімназій. Брав участь 
в організації і роботі полтав. не¬ 
дільних шкіл, полтав. громади. 
В 1862 С. заарештовано за антиуря¬ 
дову діяльність і на поч. 1863 за¬ 
слано до Арханг. губ. В 1869 по¬ 
вернувся до Петербурга, перебу¬ 
вав на держ. службі. В своїх істо- 
рико-соціологічних працях «Істо¬ 
рія і метод» (1869), «Політика як 
наука» (1872), «Історія громадсько¬ 
сті» (1885) механічно переносив 
закони й висновки матем. і при¬ 
родничих наук на історію суспіль¬ 
ства. 
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СТРОНЦІАНІТ (від назви м. 
Строншіан у Шотландії) — міне¬ 
рал класу карбонатів. 5г [С03]. 
Сингонія ромбічна. Густ. 3,76. 
Твердість 3,75. Безбарвний, жов¬ 
тий, зелений або сірий. У Рад. 
Союзі С. є в РРФСР (Поволжя), 
Грузії, на Україні (в Криму); 
за рубежем — у ФРН, НДР, Мек- 
сіці. С. одержують і штучно. Вико¬ 
ристовують при рафінуванні цук¬ 
ру, в хім. пром-сті, піротехніці, 
для одержання стронцію. 
СТРОНЦІЙ (Зігопіішп), $г — 
хім. елемент II групи періодичної 
системи елементів Д. І. Менделєє¬ 
ва, ат. н. 38, ат. м. 87, 62; належить 
до лужноземельних металів. При¬ 
родний С.— суміш чотирьох ста¬ 
більних ізотопів, з яких найпоши¬ 
реніший 885г (82,56 % ). Відкрив 
С. 1790 шотл. лікар А. Кроуфорд 
поблизу населеного пункту Строн- 
шіана (звідки й назва), металевий 
С. виділив 1808 Г. Деві. Вміст С. 
у земній корі 4 • 10“2 % за масою. 
У природі у вільному стані не 
зустрічається. С.— сріблясто-бі¬ 
лий, м’який, ковкий, пластичний 
метал; густ. 2630 кг/м3; іпл 770 °С; 
ікип 1380 °С. Хімічно активний. На 
повітрі при кімнатній т-рі швидко 
окислюється, покриваючись жов¬ 
тою плівкою оксиду 5гО і перок- 
сиду 5Ю2, а при нагріванні зай¬ 
мається. З киснем, азотом, вод¬ 
нем, фтором, водою, к-тами утво¬ 
рює відповідні сполуки при зви¬ 
чайній т-рі; з багатьма металами 
(М£, АІ, РЬ, 5п та ін.) — сплави. 
Сировиною для добування С. слу¬ 
жать концентрати целестину і 
стронціаніту. Металевий С. одер¬ 
жують термічним відновленням 
5гО або електролізом відповідних 
сполук. Застосовують С. як роз¬ 
кислювач міді та бронзи, гетер 
у вакуумній техніці, а деякі його 
сполуки — у піротехніці, медици¬ 
ні, у вироби, керамічних матеріа¬ 
лів, електронних трубок та ін. 
Сплави С. використовують у ви¬ 
роби. акумуляторів, люмінофорів, 
фотоелементів тощо. 
С. в організмі — входить до 
складу рослинних і тваринних ор¬ 
ганізмів, тканини яких в серед¬ 
ньому містять 0,002 % С- (за 
О. П. Виноградовим). У морських 
радіолярій скелет цілком склада¬ 
ється з сульфату С.— целестину. 
В організм рослин С. надходить з 
грунту, тварин і людини — пере¬ 
важно з їжею і водою. Кумулюєть- 
ся С. в організмі тварин у кіст¬ 
ковій тканині як аналог кальцію. 
Підвищений вміст С. спричинює 
ламкість кісток, рахіт тощо. Серед 
штучних ізотопів С., які виклика¬ 
ють радіоактивне забруднення 
біосфери, найтоксичнішим є 905г. 
Потрапляючи в організм, він здат¬ 
ний включатися в процеси обміну 
речовин, створювати постійне дже¬ 
рело радіоактивності, що діє на 
кісткову тканину і кістковий мо¬ 
зок, і викликати захворювання — 
рак крові (.лейкоз) та кісток. В той 
же час 905г застосовують у проме¬ 
невій терапії. А. Ф. Тищенко 

(С. як хім. елемент). 
СТРОФА (грец. атрофц, букв.— 
повертання) — у віршуванні поєд¬ 
нання двох або кількох віршова¬ 
них рядків, пов’язаних між со¬ 
бою системою рим та інтонацією. 
За кількістю рядків розрізняють 

двовірш (дистих), тривірш (тер¬ 
цет), чотиривірш (катрен), п’яти¬ 
вірш, шестивірш (секстину), ок 
таву та ін. Складнопобудовані 
С., закріплені поетичною тради 
цією, — т. з. тверді форми С.— 
можуть охоплювати і цілий неве¬ 
ликий віршований твір (сонет, 
рондо, рондель, тріолет тощо). 
СТРОФАНТ (ЗігорЬатЬиБ) — рід 
рослин родини барвінкових. Де¬ 
рев’янисті ліани, рідше — кущі 
з супротивними листками. Квітки 
правильні, лійковидні, здебіль¬ 
шого жовті. Плід — подвійна 
листянка. До 60 видів, пошир, у 
тропіках Африки та в Пд. і Пд.- 
Сх. Азії. В'медицині використову¬ 
ють насіння С. щетинистого (5. 
ЬізрісІиБ), С. Комбе (5. котЬе), С. 
приємного (5. ягаїиз), які містять 
глікозиди (строфаі.тини). Настойку 
насіння С., а також препарати, ви¬ 
готовлені з нкго, використовують 
при гострій серцевій недостатності, 
порушенні компенсації при поро¬ 
ках серця, серцевій слабкості 
тощо. 
СТРОФАНТЙН, строфантин К — 
лікарський препарат, що належить 
до серцево-судинних засобів. Бі¬ 
лий кристалічний порошок. Виді¬ 
люють С. з насіння тропічної ба¬ 
гаторічної рослини строфанта 
Комбе, а також з ін. рослин. С. яв¬ 
ляє собою суміш серцевих гліко¬ 
зидів, гол. чин. К-строфантину-Р 
і К-строфантозиду, і характеризу¬ 
ється високою серцево-тонізуючою 
ефективністю, швидкою, нетрива¬ 
лою дією. При прийманні всереди¬ 
ну С. малоефективний. Застосову¬ 
ють розчин С для внутрішньовен¬ 
ного або внуї рішньом’язового вве¬ 
дення при гострій та хронічній сер¬ 
цевій недостатності, пароксиз- 
мальній тахікардії (див. Аритмія 
серця) тощо. 
СТРОФІКА — 1) Розділ поетики, 
який вивчає поєднання віршованих 
рядків у ритмічно і композиційно 
завершені групи — строфи, їх 
будову, класифікацію, історію. 
2) Сукупність видів строф у твор¬ 
чості якогось поета або в усій 
поезії даною мовою (напр., С. 
італ. поезії). 
СТРОФбїДА (від грец. атрб- 
<ро£ — перев’яз, вірьовка та єібо^ 
— вигляд) — плоска лінія третьо¬ 
го порядку. Рівняння С. в прямо¬ 
кутних декартових координатах 
має вигляд у2 = х2 (а + х)/(а — х); 
у полярних: р = —а соз 2ф/со5 ф. 
С. симетрична відносно осі абсцис, 
вітки її перетинаються під прямим 
кутом; асимптота С- — пряма 
х = а (мал.). С.— геометричне 
місце точок Мі і М2 (розташованих 
на променях, що проходять через 
точку А), для яких Д/Мі = Д/М2 = 
= ОД/. 
СТРОЧКЙ (Оуготіїга) — рід 
грибів родини гельвелових класу 
сумчастих грибів. Шапинка ку¬ 
ляста, кутасто-куляста, каштано¬ 
во-коричнева, хвилясто-звивиста, 
не має правильної форми, з при¬ 
рослими до ніжки краями. Ніжка 
коротка, 3—5 см завдовжки, білу¬ 
вата, суха, з порожниною. М’якуш 
білуватий. Відомо два види, більш 
поширеними є С. звичайні (О. 
Є5си1епЬа). С. ростуть здебільшого 
групами в соснових та мішаних лі¬ 
сах (переважно на піщаному грун¬ 
ті). Плодові тіла утворюють у 

квітні — травні. Смертельно от¬ 
руйні (містять гельвелову ки¬ 
слоту). 
СТРУВЕ Василь Васильович [21.1 
(2.II) 1889, Петербург — 15.IX 
1965, Ленінград] — рад. сходо¬ 
знавець, акад. АН СРСР (з 1935). 
В 1911 закінчив Петерб. ун-т. З 
1916 викладав у Петроградському 
(з 1924 — Ленінградському ) ун-ті. 
В 1918—33 — зав. Єгип. відділом 
Ермітажу, 1937—40 — директор 
Ін-ту етнографії АН СРСР, 1941— 
50 — директор Ін-ту сходознавства 
АН СРСР, з 1959 завідував відді¬ 
лом Старод. Сходу цього ін-ту. 
Праці С. присвячені історії Ста¬ 
род. Сходу, вивченню давніх па¬ 
м’яток. особливо єгип. папірусів і 
шумерських документів, дослі¬ 
дженню історії античних держав 
Північного Причорномор'я, істо¬ 
рії скіфів тощо. Автор узагальню¬ 
ючої праці чІсторія Стародавньо¬ 
го Сходу» (1941). Нагороджений 
орденом Леніна, ін. орденами, 
медалями. 
СТРУВЕ Василь Якович [4(15). 
IV 1793, Альтона (Німеччина) — 
11 (23).XI 1864, Петербург] — рос. 
астроном і геодезист, акад. Пе¬ 
терб. АН (з 1832). Закінчив Дерпт- 
ський (Тартуський) ун-т (1810). 
V 1818—39 — директор Дерптської 
астр. обсерваторії. Брав діяльну 
участь у створенні Пулковської 
обсерваторії і був її першим дирек¬ 
тором (1839—62). С. провів ши¬ 
рокі дослідження подвійних і крат¬ 
них зір, перший надійно визначив 
зоряний паралакс (зорі а Ліри). 
Під керівництвом С. була визначе¬ 
на система т. з. астрономічних 
сталих. С. та його учні створили 
зоряні каталоги, що не мали собі 
рівних за точністю. С. встановив 
існування міжзоряного поглинання 
світла, збільшення концентрації 
зір з наближенням до площини Мо¬ 
лочного Шляху. Значний вклад 
вніс С. у розвиток геодезії й прак¬ 
тичної астрономії. У 1823—27 він 
провів у Прибалтиці градусне ви¬ 
мірювання дуги меридіана довжи¬ 
ною 3°35'. 
СТРУВЕ Людвіг Оттович [20.X 
(1.ХІ) 1858, Пулково — 4.ХІ 1920, 
Сімферополь] — вітчизн. астро¬ 
ном. Син О- В. Струве. Закінчив 
Дерптський (Тартуський) ун-т 
(1880). У 1886—94 — астроном- 
спостерігач Дерптської обсервато¬ 
рії. З 1897 — професор Харків, 
ун-ту і директор обсерваторії при 
ньому (з 1898). Осн. праці С. сто¬ 
суються дослідження подвійних 
зір, обробки спостережень покрить 
зір Місяцем з метою визначення 
його радіуса. 
СТРУВЕ Отто (12.VIII 1897, Хар¬ 
ків— 6.IV 1963, Берклі, Каліфор¬ 
нія)— амер. астроном, член Лон¬ 
дон. королівського т-ва (з 1952). 
Син Л. О. Струве. Закінчив Хар¬ 
ків. ун-т (1919). В 1920 емігрував у 
США. З 1921 працював у Чікаг- 
ському ун-ті. У 193о2— 47 — дирек¬ 
тор обсерваторій Йєркської (штат 
Вісконсін) та Мак-Дональд (штат 
Техас), 1959—62— директор Нац. 
радіоастр. обсерваторії США у 
Грін-Бенке. Віце-президент (1948 
—52) і президент (1952—55) Між- 
нар. астр. союзу. Осн. наук, праці 
присвячені теор. і практичній зоря¬ 
ній спектроскопії. Автор гіпотези 
про еволюцію зір. 

СТРУВЕ 

Т. А. Строкам. 

В. В. Струве. 

В. Я. Струве. 
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СТРУВЕ 

Металорізальні 
стругальні верстати: 
1 — поперечно¬ 
стругальний; 
2 —• поздовжньо- 
стругальний. 

СТРУВЕ Отто Васильович [25.IV 
(7-У) 1819, Дерпт, тепер Тарту — 
1<14).ІУ 1905, Карлсруе] — рос. 
астроном, акад. Петерб. АН (з 
1852). Син В. Я. Струве. Закін¬ 
чив Дерптський (Тартуський ) ун-т 
(1839). З 1839 — помічник дирек¬ 
тора, а 1862—89 — директор Пул- 
ковської обсерваторії. У 1895 пе¬ 
реїхав до Німеччини. Осн. праці 
стосуються спостережної астроно¬ 
мії. Відкрив понад 500 подвійних 
зір, спостерігав планети та їхні 
супутники, комети і туманності. 
У 1841 визначив сталу прецесії. 
СТРУВЕ Петро Бернгардович 
(26.1 1870, Перм — 26.11 1944, Па¬ 
риж) — рос. бурж. економіст, фі¬ 
лософ, представник «легального 
марксизму». Онук В. Я. Струве. 
Закінчив юридичний ф-т Петерб. 
університету (1895). В 90-х рр. 
редагував журнали члегальних 
марксистів» «Новое слово» і чНача¬ 
ло». В 1896 був учасником 4-го 
конгресу 2-го Інтернаціоналу. Зго¬ 
дом став противником революц. 
марксизму, особливо вчення про 
соціалістичну революцію і дикта¬ 
туру пролетаріату. В ряді питань 
примикав до вульгарної політич¬ 
ної економії, заперечуючи існу¬ 
вання об’єктивних екон. законів. 
Один з теоретиків і організаторів 
бурж. чСоюзу визволення» (1903— 
05). Із створенням партії кадетів 
(1905) С.— член її ЦК, пізніше — 
лідер правого крила. В роки гро¬ 
мад. війни 1918—20 — член «Особ¬ 
ливої наради» при ген. Денікіні, 
член уряду при ген. Врангелі, 
згодом — білоемігрант. В. І. Ленін 
піддав різкій критиці політико- 
екон. погляди С., його реакційні 
ідеї (див. Повне зібр. тв., т. 1, 
с. 323). 
СТРУГ — 1) Землерийно-транс¬ 
портна машина безперервної дії, 
що зрізує, переміщує на невелику 
віддаль та навантажує (у транспор¬ 
тні засоби) чи укладає (у відвал) 
грунт. Складається з закріпленого 
на тяговій рамі ножа, поздовжньо¬ 
го і поперечного транспортерів, ки¬ 
дального пристрою або відваль¬ 
ного моста. С. (мал.) бувають са¬ 
мохідні й причіпні (до тракторів), 
їх застосовують у гідротех., дорож¬ 
ньому, гідромеліоративному буд-ві 
тощо. 2) Колійна машина, якою 
нарізують і очищують кювети, 
зрізують обочини, очищують колії 
від снігу. Робочий орган С.— два 
крила і два снігоочисні пристрої, 
закріплені на рамі, що спирається 
на візки. 3) Виконавчий механізм 
деяких екскаваторів у вигляді 
ковша, що переміщується каната¬ 
ми вздовж горизонтальної (або з 
малим похилом) стріли. Застосо¬ 
вується гол. чин. при плануваль¬ 
них роботах. 4) Пристрій з різаль¬ 
ним інструментом для руйнування 
масиву корисної копалини і на¬ 
вантажування її на конвейєр; ви¬ 
конавчий орган стругової уста¬ 
новки, стругового агрегату або 
стругового комплексу. Розрізня- 

Причіпний струг-кидальник. 

ють С. динамічної та статичної 
дії (найпоширеніші, для різання 
породи слабкої і середньої міц¬ 
ності). 5) Інструмент для грубої 
обробки деревини струганням. 
Найпростіший С.— т. з. скобель 
(плескатий або дугоподібний ніж 
з рукоятками на кінцях). 6) Плос¬ 
кодонне парусно-веслове річкове 
судно. Використовувалося в 11— 
18 ст. гол. чин. як вантажне. Довж. 
С. 20—45, шир. 4—9 м. 
СТРУГАЛЬНИЙ ВЕРСТАТ — 
1) Металорізальний верстат для 
обробки (стругання) різцями плос¬ 
ких і фасонних лінійчатих повер¬ 
хонь. Розрізняють поперечно- і 
поздовжньо-стругальні верстати 
(мал.). На поперечно-стругальних 
верстатах різець рухається віднос¬ 
но закріпленого на столі виробу, 
на поздовжньо-стругальних — стіл 
з виробом переміщується відносно 
нерухомого різця. Поперечно-стру¬ 
гальні верстати призначені для об¬ 
робки дрібних і середніх виробів, 
поздовжньо-стругальні — для об¬ 
робки виробів великих або одно¬ 
часно кількох середніх, а також з 
вузькими довгими поверхнями. За 
принципом обробки на С. в. схо¬ 
жі довбальні верстати. С. в. 
застосовують гол. чин. в індиві¬ 
дуальному і дрібносерійному ви¬ 
робництві. 2) Деревообробний вер¬ 
стат для обробки різцями або 
фрезами плоских поверхонь. До 
С. в. належать рейсмусові верста¬ 
ти, фугувальні верстати, вер¬ 
стати довбальні та ін. 

В. М. Шииікін. 

СТРУГАННЯ — обробка матеріа¬ 
лів різанням, яка полягає у зні¬ 
манні стружки при відносному зво¬ 
ротно-поступальному русі інстру¬ 
мента і заготовки. У металооброб¬ 
ці С. провадять на стругальних 
верстатах, у деревообробці — 
ручним (напр., стругами, рубан¬ 
ками) і механічним (на стругаль¬ 
них, фанеростругальних та ін. 
верстатах) способами. Осн. вади 
С.— удар різального інструмента 
на початку кожного робочого ходу, 
а також наявність холостого ходу, 
що знижує стійкість інструмента 
і продуктивність обробки. 
СТР^КОВ Анатолій Іванович 
[н. 24.III (6.ІУ) 1901, с. Спаське, 
тепер Тул. обл.] — рад. патоло¬ 
гоанатом, акад. АМН СРСР (я 
1966), Герой Соціалістич. Прані 
(1971). Член КПРС з 1942. Закін¬ 
чив мед. ф-т Воронез. ун-ту (1925). 
В 1938—45 — зав. кафедрою пато- 
логіч. анатомії 1-го Харків, мед. 
ін-ту, 1945—48 — зав. лаборато¬ 
рією легеневої патології Ін-ту нор¬ 
мальної і патологія, анатомії АМН 
СРСР. З 1948 — професор, з 1953 
— завідуючий, з 1973 — консуль¬ 
тант кафедри патологія, анатомії 
1-го Моск. мед. ін*-ту. Осн. праці 
присвячені створенню морфоло¬ 
гічної класифікації форм туберку¬ 
льозу хребта у дітей та дорослих, 
легеневого та позалегеневого ту¬ 
беркульозу, опрацюванню вчення 
про параспецифічні реакції та 
масковані форми цієї хвороби, а 
також анатомо-кл і нічної та рент¬ 
генологічної класифікації раку ле¬ 
гень та класифікації колагенових 
хвороб. Нагороджений орденом 
Леніна, ін. орденами, медалями. 
Ленінська премія, 1974. 

С. М. Старченко. 

СТРУКТУРА (лат. зІпісСига — 
будова, розміщення, порядок) — 
спосіб закономірного зв’язку пред¬ 
метів і явищ природи й суспільст¬ 
ва, мислення й пізнання; сукуп¬ 
ність істотних зв’язків між виді¬ 
леними частинами цілого, що забез¬ 
печує його єдність; внутрішня бу¬ 
дова чого-небудь. С. властива об’¬ 
єктам, що являють собою системи, 
і виділяється шляхом встановлен¬ 
ня істотних, відносно стійких зв’яз¬ 
ків між їхніми елементами при ча¬ 
стковому або повному абстрагу¬ 
ванні від якісних характеристик 
цих елементів. С. є законом існу¬ 
вання й функціонування систем, за¬ 
безпечує збереження осн. власти¬ 
востей при різноманітних змінах 
їх, становить основу подібності 
різних, часто якісно відмінних 
предметів і явищ. За властивостя¬ 
ми С. поділяються: за сферою іс¬ 
нування — на матеріальні (фіз., 
біол., хімічні) та ідеальні (психіч¬ 
ні, пізнавальні, логічні); за харак¬ 
тером зв’язку — на порядкові, 
композиційні, топологічні; за спря¬ 
мованістю — на субстанціональні 
та функціональні; за багатоманіт¬ 
ністю зв’язків — на прості і склад¬ 
ні тощо. Особливим типом склад¬ 
ної С. є соціальна струк¬ 
тура, яка виражає властивий 
даному суспільству спосіб вироб¬ 
ництва, поділ праці, взаємовід¬ 
носини класів суспільних та ін. 
груп соціальних, форми політ, ор¬ 
ганізації суспільства, явища ду¬ 
ховної культури тощо. Розрізня¬ 
ють соціальну С. суспільства (кла¬ 
си, соціальні групи і верстви), со¬ 
ціальну С. класу (внутрікласові 
прошарки), соціальну С. колек¬ 
тиву, соціальну С. особи. Кожна 
суспільно-економічна формація 
має свою соціальну С. Вищим сту¬ 
пенем розвитку є соціальна С. 
соціалістичного суспільства, яка 
характеризується наявністю друж¬ 
ніх трудящих класів і соціальних 
груп, єдністю їхніх екон., політ, 
та ідейних інтересів (див. Соціаль¬ 
но-політична й ідейна єдність ра¬ 
дянського суспільства). Якісні 
прояви С. вивчаються природни¬ 
чими і сусп. науками, абстракт¬ 
ні С., що охоплюють найзагальні- 
ші риси об’єктів,— математикою у 
логікою, кібернетикою. У зв’язку 
з широким застосуванням поняття 
«структура» набуло важливого ме¬ 
тодологічного значення. Воно, зо¬ 
крема, є основою методу моделю¬ 
вання, умовою поширення способів 
розв’язання пізнавальних задач 
з одних галузей науки на інші, 
одним із центр, понять у систем¬ 
ному і структурно-функціональ¬ 
ному аналізах. В сучас. бурж. 
філософії існує тенденція до пе¬ 
ребільшення ролі С. в науці. Пере¬ 
кручуючи поняття «структура», 
ідеалізм намагається надати йому 
статус основи методології сучас. 
наук, пізнання, особливо пізнання 
сусп. явищ (див. Структуралізм). 
Об’єктивно наукове розуміння С. 
дає лише діалектичний матеріа¬ 
лізм. п. Ф. Йолон. 

СТРУКТУРА ГІРСЬКЙХ ПО- 
РІД — особливості будови гірсь¬ 
ких порід, зумовлені розмірами, 
формою і способом поєднання 
їхніх складових частин. Залежить 
від умов кристалізації, ступеня 
кристалічності, відносної кількос- 
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ті вулканічного скла та ін. особ¬ 
ливостей, які нерідко можна виз¬ 
начити лише під мікроскопом. Роз¬ 
різняють структури:зернисту, пор¬ 
фірову, склувату, лускувату та 
ін. С. г. п.— важлива діагностична 
і класифікаційна ознака гірських 
порід. 
СТРУКТУРА ГРУНТУ — стан, 
що його набуває грунт внаслідок 
з’єднання дрібних частинок у гру¬ 
дочки (агрегати) різних величин, 
форми, властивостей і який є ха¬ 
рактерним для даного грунту та 
його окремих шарів і генетичних 
горизонтів. Властивість грунту ут¬ 
ворювати агрегати (структурні еле¬ 
менти) і розпадатися на них під 
впливом незначного зусилля наз. 
структурністю грун¬ 
ту. В агрономічному відношенні 
найціннішими є водостійкі куляс¬ 
ті структурні окремості розміром 
від 1 до 10 мм. Якщо вміст таких 
окремостей у верхньому шарі грун¬ 
ту переважає, грунт наз. струк¬ 
турним. Якщо ж мех. елементи 
(див. Механічний склад грунту), 
з яких складається грунт, не зв’я¬ 
зані між собою в більші агрегати, 
грунт наз. безструктур¬ 
ним. У грунті, що має агрономіч¬ 
но цінну структуру, створюється 
достатній запас доступної для рос¬ 
лин вологи і сприятливий пожив¬ 
ний режим. Структурні грунти доб¬ 
ре провітрюються, прогріваються 
і швидше, ніж безструктурні, набу¬ 
вають навесні стану спілості (див. 
Спілість грунту), що забезпечує 
високу якість обробітку грунту при 
найменшій витраті тягових зусиль, 
підвищення ефективності всіх 
агротех. заходів; в результаті 
створюється сприятливий водний 
режим грунту, а також повітря¬ 
ний і поживний режими. Факто¬ 
рами утворення агрономічно цін¬ 
ної С. г. є: наявність у грунті до¬ 
статньої кількості (мінімум 15 %) 
дрібних глинистих часточок {му¬ 
лу), свіжого активного перегною, 
насиченість цих складових частин 
грунту основами (Са і М$*); доб¬ 
рий розвиток кореневої системи 
рослин, що сприяє розподілу грун¬ 
тової маси на грудочки; періодич¬ 
не підсихання і проморожування 
маси грунту; активна діяльність 
грунтових організмів, зокрема 
дощових червів. Структурного ста¬ 
ну можуть набувати глинисті і су¬ 
глинкові грунти. У піщаних та ін. 
малозв’язаних грунтах, що містять 
невелику кількість глинистих ча¬ 
сточок, структурні агрегати не 
утворюються або утворюється їх 
дуже мало. Створенню, збережен¬ 
ню і поліпшенню С. г. сприя¬ 
ють раціональний обробіток грун¬ 
ту, внесення органічних добрив, 
вапнування грунтів, гіпсування 
грунтів, посіви багаторічних трав 
у сівозмінах, застосування сидера¬ 
ції тощо. Починаючи з 1950 в ряді 
країн (СРСР, Великобританія, 
Угорщина, НДР, США) для при¬ 
скорення і посилення процесів 
структуроутворення стали засто¬ 
совувати штучні структуроутворю¬ 
вачі — синтетичні полімери, виго¬ 
товлені на основі акрилової кис¬ 
лоти, — т. з. криліуми. Основні 
питання структуроутворення та 
агровиробничого значення С. г. 
розроблені в працях вітчизняних 
вчених П. А. Костичева, В. Р. 

Вільямса, К. К. Гедройца, О. Н. 
Соколовського. Значний вклад у 
науку про С. г. внесли також за¬ 
рубіжні вчені, зокрема Т. Шлез- 
вінг, Є. Вольні, Є. Мітчерліх 
(Німеччина) і Е. Рассел (Англія). 

М, Годлін. | 

СТРУКТУРА МЕТАЛУ — внут¬ 
рішня будова металу (сплаву). 
Розрізняють макро- і мікрострук¬ 
туру. Макроструктуру спостері¬ 
гають неозброєним оком або через 
лупу при невеликому збільшенні. 
Вона дає змогу виявляти дефекти 
металів ливарного походження, а 
також дефекти, зумовлені специ¬ 
фічними умовами кристалізації, 
термічної обробки, пластичного де¬ 
формування. Мікроструктуру вив¬ 
чають за допомогою оптичних або 
електронних мікроскопів, по ній 
судять про розміри, форму і вза¬ 
ємне розміщення зерен різних 
фаз, про відносну кількість фаз 
у металі. Внутр. будову окремих 
зерен металу (субструктуру) дослі¬ 
джують методами електроногра¬ 
фії і рентгеноструктурного ана¬ 
лізу. С. м. буває гомогенна (з рів¬ 
номірним розподілом однакових 
структурних елементів в однорід¬ 
ному металі) і гетерогенна (з не¬ 
рівномірним розподілом таких еле¬ 
ментів у неоднорідному металі). 
Є структури, що виникають вна¬ 
слідок фазових перетворень. У 
назвах таких структур відбито осн. 
тип перетворень, що спричинив їх¬ 
ню появу,— евтектика, аусте¬ 
ніт, бейніт, мартенсит, перліт 
тощо. 
СТРУКТУРА СУСПІЛЬНОГО 
ВИРОБНИЦТВА — сукупність 
економічних пропорцій, співвідно¬ 
шення між галузями народного гос¬ 
подарства, що складаються на ос¬ 
нові досягнутого рівня суспіль¬ 
ного поділу праці. Визначальною 
умовою розвитку С. с. в. є систе¬ 
ма виробничих відносин. У широ¬ 
кому розумінні С. с. в.— всі нар.- 
госп. пропорції, включаючи струк¬ 
туру галузей невиробничої сфери. 
Гол. роль відіграє співвідношен¬ 
ня галузей сфери матеріального 
вироби., де відтворюється сусп. 
продукт. Наук, аналіз С. с. в. 
базується на марксистсько-ленін¬ 
ській теорії відтворення, яка чітко 
визначила склад осн. елементів 
структури, фактори, що зумов¬ 
люють внутр. зміни, спец, (для 
певних способів виробництва) та 
заг. закономірності розвитку. 
С. с. в. вимірюється натуральни¬ 
ми й вартісними показниками, які 
визначають абс. розміри та віднос¬ 
ну частку окремих галузей у заг. 
обсязі вироби. За допомогою цих 
показників оцінюють затрати мате¬ 
ріальних і трудових ресурсів у різ¬ 
них галузях народного господар¬ 
ства, розміри виробленої валової 
продукції. Осн. екон. пропорціями, 
що характеризують С. с. в. є від- 
творювальні — між І и II підрозді¬ 
лами сусп. вироби., між фондами 
заміщення, споживання і нагро¬ 
мадження; галузеві — між галу¬ 
зями нар. г-ва та між їхніми спе¬ 
ціалізованими підрозділами (га¬ 
лузі пром-сті, с. г. тощо); терито¬ 
ріальні — між окремими економіч¬ 
ними районами та регіонами; зов¬ 
нішньоекономічні — співвідношен¬ 
ня імпорту та експорту продук¬ 

ції різних галузей (див. Пропорції 
суспільного виробництва). За ка¬ 
піталізму розвиток продуктивних 
сил, широке впровадження машин¬ 
ного вироби, сприяють ускладнен¬ 
ню С. с. в., але цей процес має су¬ 
перечливий, стихійний характер. 
Він зумовлений антагоністичною 
природою капіталістичних вироб¬ 
ничих відносин, де рушійною силою 
розвитку С. с. в. є гонитва капіта¬ 
лістів за якомога більшими при¬ 
бутками. Існуюче держ.-монополі¬ 
стичне регулювання економіки не 
може істотно вплинути на форму¬ 
вання галузевих структур і усуну¬ 
ти притаманний капіталістичному 
г-ву диспропорційний характер 
розвитку. Соціалістичне суспіль¬ 
ство має змогу планомірно вдоско¬ 
налювати С. с. в. на основі пізнан¬ 
ня та свідомого використання си¬ 
стеми екон. законів. Розвиток 
С. с. в. підпорядкований реаліза¬ 
ції інтересів усього суспільства, 
задоволенню потреб безпосередніх 
учасників виробничого процесу, 
екон. основою якого є сусп. влас¬ 
ність на засоби вироби. Соціалі¬ 
стична д-ва шляхом планування 
народного господарства проводить 
єдину економічну політику, завдя¬ 
ки чому стає можливим постійне 
підтримання оптимальних пропор¬ 
цій вироби, в єдиному народногос¬ 
подарському комплексі СРСР. 
Масштаби усуспільнення вироб¬ 
ництва на етапі розвинутого со¬ 
ціалізму, планомірне використан¬ 
ня досягнень науково-технічного 
прогресу створюють сприятливі 
умови для постійного динамічного 
вдосконалення структури сусп. 
виробництва. В. О. Єгоров. 

СТРУКТУРА ТЕКТОНГЧНА — 
1) Відособлені ділянки тектоно¬ 
сфери, які відрізняються від су- 
між. ділянок певним поєднанням 
наверстування й умов залягання 
гірських порід. С. т. розрізняють 
за походженням, формою і розмі¬ 
рами. До С. т. планетарного поряд¬ 
ку належать материки і океани 
(див. Світовий океан), які відріз¬ 
няються наявністю земної кори 
відповідно материкового і океаніч¬ 
ного типу. В межах материків най¬ 
більшими С. т. є платформи і 
складчасті геосинклінальні поя¬ 
си, у межах океанів — таласокра- 
тони і рухомі серединноокеанічні 
пояси. С. т. нижчого порядку — 
складки (див. Складчастість гір¬ 
ських порід), скиди, насуви, по¬ 
криви тектонічні, глибинні роз¬ 
ломи, розриви тектонічні тощо. 
Деякі рад. вчені (О. М. Завариць- 
кий, В. Ю- Хаїн та ін.) вказані 
С. т. наз. структурними елемента¬ 
ми або формами тектонічних струк¬ 
тур. Елементарні С. т. вивчає 
структурна геологія. 2) Тектоніч¬ 
на будова певного регіону, товщі 
гірських порід або земної кори 
в цілому. У такому розумінні тер¬ 
мін вживається лише в однині. 

Ю. М- Довгаль. 
СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ — 
упорядкована сукупність функціо¬ 
нальних і організаційних елементів 
(органів), які становлять систему 
управління суспільним виробницт¬ 
вом. Поняття «структура управлін¬ 
ня» тісно пов’язане з організацією 
управління і залежить від соціаль- 
но-екон. основи управління (ха¬ 
рактеру виробничих відносин сус- 

СТРУКТУРА 
УПРАВЛІННЯ 

А. І. Струков. 



зо 
СТРУКТУРАЛІЗМ 

Пантографний струмо- 
знімач електровоза: 
1 — нижня рама; 
2 — полоз; 
3 — верхня рама; 
4 — циліндр; 
5 — пружина; 
6 — тяга; 
7 — вал. 

пільства) та мети виробництва. За 
соціалізму С. у. підпорядкована 
реалізації цільової функції плано¬ 
вого оптимального управління, 
ленінських принципів демократич¬ 
ного централізму в управлінні 
народним господарством. Включає 
елементи апарату управління (осе¬ 
редок, підрозділи, органи управ¬ 
ління, системи органів управління) 
та зв’язки між ними (службові, 
функціональні, технічні, інформа¬ 
ційні). Залежно від характеру цих 
зв’язків С. у. може бути лінійною, 
функціональною або комбінова¬ 
ною. Для складеної вже системи 
планового управління типовими є 
комбіновані (лінійно-функціональ¬ 
ні) структури, за яких принцип 
єдиноначальності доповнюється 
субординацією однотипних функ¬ 
ціональних підрозділів управлін¬ 
ського апарату (напр., фінанс. 
органи заводоуправління, перебу¬ 
ваючи у підпорядкуванні директо¬ 
ра підприємства, одночасно мають 
виконувати інструкції фінанс. ор¬ 
ганів м-ва). Сучас. наук.-тех. про¬ 
грес вимагає модифікації тради¬ 
ційних лінійно-функціональних 
структур шляхом введення нових 
елементів — матричних структур, 
структур управління за проекта¬ 
ми. функціонально-координаційних 
структур. Особливо важливе зна¬ 
чення має створення структури 
для орг. забезпечення програмно- 
цільових методів управління. Ство¬ 
рення автоматизованих систем 
управління сприяє скороченню зай¬ 
вих ланок (підрозділів, органів) 
адм.-управлінського апарату, по¬ 
ліпшенню взаємодій між ними. 
В рішеннях XXVI з’їзду КПРС 
наголошено на послідовному вдо¬ 
сконаленні управління народним 
господарством з урахуванням зро¬ 
стаючих масштабів вироби., деда¬ 
лі складніших екон. зв’язків, ви¬ 
мог науково-технічної революції 
з метою макс. використання мож¬ 
ливостей та переваг економіки 
зрілого соціалізму. 

В. Г. Гулеватий. 
СТРУКТУРАЛІЗМ — ідеаліс¬ 
тична філос. течія, що зводить мо¬ 
ву, літературу, культуру взагалі 
до системи формальних відношень 
між знаками. Гол. представники — 
К. Леві-Строс, М. Фуко, Ж. Ла- 
кан, Л. Себаг, Р Варт та ін. С. 
склався в 60-х рр. 20 ст. у Франції 
і був реакцією на ірраціоналістич- 
не (гол. чин. в екзистенціалізмі) 
заперечення ефективності раціо¬ 
нального пізнання «світу людини» 
(сусп. явищ у цілому). Централь¬ 
ним у С. є поняття «структура» 
(звідси й назва), яке тлумачить¬ 
ся як субстанція й розглядається 
як абстрактна ідеальна модель. 
Перетворюючи структурний аналіз 
на заг. метод, С. при розгляді со¬ 
ціальних явищ виключає істор. 
підхід до суспільства, ігнорує 
суб’єктивний фактор, знецінює 
людську особистість, заперечує 
внутр. суперечності як джерело 
розвитку і зміни структур об’єк¬ 
тів, що призводить до антигуманіс¬ 
тичних висновків про безглуздість 
боротьби за людину, її свободу 
тощо. Деякі представники С., зо 
крема Л. Себаг, Ж. М. Озіас, 
протиставляють С. матеріалістич¬ 
ній діалектиці. На відміну від 
філос. С. структуралізм як кон- 

кретно-наук. метод в лінгвістиці, 
літературознавстві, етнографії та 
психології, дає плідні результати 
(див. Структуралізм у літера¬ 
турознавстві, Структурна лінгві¬ 
стика). /. В. Бичко. 
СТРУКТУРАЛІЗМ у літера- 
турознавстві — науковий 
напрям, що розглядає словесний 
художній твір як систему, складо¬ 
ві частини якої функціонально 
пов’язані і піддаються інтерпрета¬ 
ції на різних рівнях. С. у літера¬ 
турознавстві виник під впливом 
суміжних наук (лінгвістики, се¬ 
міотики, логіки, кібернетики) і як 
переосмислення традицій рос. 
ОПОЯЗу («Общество изучения 
позтического язьїка»), Празького 
лінгвістичного гуртка, феноме¬ 
нологічної естетики та ін. Структу¬ 
ралісти намагаються перетворити 
літературознавство в точну науку, 
запроваджуючи матем. і кіберне¬ 
тичні методи, статистику. Худож. 
текст вони розглядають як реалі¬ 
зацію можливостей л-ри, прита¬ 
манних їй іманентно. За кордоном 
С. має різні течії — від форма¬ 
лістичного трактування твору ви¬ 
нятково як мовної структури до 
визначення місця структурного 
аналізу серед традиційних методів 
літературознавства. В СРСР роз¬ 
виток С. історично склався як 
переакцентація уваги з функціо¬ 
нальної точки зору (20-і рр. 20 
ст.) на вивчення худож. твору 
як комунікативного акту (ЗО— 
50-і рр.) і, нарешті, до засвоєння 
понять і методів структурної 
лінгвістики, матем. логіки, тео¬ 
рії інформації (з 60-х рр.). Він 
розвивається як один серед ін. 
методів вивчення літератури. Ре¬ 
зультати структуралістських до¬ 
сліджень нерідко викликають 
дискусії. 
Літ.: Структурно-типологические ис- 
следования. М., 1962; Синицький 
А. М. Мистецтво та моделювання. 
К., 1973; Ласло-Куцюк М. Питання 
української поетики. Бухарест. 1974; 
Структурализм: «за» и «против». 
Сборник статей. М., 1975; Барабаш 
Ю. Я. Алгебра и гармония. О методо- 
логии литературоведческого анализа. 
М., 1977 В. С Брюховецький. 

СТРУКТУРНА ГЕОЛОГІЯ — роз- 
діл тектоніки, що вивчає форми 
залягання і види деформацій гір¬ 
ських порід. Осн. завдання С. г.— 
вивчення морфології елементар¬ 
них структур тектонічних 
(складок, скидів, носу вів, покривів 
тектонічних, геол. тіл магма 
тичного походження тощо) та про¬ 
цесів, що зумовлюють утворення 
їх, класифікація структур, вияв¬ 
лення закономірностей їхнього 
розміщення С. г. користується 
геол., геофіз., фіз. (вивчення де¬ 
формацій порід) методами дослід¬ 
жень, а також тектонофіз. (див. 
Тектонофізика) моделюванням. 
На підставі якісних і кількісних 
характеристик структур складають 
структурно-геол. карти, які відоб¬ 
ражають глибинну геол. будову до¬ 
сліджуваних ділянок земної кори. 
С. г. тісно пов’язана з стратигра¬ 
фією, літологією, петрографією, 
інженерною геологією, гірничою 
справою, геоморфологією, гідро¬ 
геологією. С- г. зародилася в се¬ 
ред. 19 ст. в США і Канаді. Осно 
ви її заклали амер. геологи Ч. 
Ван Хайз (1857—1918) і Б. Уілліс 

(1857—1949) та рос. геологи М. О. 
Головкінський, О. П. Карпінський, 
В. О. Обручев. Значний внесок 
у С. г. зробили рад. геологи 
М. С. Шатський, 1. М. Губкін, 
В. В. Білоусов, М. П. Семененко, 
B. Г. Бондарчук та ін. Сіруктурно- 
геол. дослідження сприяють з’ясу¬ 
ванню теор. питань тектоніки. 
Даними С. г. користуються при 
розшуках і розвідці корисних копа¬ 
лин. 
Літ.: Ажгирей Г. Д. Структурная гео- 
логия. М., 1966; Белоусов В. В. 
Структурная геология. М., 1971; Ми- 
хайлов А Е. Структурная геология и 
геологическое картирование. М., 1973. 

І. І. Мебппенко. 
СТРУКТУРНА ЛІНГВІСТИКА— 
напрям у мовознавстві, що об’єд¬ 
нує різні школи на основі розу¬ 
міння мови як структурно органі¬ 
зованої знакової системи (див. 
Знак повний) і використання 
структурних методів, моделюван¬ 
ня, формального опису й математи¬ 
зації. Структурна організація мо¬ 
ви полягає в ієрархічних відношен¬ 
нях окремих її підсистем — рів¬ 
нів мови, а також у тому, що кож¬ 
на мовна величина як структурний 
елемент набуває значимості завдя¬ 
ки її парадигматичним (асоціа¬ 
тивним) і синтагматичним (ліній¬ 
ним) відношенням га зв’язкам, 
зокрема протиставленням (опози¬ 
ціям) до ін. величин, з якими вона 
внутрішньо й послідовно взаємо¬ 
пов’язана і взаємозумовлена. Осн. 
увага С. л. концентрується на від¬ 
ношеннях мовних величин, а не 
на їхніх реальних властивостях. 
C. л. ставить завдання передусім 
у синхронічному (див. Синхронія) 
описі виділити узагальнені інва¬ 
ріантні величини (фонеми, морфе¬ 
ми, схеми речень), що розгляда¬ 
ються як набори диференційних 
ознак і співвідносяться з сегмен¬ 
тами мовлення на базі строго обме¬ 
жених правил реалізації. С. л. 
виникла на основі критичного став¬ 
лення до молодограматизму. Без¬ 
посереднім її попередником вва¬ 
жають ф. де Соссюра. Концепції й 
методи С. л. розроблялись окре¬ 
мими її школами (див. Празький 
лінгвістичний гурток, Глосема¬ 
тика, Дескриптивна лінгвістика, 
Женевська школа в лінгвістиці), 
а також ученими, що не належали 
до цих шкіл(Е. Бенвеннт, А. Мар- 
тіне, Є. Курилович, Л. Теньєр, 
Є. Д. Поливанов, О. О. Рефор¬ 
матський, П. С. Кузнецов та ін.). 
Певних успіхів С. л. досягла в 
фонології і а морфології Окремі 
аспекти С. л. (орієнтація зарубіж¬ 
них її представників на певні різ¬ 
новиди філос. ідеалізму, особли¬ 
во неопозитивізму, однобічне пере¬ 
більшення ролі структурності мо¬ 
ви, спроби перетворити С. л. на 
універсальну теорію мови й уні¬ 
версальний метод її пізнання, 
ігнорування змістової сторони мо¬ 
ви та її позаструктурних зв’язків, 
а також мовної еволюції, надмірна 
увага до формального опису, уяв¬ 
лення про мову як про матема¬ 
тично точну ідеальну систему) 
викликали її обгрунюьан\ крити¬ 
ку. На базі С. л. в СШЛ виникла 
порад жувальна грамаПіика Н Хом- 
ського. в якій поняття мовної 
структури трактувалося як ме¬ 
ханізм породження мі влення, а 
згодом було підмінене абстрактно- 
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ідеалістичним поняттям мовної 
«компетенції», що суперечить ро¬ 
зумінню мови як об’єктивно існу¬ 
ючого сусп. явища. Рад. мовознав¬ 
ство не заперечує можливості за¬ 
стосування структурних методів у 
різних лінгвістичних дисциплінах, 
але водночас підкреслює обмеже¬ 
ність абстрактних трактувань 
структури мови. В СРСР С. л. роз¬ 
вивається в контактах з матема¬ 
тичною лінгвістикою та інженер¬ 
ною лінгвістикою. На Україні 
1974—81 виходив щорічник «Струк- 
турная и математическая лингви- 
стика». 
Літ.: Проблеми та методи структурної 
лінгвістики. К.р 1965; Апресян Ю. Д. 
Идеи и методьі современной структур- 
ной лингвистики. М., 1966; Засори- 
на Л. Н. Введение в структурную 
лингвистику. М., 1974; Ревзин И. И. 
Современная структурная лингвисти- 
ка. М., 1977; Перебийніс В. С. Тео¬ 
ретичні та прикладні проблеми струк¬ 
турно-математичної лінгвістики. «Мо¬ 
вознавство». 1981, № 4. 

С. В. Семчинський. 

структурна психологія — 
термін, запроваджений лейпціг- 
ською школою психологів на поч. 
20 ст. для найменування одного з 
напрямів психологічного дослі¬ 
дження. Термін «структурна психо¬ 
логія» тепер вживається лише в 
історії психології. Сама ж ідея 
структурності психіки в су час. 
науці використовується. Виділен¬ 
ня структурних компонентів від¬ 
криває шлях до поглибленого 
вивчення психічного життя, на¬ 
приклад встановлення його рівнів 
(професійної майстерності робіт¬ 
ника, талановитості митця, зріло¬ 
сті оператора, важковиховувано- 
сті індивіда тощо). Див. Цілісна 
психологія. 
СТРУ КТУ РНО-ФУНКЦІОНА- 
ЛЬНИЙ АНАЛІЗ — метод до¬ 
слідження складних соціальних 
систем, що передбачає вичленен- 
ня в об’єкті стабільних елементів, 
їхніх структурних взаємозв’язків 
і функціональних залежностей. 
Осн. завдання С.-ф. а.— вивчен¬ 
ня механізмів взаємодії елементів 
структури певного явища, іцо впли¬ 
вають на стійкість системи в 
цілому. С.-ф. а. в поєднанні з 
істор. (генетичним) аналізом (див. 
Історизм) становить ядро систем¬ 
ного підходу до вивчення соціаль¬ 
них явищ. Системну теорію сусп. 
розвитку створили К. Маркс і 
Ф. Енгельс, які, виходячи з мате¬ 
ріалістичного розуміння історії 
(див. Історичний матеріалізм), 
здійснили С.-ф. а. суспільства на 
основі таких категорій, як суспіль¬ 
но-економічна формація, спосіб 
виробництва, базис і надбудова, 
соціально-класова структура (див. 
Суспільство, Класи суспільні) 
та ін. Структурно-функціональна 
школа в бурж. соціології (Т. Пар- 
сонс, Р. Мертон та ін.), абсолюти- 
зуючи сталість і незмінність струк¬ 
тури і функцій соціальних систем, 
виходить з того, що нормальним, 
природним станом суспільства є 
рівновага (див. «Рівноваги» тео¬ 
рія) і розглядає будь-яке порушен¬ 
ня її (напр., революцію соціальну) 
як дестабілізуючий, негативний 
фактор. Джерелами С.-ф. а. в 
бурж. соціології є позитивістська 
соціологія О. Конта, концепція 
«соціального організму» Г. Спенсе- 

ра, а також соціально-антрополо¬ 
гічні теорії Б. Малиновського й 
А. Радкліфф-Брауна. Ідеалізм, 
антиісторизм і тенденційна аполо- 
гетичність осн. положень бурж. 
школи С.-ф. а. викриваються мар¬ 
ксист. соціологами, які розгляда¬ 
ють його як один із системних 
методів дослідження сусп. явищ 
у межах діалектико-матеріалістич¬ 
ної теорії соціального пізнання. 

. Н. В. Паніна. 
СТРУМ ЗМІЩЕННЯ — фіз. вели- 
чина, що характеризує магнітну 
дію змінного електричного поля. 
Ця дія полягає в тому, що електр. 
поле зумовлює виникнення відпо¬ 
відного йому вихрового магнітно¬ 
го поля (див. Максвелла рівнян¬ 
ня). Повний С. з. складається з 
двох фізично відмінних частин: 
а) вакуумного С. з., що пов’язаний 
з швидкістю зміни напруженості 
поля електричного у вакуумі і не 
зумовлений рухом електричних 
зарядів (цей С. з. не супроводить¬ 
ся виділенням джоулевої теплоти); 
б) поляризаційного С. з. в діелект¬ 
риках, що зумовлений зміщенням 
пов’язаних електр. зарядів у речо¬ 
вині (він супроводиться виділен¬ 
ням джоулевої теплоти). Поняття 
«струм зміщення» запровадив Дж. 
К. Максвелл. 
СТРУМ ЙЛІН (справж. прізв.— 
Струмилло-Петрашкевич) Стані¬ 
слав Густавович [17 (29)-І 1877, с. 
Дашківці, тепер Літинського р-ну 
Війн. обл.— 25.1 1974, Москва] — 
рад економіст, статистик, історик, 
соціолог, акад. АН СРСР (з 
1931), Герой Соціалістичної Праці 
(1967). Член КПРС з 1923.3 1897— 
учасник революц. робітн. руху. 
Закінчив (1914) екон. відділення 
Петерб. політех. ін-ту. Після 
Лютн. революції 1917 — член Пе¬ 
троградської районної та загал ьно- 
міськ. дум, член екон. відділення 
Петроградської Ради робітн. де¬ 
путатів. Після Великої Жовтн. 
соціалістич. революції С.— зав. 
відділом статистики Петроград¬ 
ського обл. комісаріату праці, зав. 
відділом статистики Наркомату 
праці і ВЦРПС. За особистою 
рекомендацією В. І. Леніна С. 
був залучений до роботи в Держ- 
план СРСР, де працював 1921—37 
і 1943—51. Вів наук, і пед. робо¬ 
ту в Моск. ун-ті (1921—23), Ін-ті 
нар. г-ва ім. Г. В. Плеханова (1929 
—ЗО), Моск. держ. екон. ін-ті 
(1931—50). В 1948—52 — зав. 
сектором історії нар. г-ва Ін-ту 
економіки АН СРСР, 1948—74 — 
на наук.-пед. роботі в Академії 
сусп. наук при ЦК КПРС. Праці 
з питань економіки, статистики, уп¬ 
равління нар. г-вом, планування, 
демографічного прогнозування, 
політ, економії соціалізму, наук, 
комунізму, соціології, філософії. 
Під його керівництвом розроблено 
першу в світі систему матеріаль¬ 
них балансів, наук, методологію 
широкого практичного використан¬ 
ня бюджетних досліджень та ін. 
Нагороджений 3 орденами Леніна, 
ін. орденами, медалями. Держав¬ 
на премія СРСР. 1942. Ленінська 
премія, 1958. 
СТРУМИННІ течії — повітря¬ 
ні течії, які утворюються у верх¬ 
ній тропосфері та нижній стра¬ 
тосфері. Пов’язані з планетарни¬ 
ми фронтальними зонами (див. 

Фронт атмосферний)} що харак¬ 
теризуються великими значеннями 
градієнтів т-ри і тиску повітря. 
Довж. С. т. досягає тисяч кіломет¬ 
рів, шир.— сотень, товщина по 
вертикалі — кількох кілометрів. 
Швидкість вітру в осьовій частині 
С. т.— 50—100 м/с, вертикальний 
градієнт швидкості вітру (здвиг 
вітру)—6л. 10 м/с на 1 км. Осн. 
напрям переносу повітря — з Зх. 
на Сх. У Пн. півкулі спостеріга¬ 
ються між 20—50° пн. ш., найчас¬ 
тіше — у субтропічних широтах. 
Виявлено також С. т., що поширю¬ 
ються до вис. 60 км. С. т. — скла¬ 
дова частина заг. циркуляції ат¬ 
мосфери. Вивчення їх має велике 
наук, і практичне значення, зокре¬ 
ма для повітр. транспорту. 

М. Б. Барабані. 
СТРУМ ЙНСЬКИЙ Володимир 
Васильович [н. 16 (29).IV 1914, 
Оренбург] — рад. вчений у галузі 
аеродинаміки, літальних апаратів 
і теоретичних основ літакобуду¬ 
вання, академік АН СРСР (з 1966). 
Закінчив (1938) Моск. університет. 
Працював (1941—66) у Центр, 
аерогідродинамічному ін-ті ім. 
М. Є. Жуковського. У 1966—71 — 
директор Ін-ту теоретичної і при¬ 
кладної механіки Сиб. відділен¬ 
ня АН СРСР, з 1971 — зав. відді¬ 
лом фіз. аеромеханіки Ін-ту проб¬ 
лем механіки АН СРСР. Розробив 
теорію тривимірного пограничного 
шару і вихрову теорію крила, що 
значною мірою сприяло подолан¬ 
ню звукового бар’єра й досягнен¬ 
ню літальними апаратами надзву¬ 
кових швидкостей польоту. Вико¬ 
нав важливі дослідження з нелі¬ 
нійної теорії стійкості, динаміч¬ 
ної теорії турбулентності, кінетич¬ 
ної теорії газів тощо. Нагородже¬ 
ний орденом Леніна, ін. орденами. 
Держ. премія СРСР, 1947, 1948. 
Ленінська премія, 1961. Перша 
премія і Золота медаль ім. М. Є. 
Жуковського, 1947. 
СТРУМОВИХРОВА ДЕФЕК- 
тоскопГя — одна з назв елек- 
троіндуктивної дефектоскопії. 
СТРУМОЗНІМАЧ — пристрій, 
за допомогою якого електричний 
струм від контактного проводу або 
контактної рейки надходить до 
тягових двигунів електричного ру¬ 
хомого складу, підйомних кранів 
тощо. Розрізняють С. (мал.) штан¬ 
гові, або роликові (напр., у тро¬ 
лейбусів), пантографні (див. Пан¬ 
тограф), кільцеві (в суднових ус¬ 
тановках) та ін. 
СТРУМФ ВОЙТКЄВИЧ (ЗігишрЬ 
\Уо]ікіе\уіс2) Станіслав Алойзій 
(н. 21.VI 1898, Варшава) — польс. 
письменник, журналіст, перекла¬ 
дач. Навчався на мед. ф ті Донсь- 
к го (Рестов-на-Дону) у.і-ту 1916— 
17. У 1921—39 працював у редак¬ 
ціях газет. Брав участь у 2-й світо¬ 
вій війні. Перші поетичні збірки — 
«Палаю і блідну» (1921), «Розпові¬ 
ді» (1922). Новела «Генерал Май» 
(1926), повісті «Пасинок Європи» 
(1936), «Лавина» (1939) — на 
військ, тематику. Автор докумен¬ 
тальних історико-біогр. повістей 
про визначних польс. революц. 
діячів В. А. Врублевського («Ге¬ 
нерал Комуни», 1950), Б. Шварце 
(«Розповідь про Броніслава Швар¬ 
це», 1953), Р. Траугутта («1 рау- 
гутт», т. 1—2, 1957), Я. Домбров- 
ського («Генерал Ярослав Домбров- 

СТРУМФ 
ВОЙТКЕВИЧ 

С. Г. Струмилін. 

В. В. Струминський. 
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Р. С. Стручкова. 

К. Й. Студвнськвй. 

Я. М. Струхманчук. 
Артистка В. М. Чистя- 
кова в ролі Оксани з 
вистави «Гайдамаки* за 
Т. Г. Шевченком. За¬ 
рисовка. Олівець. 1920. 
ДМТМК у Києві. 

ський», 1967). У повістях-хроніках 
про 2-у світову війну «Агент 
МЬ 1» (1959), «Тіргартен» (1966) 
змалював боротьбу за визволення 
Польщі, Рух Опору в Греції. 
У кн. спогадів «Всупереч наказо¬ 
ві» (1959), книзі літ. нарисів 
«Книжка йшла за емігрантом» 
(1963), зб. новел «Патруль у 
Біскайській затоці» (1959) пока¬ 
зав закулісні дії польс. емігрант¬ 
ського «уряду» в Лондоні, життя 
й боротьбу польс. емігрантів на За¬ 
ході проти гітлерівських загарб¬ 
ників. У повісті «Сераковський» 
(1954) значну увагу приділив 
дружбі 3. Сераковського з Т. 
Шевченком. У кн. нарисів «Бурх¬ 
лива історія Т. Т. Єжа» (1961) ви¬ 
світлив зв’язки польс. письменника 
Т. Т. Єжа з Україною та укр. те¬ 
матику в його творах. Написав 
кілька статей про Т. Шевченка. 
Переклав деякі твори О. Пушкіна, 
Т. Шевченка, М. Некрасова, М. 
Горького, І. Еренбурга та ін. 
Те.: Рос. перекл.- Агент № 1. 
М., 1969. І. М. Лозинський. 

СТРУНА — джерело звуку (вібра¬ 
тор) струнних муз. інструментів. 
Для добування звуку С. повинна 
бути натягнутою. Коливання всієї 
С. дає осн. тон, її частини — част¬ 
кові тони (обертони). Звучання 
С. визначається частотою, ампліту¬ 
дою та формою коливань, від яких 
залежать висота, сила і тембр зву¬ 
ку. С. виготовляють з різних 
матеріалів. Найпоширеніші стале¬ 
ві, рідше — жильні, шовкові і 
струни з синтетичних волокон. 
СТРУС МйЗКУ — закрите ме- 
ханічне ушкодження головного 
мозку. Від струсу страждає вся 
маса головного мозку, мозкова тка¬ 
нина не руйнується, але тимчасо¬ 
во втрачаються функціон. взаємо¬ 
зв’язки між клітинами мозку і різ¬ 
ними його відділами. С. м. звичай¬ 
но виявляється втратою притом¬ 
ності (здебільшого короткочас¬ 
ною), нерідко виникає блювання, 
потерпілий блідне, пульс уповіль¬ 
нюється, дихання неглибоке; коли 
потерпілий опритомнює, виника¬ 
ють головний біль, запаморочення, 
відчуття шуму у вухах тощо; про 
події, що передували травмі, та 
про обставини самої травми по¬ 
терпілий звичайно не пам’ятає 
(т. з. ретроградна амнезія). Всі 
ці симптоми поступово зникають, 
звичайно за 1—2 тижні, а у деяких 
хворих надовго залишаються без¬ 
соння, тупий головний біль, мля¬ 
вість, дратливість. Тривала втра¬ 
та притомності (1—2 години) вка¬ 
зує на ушиб або стиснення мозку. 
Лікування: постільний ре¬ 
жим, призначення медикаментів, 
що нормалізують діяльність цент¬ 
ральної нервової системи. 
СТРУТЙНСЬКИЙ Вілен Митро- 
фанович (н. 16.Х 1929, с. Данило- 
ва Балка, тепер Ульяновського 
р-ну Кіровогр. обл.) — укр. рад. 
фізик-теоретик, чл.-кор. АН УРСР 
(з 1972). Член КПРС с 1965. За¬ 
кінчив Харків, ун-т (1952). У 
1953—70 працював в Ін-ті атомної 
енергії ім. І. В. Курчатова. З 1970 
— зав. відділом Ін-ту ядерних дос¬ 
ліджень АН УРСР. Осн. наук, 
праці — в галузі теорії структури і 
взаємодії складних атомних ядер, 
гол. чин. оболонкової структури 
деформованих ядер і ділення ядер. 

СТРУХМАНЧУК Яків Михай¬ 
лович (10.VIII 1884, с. Росохува- 
тець, тепер Козівського району 
Тернопільської області — 1938)— 
укр. рад. графік. Навчався в Кра¬ 
ківській академії красних мис¬ 
тецтв у Т. Аксентовича (1906 — 
10), пізніше — в паризькій АМ у 
Р. Дезіре. В 1920 приїхав на Ра¬ 
дянську Україну. Автор портретів 
(«Портрет дівчини», «Бретонець», 
«М. Кічура», «Художник І. Се- 
верин»,«Д. Загул», «В. Атаманюк», 
«А. Турчинська», «Жіночий порт¬ 
рет»), іл. до творів О. Маковея, 
П. Козланюка; карикатур у жур¬ 
налах «Жало», «Західна Україна», 
<Зеркало>, «Дзвін»; зарисовок із 
зображенням театральних діячів 
<Кийдрамте%л зокрема В. Чистя- 
кової в ролі Оксани, Д. Антонови¬ 
ча в ролі Залізняка («Гайдама¬ 
ки» за Т. Шевченком) та ін. 

П. К. Медведик. 
СТРУЧКОВА Раїса Степанівна 
(н. 5.Х 1925, Москва) — рос. рад. 
артистка балету, нар. арт. СРСР 
(з 1959). Член КПРС з 1962. В 1944 
закінчила Моск. хореогр. уч-ще, 
відтоді — у Великому театрі 
СРСР. З 1967 — викладач (з 1978— 
професор) Держ. ін-ту театрально¬ 
го мистецтва ім. А. В. Луначар- 
ського (Москва). З 1981—гол. ре¬ 
дактор журн. «Советский балет». 
Партії: Одетта — Оділлія, Аврора 
(«Лебедине озеро», «Спляча красу¬ 
ня» Чайковського), Жізель («Жі- 
зель» Адана), Попелюшка, Джуль- 
єтта («Попелюшка», «Ромео і 
Джульєтта» Прокоф’єва), Гаяне 
(«Гаяне», А. Хачатуряна). Кон¬ 
цертна діяльність. Знімалась у 
фільмі-балеті «Кришталевий че¬ 
ревичок», у телефільмах-балетах 
«Підпоручик Кіже», «Ім’я твоє», 
«Шопеніана». Нагороджена ор¬ 
деном Леніна, ін. орденами, ме¬ 
далями. 
СТРУЧбК — сухий розкривний 
плід рослин, утворений двома 
зрослими між собою плодолист¬ 
ками. Між плодолистками є не¬ 
справжня перетинка. Вздовж лі¬ 
нії зростання плодолистків утво¬ 
рюється добре помітне ребро. На¬ 
сінини прикріплюються до ребра, 
яке рамкою оточує несправжню 
перетинку. При дозріванні С. роз¬ 
кривається від основи до вершини 
двома опадаючими стулками. Ха¬ 
рактерний для більшості хресто¬ 
цвітих. 
СТРЙПЧИЙ — у Рос. державі 
16—17 ст. двірцевий слуга; як при¬ 
дворний чин був нижчий за столь¬ 
ника. Посаду С. ліквідував Петро 
І. Відновлена суд. реформою 1775, 
після якої С. почали називати 
помічника прокурора в криміналь¬ 
них справах (посада існувала до 
1864). З поч. 19 ст. С. здійснював 
нагляд за місцями ув’язнення. З 
1832 присяжний С.— повірений у 
справах при комерційних судах. 
стрЯтинська ДРУКАРНЯ — 
друкарня в с. Стрятині (тепер 
Стратин Рогатинського р-ну Іва¬ 
но-Франківської обл.). Заснована 
на поч. 17 ст. львівським єписко¬ 
пом Г. Балабаном і його пле¬ 
мінником Ф. Балабаном. У дру¬ 
карні працювали С. Будзйна, П. 
Беринда, Веніамин. Тут надруко¬ 
вано Хіротонію (бл. 1602), Служеб¬ 
ник (1604), Требник (1606). Ор¬ 
наменти стрятинських видань — 

зразки ренесансної книжкової 
графіки. Обладнання С. д., прид¬ 
бане Є. Плетенецьким, стало ба¬ 
зою для заснування 1615 Києво- 
Печерської друкарні. 
Літ.: Запаско Я. П., Ісаєвич Я. Д. 
Пам’ятки . книжкового мистецтва, 
кн. 1. Львів, 1981. Я. Д. Ісаєвич. 

СТУБІЛКА, Стубла, Стубазка — 
річка у Ровен. обл. УРСР, ліва 
прит. Горині (бас. Прип’яті). 
Довж. 86 км, площа бас. 1350 км2. 
Тече переважно Волинською ви¬ 
сочиною. Живлення дощове і сні¬ 
гове. Використовують для тех. 
водопостачання та як водоприй¬ 
мач осушувальних систем. У до¬ 
лині С.— давньоруське місто 
Пересопниия. 
СТЕБЛА — річки в Ровен. обл. 
УРСР. 1) Права прит. р. Стиру 
(бас. Прип^яті). Довж. 64 км, пло¬ 
ща бас. 722 км2. Тече Поліською 
низовиною. Живлення снігове і 
дощове. Стік річки зарегульовано 
шлюзами-регуляторами. С.~ водо¬ 
приймач осушувальних систем (зо¬ 
крема, системи «Стубла»). 2) Ліва 
прит. Горині (бас. Прип’яті). Див. 
Стубелка. 
СТУГНА — річка у Київ. обл. 
УРСР, права прит. Дніпра (впадає 
у Канівське водосховище). Довж. 
68 км, площа бас. 809 км2. Має 
рівнинний характер. Живлення 
снігове і дощове. Використовують 
для пром. водопостачання та зро¬ 
шування. На С.— м. Васильків. 
На берегах С. виявлено поселення 
трипільської культури (4—3-є 
тис. до н. е.) та поселення і горо¬ 
дище часів Київської Русі. 
студЄниця — річка у Хмельн. 
обл. УРСР, ліва прит. Дністра. 
Довж. 84 км, площа бас. 477 км2. 
Тече Подільською височиною у 
каньйоноподібній долині; русло 
звивисте. Живлення дощове і сні¬ 
гове. Рибництво. 
студент [лат. 5ІЦСІЄП5 (8ІШІЄП- 
Ііз), від зіисіео — навчаюсь] — 
учень вищого навч. закладу. У Ста- 
род. Римі та в середні віки С. на¬ 
зивали кожного зайнятого проце¬ 
сом пізнання. З організацією в 
12 ст. університетів термін «сту¬ 
дент» застосовували до тих, хто 
навчався (спочатку і до тих, хто 
викладав) в ун-тах. Після введен¬ 
ня в ун-тах вчених звань для ви¬ 
кладачів (магістра, професора та 
ін.) С. називають лише тих, хто 
в них учиться. В СРСР для всіх 
С. навчання у вузах безплатне, 
більшість з них одержує стипен¬ 
дію. Залученню С. до н.-д. робо¬ 
ти сприяють наукові студентські 
товариства. С., що закінчили ву¬ 
зи, присвоюється відповідна ква¬ 
ліфікація і надається робота за 
спеціальністю. 
СТУДЙНСЬКИЙ Кирило Йосипо¬ 
вич (4-Х 1868, с. Кип’ячка, те¬ 
пер Тернопільського р-ну Терноп. 
обл.— 1941) — укр. літературозна¬ 
вець, акад. АН УРСР (з 1929). 
Закінчив Віденський ун-т (1894). 
В 1897—99 викладав укр. мову й 
л-ру в Краківському (Ягеллон- 
ському) ун-ті, 1900—18 — доцент, 
потім професор Львів, ун-ту. В 
1939—>41 — декан, проректор цьо¬ 
го ун-ту. Вивчав давню, зокрема, 
полемічну, укр. л-ру («Пересторо¬ 
га», 1895; «Пам’ятки полемічної 
літератури кінця XVI — початку 
XVII ст.», 1906), літ. рух у Гали- 
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чині («Глнеза поетичних творів М. 
Шашкевича», 1896; <Кореспонден¬ 
ція Я. Головацького», 1905; «Іван 
Франко в соціалістичному проце¬ 
сі 1878 р.», 1926), історію єднання 
прогрес, діячів Зх. і Наддніпрян¬ 
ської України, укр.-польські й 
укр.-чеські літ. зв’язки. Висту¬ 
пав і як фольклорист та мовозна¬ 
вець. Депутат Нар. Зборів Зх. 
України 1939. Депутат Верховної 
Ради УРСР 1-го скликання. 

О. І. Дей. 

СТУ Д ГЙ Н И X ПОСТАНОВОК 
ТЕАТР. Засн. 1922 у Києві як 
театр-студія Клубу рад. службов¬ 
ців. З 1923 — Київ, перший театр- 
студія, з 1926 — Театр студійних 
постановок. Виступав у Києві, ви¬ 
їздив на Донбас. Худож. керів¬ 
ник — І. Чужой (справж. прізв. 
— Кожич), режисер — В. Кожич, 
художники — О. Константиновсь- 
кий, Д. Крейн, М. Тряскій, ком¬ 
позитор — І. Віленський. В репер¬ 
туарі: «Кренкебіль» А. Франса, 
«Загибель ,,Надії“»Г. Гейєрманса, 
«Витівки Скапена» Ж. Б. Мольєра, 
«Амба» 3. Чалої, «Одруження 
Бальзамінова» О. Островеького, 
«Смерть Пазу хіна» М- Салтикова- 
Щедріна (виставу високо оцінив 
А. Луначарський). Припинив ді¬ 
яльність 1929. /. М. Давидова. 
СТАДІЯ (італ. зійсііо, букв.— 
вивчення) — 1) Майстерня живо¬ 
писця або скульптора. 2) Школа, 
що готує художників або акторів. 
3) Театральний колектив (або ко¬ 
лектив художників), переважно мо¬ 
лодіжний, який поряд із творчою 
роботою вивчає основи сценічного 
(або образотворчого) мистецтва. С. 
буває професійна або самодіяль¬ 
на. 4) Колектив творчих і техніч¬ 
них працівників кіно, що створює 
художні та інші фільми (див. 
Кіностудія). 5) Приміщення, з 
якого ведуться радіо- і телепере¬ 
дачі. , 
«СТАДІЯ» («Зіисііо»)—польс. 
експериментальний театр у Києві. 
Створений 1916 С. Висоцькою. Се¬ 
ред акторів — Я. Іваїикевич, Ю. 
Остерва. В репертуарі: «Бала- 
дина» Ю. Словацького, «Сестра 
Беатріса» М. Метерлінка, «При¬ 
мари» Г. Ібсена, «Сід» П. Корне- 
ля. Театр діяв до 1918. 
Літ.: Ивашкевич Я. Театр «Студия» 
Станиславн Вьісоцкой в Києве. В кн.: 
Вопросьі театра. М., 1965._ 

1/7. І. Терннж.\ 

СТУДІЯ ВІЙСЬКОВИХ ХУДОЖ¬ 
НИКІВ імені М. Б. Трекова — 
художнє об’єднання, до якого 
входять митці, що працюють над 
творами на військово-патріотич¬ 
ні теми. Засн. 1934 в Червоній 
Армії. В той час завданням студії 
було сприяння розвиткові черво- 
ноармійської самодіяльності. З 
цією метою студія влаштовувала 
виставки творів митців-аматорів, 
виконувала функції методичного 
центру. В її художню раду вхо¬ 
дили О. Герасимов, Г. Савицький, 
П. Соколов-Скаля, М. Авілов 
та ін. Художники студії виїжджа¬ 
ли на місця воєнних дій: 1939— 
40 під час рад.-фінл. війни та Ве¬ 
ликої Вітчизн. війни в діючу ар¬ 
мію, де випускали листівки, пла¬ 
кати, робили замальовки, які ста¬ 
ли осн. матеріалом для створення 
полотен, діорам і панорам, що 
відтворюють подвиги рад. воїнів, 

їхній героїзм. Члени студії без¬ 
посередньо брали активну участь у 
багатьох операціях на фронті. В 
60 —- на поч. 80-х рр. художники 
студії виконали більш як 50 діо¬ 
рам і панорам, зокрема панорами 
«Штурм Сапун-гори» поблизу Се: 
вастополя (1959), «Штурм фортеці 
Очаків російськими військами в 
1788 році» (1970, Військово-істор. 
музей ім. О. В. Суворова в Оча¬ 
кові), «Битва за Дніпро» (1975, 
Дніпроп. істор. музей ім. акаде¬ 
міка Д. І. Яворницького), «Плевен- 
ська епопея 1877 року» (1977) в 
м. Плевені у НРБ, «Сталінград- 
ська битва» у м. Волгограді 
(1982). У студії працювали М. 
Жуков, І. Лукомський, К. Китай¬ 
ка, П. Кривоногов, Є. Вучетич, 
Г. Прокопинський та ін. їхні тра¬ 
диції продовжили П. Мальцев, 
М. Самсонов, М. Бут, М. Овеч- 
кін, Ф. Усипенко, П. Жигимонт, 
В. Щербаков та ін. Нагороджена 
орденом Червоної Зірки (1965). 
їл. див. до ст. Діорама, т. З, с. 387. 

І. М. Блюміна. 
СТУКОВЄНКОВ Михайло Іва¬ 
нович [5 (17).IX 1842, Петербург — 
2 (14).III 1897, Київ] — вітчизн. 
дерматовенеролог. Закінчив Меди¬ 
ко-хірургічну академію в Петер¬ 
бурзі (1866). Учасник рос.-тур. 
війни 1877—78, під час якої заві¬ 
дував, зокрема, санітарною спра¬ 
вою м. Плевни (Болгарія). З 
1883 — доцент кафедри дерматове¬ 
нерології Київ, ун-ту (з 1887 —- 
професор). Праці С. присвячені 
лікуванню шкірних хвороб. Він 
розробив нову методику лікуван¬ 
ня сифілісу ртуттю. Засновник і 
голова Київ, фізико-медичного то¬ 
вариства. м. К. Бородій. 
СТУбКА-ГУЦДВІЧЮС Лаурінас 
[5.VIII 1753, с. Мігоніс, тепер Ку- 
пішкського р-ну —29.XI (10.XII) 
1798, Вільнюс] — лит. архітектор, 
представник класицизму. Н. в сім’ї 
кріпака. Навчався у Вільнюсько¬ 
му ун-ті (з 1773) у М. Кнакфуса, в 
Римі (1776—77) і в Парижі (1778— 
80). В 1793—94 і 1797—98— профе¬ 
сор архітектури Гол. школи у Віль¬ 
нюсі. Учасник повстання під ке¬ 
рівництвом Т. Косцюшка. Основні 
споруди С.-Г.: палац Массальсь- 
ких поблизу Вільнюса (1780—82, 
не зберігся), кафедральний собор 
(1777—1801, тепер Картинна гале¬ 
рея) і ратуша (1786—99, тепер 
Худож. музей Лит. РСР) у Віль¬ 
нюсі. 
СТ^ПА (санскр., осн. значення — 
верхівка, купа землі, каміння; 
первісне значення — споруда на 

Л. Стуока-Гуцявічюс. Кафедральний 
собор (тепер Картинна галерея) у Віль¬ 
нюсі. 1777-1801. 

могилі царя або вождя) в буд¬ 
дійській архітектурі — 
монументальна споруда для збе¬ 
рігання реліквій. С. складається 
зі ступінчастої основи, масивного 
осн. об’єму і частини у вигляді 
багатоярусного зонта, яка увінчує 
споруду. Бувають напівсферичні, 
квадратні, ступінчасті, баштопо- 
дібні, пляшкоподібні. Були поши¬ 
рені в Індії, а також (з певними 
змінами) в Непалі, В’єтнамі, Бір¬ 
мі, Таїланді, Індонезії, Шрі-Ланці, 
Монголії, Китаї та ін. країнах, де 
мали різні назви. Див. також Па¬ 
года. 
СТУПЕНЄВИЙ МАЛОРОСІЙ¬ 
СЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО ЗВАН¬ 
НЯ ПОРЯДОК ПРИ ГЄТЬМАНІ 
— документ, який визначав поря¬ 
док і права рангових осіб у військ, 
адміністрації Лівобережної Ук¬ 
раїни з 60-х рр. 17 до 80-х рр. 18 ст. 
На чолі адміністрації стояв геть¬ 
ман з генеральною старшиною, 
яка, за цим документом, склада¬ 
лася з генерального обозного (на¬ 
чальника військ, артилерії), гене¬ 
рального писаря (відав гетьман¬ 
ською канцелярією і зовн. зноси¬ 
нами), генерального підскарбія (ві¬ 
дав фінанс. справами), двох гене¬ 
ральних осавулів (військ, інспекто¬ 
рів, які одночасно виконували обо¬ 
в’язки гетьманських ад’ютантів), 
генерального хорунжого і генераль¬ 
ного бунчужного, які, крім ви¬ 
конання обов’язків, подібних до 
обов’язків осавула, в урочи¬ 
стих випадках виступали: перший 
з військовою корогвою, другий 
з бунчуком. Лівобережна Украї¬ 
на поділялася на десять полків, 
на чолі кожного з яких стояв 
полковник з полковою старшиною: 
обозним, писарем, суддею, осаву¬ 
лом, хорунжим. Полкова старши¬ 
на виконувала ті самі функції, 
що й генеральна старшина, але в 
межах полку. Полки поділялися 
на сотні, кількість яких залежала 
від кількості населення полку. Сот¬ 
ню очолював сотник з сотенною 
старшиною: писарем, осавулом і 
хорунжим. Обов’язки судді ви¬ 
конував сотник. 
Документ був за наказом імп. Єли¬ 
завети Петрівни 1743 перекладе¬ 
ний з польської і латинської мов на 
російську і доданий до збірника 
законів <Права, за якими судить¬ 
ся малоросійський народ». 

В. О. Г олобуцький. 
СТУПЕНІ вГльності — 1) в 
механіці — незалежні мож¬ 
ливі переміщення механічної си¬ 
стеми. Число С. в. мех. системи 
визначається кількістю незалеж¬ 
них координат, що описують її по¬ 
ложення і можливий рух. Напр., 
число С. в. матеріальної точки, 
що рухається в просторі, дорівнює 
трьом, точки, що рухається по по¬ 
верхні,— двом, а твердого тіла — 
шести. 2) В термодинамі- 
ц і — незалежні параметри термо¬ 
динамічної системи, які можна 
довільно змінювати, не порушую¬ 
чи термодинамічної рівноваги цієї 
системи. Число С. в. визначається 
кількістю фаз і компонент систе¬ 
ми згідно з фаз правилом. 
СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ — гра¬ 
матичні форми якісних прикмет¬ 
ників та прислівників, які вира¬ 
жають співвідносну міру вияву 
якості. Розрізняють два С. п.— 

СТУПЕНІ 
ПОРІВНЯННЯ 

Ступа Сваямбхунатх 
поблизу Катманду. З ст. 
до н. е., перебудовано 
у 8—9 ст. Непал. 

Стручок капусти 
(схема будови). 

і УРЕ, т. И 
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СТУПІНО 

Б. С. Ступка. 

Л. Стурдза-Буландра. 

Р. Р. Стуруа. 

перший, або вищий, і другий, або 
найвищий (деякі мовознавці ви¬ 
діляють ще й нульовий, або зви¬ 
чайний, С. п.). Перший С. п. вка¬ 
зує на те, що в предметі чи дії 
якості більше (чи менше), ніж зви¬ 
чайно. Синтетична форма цього 
С. п. утворюється за допомогою 
суфікса -іш- (-Ш-), а аналітична — 
додаванням до звичайної прикмет¬ 
никової форми слів «більш» або 
«менш» (дешевший, менш стійкий). 
Другий С. п. вказує на найбільшу 
(або найменшу) міру якості. Ут¬ 
ворюється додаванням префікса 
най- до форми першого ступеня 
або слів «найбільш» («найменш») 
до звичайної прикметникової фор¬ 
ми (найдешевший, найменш стій¬ 
кий). Деякі прикметники і при¬ 
слівники утворюють С. п. супле¬ 
тивно, тобто від різних коренів 
(великий — більший, погано — гір¬ 
ше). 
СТУПІНО — місто обласного під¬ 
порядкування Моск. обл. РРФСР, 
райцентр. Залізнична станція. 
72 тис. ж. (1983). Металург, ком¬ 
бінат, маш.-буд. виробниче об’єд¬ 
нання, з-ди склопластиків, ніздрю¬ 
ватого бетону та хім.; картонна 
ф-ка. Філіал Моск. авіац. тех¬ 
нологічного ін-ту, металург, тех¬ 
нікум, мед. уч-ще. Місто утворе¬ 
не 1938. 
СТУПІНЬ у музиці — будь- 
який звук муз. звукоряду, гами, 
ладу. Вся звукова шкала ділиться 
на октави, що включають 7 ос¬ 
новних С. (до, ре, мі, фа, соль, 
ля, сі) та 5 похідних (альтерова- 
них, тобто підвищених або пони¬ 
жених, напр., до-діез, мі-бемоль; 
див. Альтерація). С. позначаються 
також літерами (с, б, е, д, а, Н)\ 
для позначення альтерованих С. до 
літери додається відповідна умов¬ 
на назва знака альтерації (без — 
ре-бемоль, сі — до-діез; сіїсіз — 
ре-дубль-діез тощо). Кожен із С. 
мажоро-мінорної системи ладів по¬ 
значається порядковим числом 
(римською цифрою), має певну 
назву залежно від положення в 
ладі: І — тоніка; II — верхній 
ввідний тон, III — верхня медіан¬ 
та, IV — субдомінанта, V — до¬ 
мінанта, VI — нижня медіанта, 
VII — нижній ввідний тон, VIII — 
верхня тоніка. Головні С. ладу — 
І, IV, V, побічні — II, III, VI, VII. 

В. Д. Кирейко. 

СТУПІНЬ РАКЄТИ — див. Ра- 
кетний ступінь. 
СТУПІНЬ СТЙСКУ — відношен¬ 
ня об’єму робочого тіла на почат¬ 
ку стиску в циліндрах двигунів 
внутрішнього згоряння до об’єму 
його в кінці стиску. У дизелях С. с. 
становить 12—22, у двигунах з при¬ 
мусовим займанням — 6—10. Під¬ 
вищення С. с. супроводиться збіль¬ 
шенням ккд двигуна, але до пев¬ 
ної межі, що пов’язано з погір¬ 
шенням робочого процесу двигуна, 
надмірним зростанням наванта¬ 
ження на деталі циліндропоршне- 
вої групи і кривошипно-шатунного 
механізму або з виникненням 
детонації. 
СТУПКА Богдан Сильвестрович 
(н. 27^111 1941, с. Куликів, тепер 
смт Нестеровського р-ну Львів, 
обл.) — укр. рад. актор, нар. арт. 
УРСР (з 1980). Член КПРС а 
1974. В 1961 закінчив драм, студію 
при Львів, укр. драм, театрі ім. 

М. Заньковецької (педагог Б. 
Тягно); працював у цьому театрі 
до 1978. В 1967—73 навчався на 
театрознавчому ф-ті Київ, ін-ту 
театр, мистецтва ім. І. Карпенка- 
Карого. З 1978 — актор Київ. укр. 
драм, театру ім. І. Франка. Ро¬ 
лі: Микола Задорожний («Укра¬ 
дене щастя» Франка), Дон Жуан 
(«Камінний господар» Лесі Ук¬ 
раїнки), Маляр («Дикий Ангел» 
Коломійця), Войницький («Дядя 
Ваня» Чехова), Річард III, Ед- 

Б. С. Ступка в ролі Войницького 
(«Дядя Ваня» А. П. Чехова). 

мунд («Річард III», «Король Лір» 
Шекспіра), а також ролі у ви¬ 
ставах за творами М. Куліша, 
Я. Галана, О. Корнійчука, М. 
Погодіна та ін. Знімається у кіно 
(фільми «Білий птах з чорною оз¬ 
накою», «Найостанніший день», 
«Солдати свободи», «Від Бугу до 
Вісли», «Дударики», «Червоні 
дзвони»). Респ. комсомольська 
премія ім. М. Островського, 1976. 
Держ. премія СРСР, 1980. 
Літ.: Бориско Н. Богдан Ступка. 
«Театр», 1977, № 9; Забозлаєва Т. Зга¬ 
дуючи минуле,— з надією на майбут¬ 
нє. «Український театр», 1982, № 6. 

„ Н. М. Шудря. 
СТУП НИЦЬ КИЙ Іван Степано¬ 
вич (н. 7.VII 1928, с. Балабанівка, 
тепер Оратівського р-ну Війн, 
обл.) — укр. рад. економіст, док¬ 
тор екон. наук (з 1965), професор 
(з 1966), засл. працівник вищої 
школи УРСР (з 1978). Член КПРС 
з 1948. Закінчив Київ, ун-т (1953). 
З 1956 — на викладацькій роботі, 
з 1967 — декан екон. ф-ту Київ, 
ун-ту, з 1971 одночасно — зав. 
кафедрою політ, економії цього 
ф-ту. Праці з проблем політ, еко¬ 
номії соціалізму — закономірнос¬ 
ті розвитку соціалістичного роз¬ 
ширеного відтворення, створення 
матеріально-тех. бази комунізму. 
Нагороджений орденами Жовтне¬ 
вої Революції, «Знак Пошани», 
медалями. 
СТОПОР (лат. зіирог — заціпе¬ 
ніння, нерухомість) — симптом 
психічного або нервового захворю¬ 
вання, який виявляється в значній 
загальмованості рухів або повній 
нерухомості хворого. Нерідко при 
С. хворі не відповідають на запи¬ 
тання (мовчазність, мутизм), у 
них підвищується тонус м’язів, 
вони застигають в одній позі (під¬ 
нятої кінцівки, голови) і проти¬ 
діють при спробі змінити цю 
позу (негативізм). Спостеріга¬ 
ється С. при шизофренії, депре¬ 
сіях, симптоматичних психозах, 
енцефалітах та ін. 

В. „ С. Шапошников. 
СТУРДЗА-БУЛАНДРА (ЗОпчІга- 
Виїапага) Лючія (25.УІІІ 1873, Бу¬ 
харест — 19.ІХ 1961, там же) — 

рум. актриса, театр, діяч, нар. 
арт. СРР (з 1951). В 1898 дебюту¬ 
вала на сцені Нац. театру (Буха¬ 
рест). В 1914 разом з Т. Буланд- 
рою організувала трупу, яка зго¬ 
дом стала провідним театр, колек¬ 
тивом (працювала в ньому актри¬ 
сою, директором і режисером). З 
1941 — актриса Муніципального 
театру в Бухаресті (з 1947 — його 
директор; 1961 театрові присвоєно 
ім’я С.-Б.). Ролі: професор Дінес- 
ку («Зруйнована цитадель» Лові- 
неску), Анна Кареніна (п’єса за 
однойменним романом Л. Тол- 
стого), Васса Желєзнова («Васса 
Желєзнова» М. Горького), Марія 
Стюарт («Марія Стюарт» ІИіллера) 
та ін. В 1930—61 — професор Бу¬ 
харестської консерваторії; 1957— 
61 — голова Асоціації рум. діячів 
театру і музики. 
СТУРУА Роберт Робертович (н. 
31.VII 1938, Тбілісі) — груз. рад. 
режисер, нар. арт. СРСР (з 1982). 
Член КПРС з 1965. У 1956—61 нав¬ 
чався в Тбіліському театр, ін-ті 
ім. Ш. Руставелі (викладачі М. 
Туманішвілі, Д. Алексідзе). З 1962 
— режисер, з 1979 — гол. режи¬ 
сер Театру ім. ПІ. Руставелі (Тбілі¬ 
сі). Серед вистав: «Я, бабуся, Ілі- 
ко та Іларіон» Н. Думбадзе, «Ха- 
нума» А. Цагарелі, «Мачуха Сама- 
нішвілі» Д. Клдіашвілі, «Кварква- 
ре Тутабері» П. Какабадзе, «Ша¬ 
лені гроші» О- Островського, «Де 
тонко, там і рветься» І. Тургенє- 
ва, «Премія» О. Гельмана, «Рі¬ 
чард III» У. Шекспіра, «Кавказьке 
крейдяне коло» Б. Брехта. Наго¬ 
роджений орденом Трудового Чер¬ 
воного Прапора. Держ. премія 
СРСР 1979 
СТАНКА Петро Іванович [14. 
(26).VII 1865, Кокнеська волость, 
тепер Стучкинський р-н Латв. 
РСР — 25.1 1932, Москва] — рад. 
держ. і парт, діяч, один із заснов¬ 
ників Комуністичної партії Латвії. 
Член Комуністичної партії з 1895. 
Н. в сел. сім’ї. Закінчив юрид. 
ф-т Петерб. ун-ту (1888). У рево- 
люц. русі з кін. 80-х рр. В 1917— 
18 — нарком юстиції РРФСР, 
1918—20 — голова Рад. уряду Лат¬ 
вії; одночасно в 1919—>21 — заст. 
наркома юстиції РРФСР. У 1923— 
32 — Голова Верховного Суду 
РРФСР. У 1920—32 — Голова За¬ 
кордонного бюро ЦК КП Латвії, 
представник КП Латвії в Комін¬ 
терні, член ВККІ, 1924—32 — го¬ 
лова Інтернац. контрольної комі¬ 
сії Комінтерну. На VII і IX з’їздах 
партії обирався кандидатом у 
члени ЦК РКП(б), на VIII з’їзді — 
членом ЦК. Був членом ВЦВК і 
ЦВК СРСР. Автор праць з питань 
теорії д-ви і права та цивільного 
права. Нагороджений орденом Тру¬ 
дового Червоного Прапора. Похо¬ 
ваний у Москві на Красній площі 
біля Кремлівської стіни. 
Літ.: Дрибин Л. Г. Знаменосец ле* 
нинизма в Латвии. М., 1981. 

СТіЬАРТ (ЗіеиагС, ЗСе^атІ) 
Джеймс (21.Х 1712, Едінбург — 
26.ХІ 1780, там же) — шотл. 
економіст, представник мерканти¬ 
лізму. Виходячи з цього вчення, 
С. вважав джерелом сусп. багатст¬ 
ва активний баланс зовн. торгівлі, 
але разом з тим він не пов’язував 
прибуток лише з нееквівалентним 
обміном. С. наблизився до пробле¬ 
ми джерела додаткової вартості. 
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але не дав наук, пояснення її. Ви¬ 
ступав з критикою кількісної тео¬ 
рії грошей, правильно трактував 
процес первісного нагромадження 
капіталу. Осн. праця — <Дослі¬ 
дження принципів політичної 
економії» (1767). 
СТіЬАРТИ (шотл. Зіиагі, англ. 
5іе\уагІ) — королівська династія в 
Шотландії (з 1371) та Англії 
(1603—49, 1660—1714). Назва ди¬ 
настії походить від посади стюар- 
та (майордома), яку обіймали 
з 12 ст. представники роду С. За 
правління С. відбулася Англій¬ 
ська буржуазна революція 17 сто¬ 
ліття, під час якої Англія була 
проголошена республікою. Після 
реставрації монархії (1660) С. 
намагалися проводити політику аб¬ 
солютизму. Найвідоміші представ¬ 
ники С.: Марія Стюарт, Яків І 
(в Шотландії — Яків VI), Карл І. 
Останньою англ. королевою з дин. 
С. була Анна (королева в 1702—14). 
СТЬОЖАК ШИРОКИЙ (БірЬуІ- 
ІоЬоіЬгіит Іаіит) — безхребетна 
тварина класу стьожкових червів. 
Паразитує в тонкому кишечнику 
людини та рибоїдних ссавців, спри¬ 
чинюючи тяжке захворювання — 
дифілоботріоз. Поширений у Євро¬ 
пі, Азії та Пн. Америці. Тіло С. ш. 
(довж. до 12 м, іноді до 20 м, шир. 
1,5 см) пласке, складається з вели¬ 
кої кількості члеників (до 4 тис.). 
Цикл розвитку складний, із змі¬ 
ною двох проміжних хазяїв (вес¬ 
лоногі ракоподібні, хижі риби). 
Остаточним хазяїном є людина 
або свійські і дикі ссавці; зара¬ 
ження відбувається при вживанні 
в їжу сирої або напівсирої риби. 
Заходи боротьби — див. 
Дифілоботріоз. 
СТЬОЖКОВГ ЧЄРВИ, цестоди 
(Сезіоісіеа) — клас плоских чер¬ 
вів. Дорослі С. ч. паразитують у 
кишечнику хребетних тварин і лю¬ 
дини (виняток становлять деякі це- 
стодоподібні — паразити порож¬ 
нини тіла риб). Тіло (довж. від 
1 мм до 20 м) сплющене, стрічко- 
видне, складається з головки (ско- 
лекса), шийки (що являє собою 
зону росту) і різної кількості (від 
одного до кількох тисяч) члени¬ 
ків — проглотид. На голові міс¬ 
тяться органи прикріплення: при¬ 
соски, гачки, присисні щілини та 
ін. Травної, кіровоносної та ди¬ 
хальної систем С. ч. не мають. Гер¬ 
мафродити (див. Гермафроди¬ 
тизм), статеві залози є в кожному 
членику тулуба. Цикл розвитку 
із складним перетворенням і змі¬ 
ною хазяїв. Проміжними хазяя¬ 
ми можуть бути ссавці, комахи, 
ракоподібні та ін. тварини. Із за¬ 
плідненого яйця у тілі черв’яка або 
у зовнішньому середовищі розви¬ 
вається личинка — онкосфера, 
корацидій або лікофора. Дальший 
розвиток личинки відбувається в 
порожнині тіла або у тканинах 
різних органів проміжного хазяї¬ 
на (одного — у ціп’яків або двох — 
у стьожака широкого), де вона 
перетворюється на фінку. Зара¬ 
ження остаточного хазяїна, у т. ч. 
людини, відбувається через воду, 
грунт, продукти харчування (сирі 
та напівсирі риба і м’ясо). Відомо 
бл. 3500 видів С. ч., поширених у 
всіх частинах світу. Клас поділя¬ 
ють на 2 підкласи: справжні цесто¬ 
ди (Сезіххіа) та цестодоподібні, або 
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непочленовані С. ч. (Сезіосіагіа); 
за ін. класифікацією їх вважають 
окремими класами. В класі С. ч. 
об’єднано 11 рядів. В СРСР відо¬ 
мі представники 9 рядів, бл. 
800 видів, у т. ч. в УРСР — понад 
500. Найвідомійіі представники 
С. ч.— ехінокок, стьожак широ¬ 
кий, ціп’як неозброєний (Таепіаг- 
ЬупсЬиз завіпаіиз), ціп’як озброє¬ 
ний (Таепіа зоїіит) та ін. спричи¬ 
нюють тяжкі захворювання лю¬ 
дини та с.-г. тварин — цестодози. 
Літ.: Маркевич О. П. Основи парази¬ 
тології. К., 1950; Шульц Р. С., Гвоз- 
дев Е. В. Основи общей гельминтоло- 
гии, т. 1. М., 1970; Догель В. А. Зоо- 
логия беспозвоночннх. М., 1981. 

В. П. Коваль. 
СУ (франц. $ои) — 1) Старовинна 
франц. грошова й лічильна оди¬ 
ниця. Франц. монета в 5 санти¬ 
мів. 2) Розмінна монета Демокра¬ 
тичної Республіки В’єтнам, дорів¬ 
нює 1/100 донга. 
суАд дервГін (5иа1 Оєгуі$; літ. 
псевдоніми — Хатідже Хатіб, 
Сувейда Хатіб, Суад Сюзан; 1903, 
Стамбул — 23.VII 1972, там же) — 
тур. письменниця і громад, діяч¬ 
ка. Перша зб. оповідань — «Чор¬ 
на книжка» (1920). У 2-й пол. 
ЗО — 40-х рр. співробітничала в 
прогресивних періодичних видан¬ 
нях, була засновницею і головою 
(1939—47) першої в Туреччині 
профспілки працівників преси. 
Довгий час перебувала в еміграції. 
В 1937, 1961, 1970 відвідала СРСР. 
За кн. «Чому я друг Радянського 
Союзу» (1944) зазнала судових 
переслідувань. Автор романів «Ні 
голосу, ні зітхання», «Шукачі руки 
Бехіре» (обидва — 1923), «Гріх 
Фатьми» (1924), «Еміне» (1931), 
«Фосфорична Джевріє» (1948), 
«Анкарський в’язень» (1968), «Ті¬ 
ні від вілли» (1969) та ін. Кращі 
твори С. Д. реалістично розкри¬ 
вають жіночу проблему в Туреччи¬ 
ні, змальовують тур. «дно» і 
спрямовані на захист людської 
гідності, демократії, проти фа¬ 
шизму та війни. 
Те.: Укр. перекл.— Чому я друг 
Радянського Союзу [Уривок]. В кн.: 
Оповідання турецьких письменників. 
К., 1955; Фосфорична Джевріє. К., 
1982; Рос. перекл.— Фосфори- 
ческая Джеврие. М., 1957; Анкар- 

' ский узник. М., 1960; Любовньїе рома¬ 
ни. М.» 1969. О. І. Ганусець. 
СУАХІЛІ, васуахілі — народ у Сх. 
Африці, який населяє в основному 
узбережжя Кенії, Танзанії, ча¬ 
стково Мозамбіку, а також сусід¬ 
ні острови. Заг. чисельність С.— 
1,9 млн. чол. (1980, оцінка). Го¬ 
ворять суахілі мовою. За релігією 
більшість С. — мусульмани. С. 
сформувалися внаслідок змішання 
місц. населення узбережжя Сх. 
Африки, яке належало до мовної 
сім’ї банту, з вихідцями з Індії, 
арабами, персами, а також раба¬ 
ми, вивезеними арабами з Центр. 
Африки. Назва «суахілі» відома 
з 12 ст. С. запозичили від арабів 
іслам, деякі риси духовної та ма¬ 
теріальної культури. Осн. за¬ 
няття С.— землеробство, рибаль¬ 
ство, ремесла; частина С. працює 
в промисловості. 
СУАХГЛІ МСЗВА, кісуахілі—спо¬ 
чатку мова народу суахілі. Нале¬ 
жить до мов банту. Є засобом 
спілкування в Танзанії, Кенії, 
Уганді, а також у деяких райо¬ 
нах Заїру, Сомалі, Мозамбіку й 

Малаві. С. м. почала формуватися 
приблизно з 7 — 8 ст. у процесі 
соціально-економічного розвитку 
народів східноафриканського уз¬ 
бережжя, зумовленого їхніми торг, 
зв’язками з внутр. районами Аф¬ 
рики і країнами Сходу. В різні 
періоди провідну роль відігравали 
в С. м. діалекти кіаму, кімвіта 
й кіунгуджа. С. м. — єдина з мов 
банту, що має давню писемну 
традицію (з 10—11 ст. на араб¬ 
ській, а з поч. 20 ст.— на лат. 
графічній основі). Про л-ру С. м. 
див. Танзанія, розділ Література. 
Літ.: Мячина Е. Н. Язьік суахили. 
М., 1960; Жуков А. А. Культура, 
язьік и литература суахили. Л., 1983. 

А. О. Жуков. 

СУБАЛЬПГЙСЬКА РОСЛЙН- 
НІСТЬ (від лат. зиЬ — під) — рос- 
линність високогірних областей, 
поширена звичайно нижче альпій¬ 
ської рослинності, в субальпій¬ 
ському висотному поясі. Висотне 
положення С. р. визначається ге- 
огр. широтою, експозицією схилів 
і ступенем континентальності клі¬ 
мату. Найбільш типова С. р. ви¬ 
ражена в горах помірних і субтро¬ 
пічних широт. В Укр. Карпатах С. 
р. розташована на висоті 1200 (в 
пн.-зх. частині) — 1800 м (в пд.-сх. 
частині, г. Говерла), в Альпах— на 
висоті 1800—2300 м, на Кавказі— 
1700—2300 м, в горах Таджикиста¬ 
ну — 2700—3500 м, на пд. схилах 
Гімалаїв — 3200—4000 м над р. м. 
С. р. представлена яскравими 
субальпійськими луками, високо- 
трав’ям, криволіссям та рідколіс¬ 
сям, заростями чагарників і ча- 
гарничкгв. В С. р. Карпат перева¬ 
жають криволісся з вільхи зеле¬ 
ної (душекії), сосни жереп, ялів¬ 
цю сибірського, чагарнички —ро¬ 
додендрон Коча, чорниця, брусни¬ 
ця тощо; в трав’янистому покри¬ 
ві — біловус, види костриці, ку- 
ничника, щучника, багате видами 
різнотрав’я. С. р. використовуєть¬ 
ся як гірські літні пасовища для 
великої рогатої худоби, коней та 
овець. в. І. Чопик. 

СУБАЛЬПІЙСЬКИЙ ВИСбТ- 
НИЙ ПОЯС — природний пояс у 
добре та рівномірно зволожених 
горах помірних і субтропічних ши¬ 
рот з переважанням субальпійської 
рослинності. Розташований нижче 
альпійського висотного поясу. 
Висотне положення С. в. п. визна¬ 
чається в основному геогр. широ¬ 
тою місцевості, експозицією схи¬ 
лів і ступенем континентальності 
клімату. В Альпах і на Зх. Кавка¬ 
зі С. в. п. лежить на вис. 1700— 
2300 м, на пд. схилах Гімалаїв — 
на вис. 3200—4000 м; у більш ви¬ 
соких широтах він знижується до 
р. м. Характерний гірсько-лучний 
тип ландшафтів, потужний сніго¬ 
вий покрив протягом 6—8 місяців. 
Луки С. в. п. використовують як 
літні пасовища. 
СУБАНТАРКТИЧНИЙ ПбЯС — 
природний пояс Пд. півкулі, між 
помірним і антарктичним поясами. 
Охоплює акваторію та острови пд. 
частин Тихого, Атлантичного й Ін¬ 
дійського океанів. Характерна се¬ 
зонна зміна повітр. мас: взимку 
антарктичне повітря, влітку — 
повітря помірних широт. Пересіч¬ 
на т-ра повітря взимку від —5° 
на Пн. до —15° на Пд., влітку 
0, +2®. Опадів бл. 500 мм на рік. 

СУБАНТАРКТИЧ¬ 
НИЙ ПОЯС 

Суад Дервіш. 

Стьожкові черви: 
1 — загальний вигляд ці¬ 
п’яка неозброєного, або 
бичачого солітера; 
2 — головки стьожкових 
червів: а — з присоска¬ 
ми і гачками; б — з хо¬ 
ботками, озброєними 
гачками; в — з при- 
смоктувальними щіли¬ 
нами. 
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Часті сильні вітри, завірюхи, сні¬ 
гові бурі, тумани. Океани взимку 
зайняті плавучою кригою; численні 
айсберги. Води мають знижену со¬ 
лоність, багаті на планктон, рибу; 
водяться китоподібні. На остро¬ 
вах — лишайники, мохи, трави, 
чагарники. Карту див. т. 4, с. 
304—305. 
СУБАРКТЙЧНИИ ПбЯС — при¬ 
родний пояс Пн. півкулі, розташо¬ 
ваний між помірним та арктичним 
поясами. Охоплює пн. частини Єв¬ 
разії та Пн. Америки. Клімат хо¬ 
лодний, визначається впливом арк¬ 
тичного повітря взимку та повіт¬ 
ря помірних широт влітку. Пере¬ 
січна т-ра січня від —5° на зх. 
окраїнах до —ЗО, —40° у центр, 
частині, липня — від 4-5 до 4-10°. 
Опадів 300—500 мм на рік, що 
перевищує випаровування. Сніго¬ 
вий покрив лежить більше 8 міся¬ 
ців. Характерна багаторічна мерз¬ 
лота. В С. п. виділяють тундрову 
зону та лісотундрову зону. Карту 
див. т. 4, с. 304—305. 
СУББбТІН Віктор Андрійович 
[1 (ІЗ).ІІІ 1844, м. Прилуки, тепер 
Черніг. обл. — 17 (29).IX 1898, 
Київ] — укр. лікар-гігієніст. За¬ 
кінчив мед. ф-т Київ, ун-ту (1867). 
Доктор медицини і приват-доцент 
(з 1869). В 1870—72 спеціалізу¬ 
вався за кордоном. В 1872 — про¬ 
фесор кафедри гігієни, медичної 
поліції, медичної географії і ста¬ 
тистики, а в 1884 — декан мед. 
ф-ту Київ, ун-ту. Праці С. при¬ 
свячені питанням фізіології, гі¬ 
гієни праці, комунальної гігієни, 
епідеміології та викладання гігіє¬ 
ни. В 1887 брав участь у роботі 
журналу «Здоровье» Російського 
т-ва охорони народного здоров’я. 

С. М. Старченко. 

СУББОТІН Серафим Іванович 
[20.IV (З.У) 1906, Казань — 16.1 
1976, Київ] — укр. рад. геофізик, 
акад. АН УРСР (з 1961). Засл. 
діяч науки УРСР з 1966. Член 
КПРС з 1950. Закінчив Казансь¬ 
кий ун-т (1931), працював в Укр. 
геологічному управлінні, з 1940 — 
в Укр. відділенні Державного со¬ 
юзного геофізичного тресту. В 
1938—41 та 1944—50 — науковий 
співробітник Інституту геологіч¬ 
них наук АН УРСР, 1951 — 
60 — Ін-ту геології корисних копа¬ 
лин АН УРСР (у Львові). Наук, 
роботу поєднував з пед. діяльніс¬ 
тю (викладав у Дніпроп. гірничому 
ін-ті, Львів, ун-ті та Львів, полі- 
тех. ін-ті). В 1960—76 — директор 
Ін-ту геофізики АН УРСР, 1963— 
76 — голова Відділення наук про 
Землю і Космос АН УРСР. Осн. 
праці присвячені гравіметрії, вив¬ 
ченню глибинної будови земної 
кори і верхньої мантії, розробці 
нової теорії глибинних процесів 
і тектогенезу. Ім’я С. присвоєно 
Ін-ту геофізики АН УРСР. Наго¬ 
роджений орденами Леніна і Тру¬ 
дового Червоного Прапора, меда¬ 
лями. Держ. премія УРСР, 1972. 
Премія ім. В. І. Вернадського 
АН УРСР, 1976. А. В. Чекунов. 

СУБЕКВАТОРІАЛЬНІ поясй 
— природні пояси Землі, розташо¬ 
вані в Пн. і Пд. півкулях між тро¬ 
пічними поясами й екваторіаль¬ 
ним поясом. Кліматичні умови 
визначаються впливом екваторі¬ 
альних мусонів. Зима суха, літо 
вологе при постійно високих т-рах 

(пересічні місячні т-ри від 4-15 до 
4-32°). Опадів від 250 до 2000 мм 
на рік. У межах С. п. виділяють зо¬ 
ни лісів і саван. Ландшафти С. п. 
значною мірою змінені людиною, 
освоєні під плантаційні культури 
та пасовища. Карту див. т. 4, 
с. 304—305. 
СУБ’ЄКТ (від лат. $иЬ]есІит — 
підкладене; те, що лежить в основі) 
у логіці — поняття, що відо¬ 
бражає предмет думки і є складо¬ 
вою частиною судження. Напр., 
у судженні: <Мозок є орган мислен¬ 
ня» суб’єктом є «мозок». 
Судження може мати не один, а 
два, три і більше суб’єктів. У ма¬ 
тематичній логіці аналогами С. 
можуть бути предметні змінні. 
СУБ’ЄКТ у мовознавстві 
— термін, який об’єднує поняття 
граматичного, логічного (комуні¬ 
кативного, психологічного) й се¬ 
мантичного С., що в багатьох ви¬ 
падках бувають тотожні підмето¬ 
ві (напр., у реченні <Дитина смі¬ 
ється» слово <дитина» є одночас¬ 
но і С., і підметом). 
СУБ’ЄКТ І ОБ’ЄКТ у філо¬ 
софії — категорії, що відобра- 
жають взаємопов’язані сторони 
діяльного відношення людини до 
світу. Суб’єкт — носій діяльності, 
об’єкт — те, на що спрямована 
діяльність. У пізнання теорії ці 
категорії вживаються для харак¬ 
теристики сторін пізнавального 
відношення — пізнаючого і піз¬ 
наваного. Проблема взаємовідно¬ 
шення С. і о. була послідов¬ 
но, науково-матеріалістично роз¬ 
в’язана в марксистсько-ленінській 
філософії на базі відкриття со¬ 
ціально-практичної сутності лю¬ 
дини, матеріально-предметної зу¬ 
мовленості всіх форм її життєді¬ 
яльності. З цих позицій було по¬ 
долано ідеалістичне зведення піз¬ 
навального відношення С. і о. до 
ідеальної активності свідомості 
(індивідуального чи -«світового» ро¬ 
зуму), та метафіз. розуміння цього 
відношення як споглядання ізольо¬ 
ваним природним індивідом іс¬ 
нуючої поза ним реальності. Ви¬ 
хід за сферу аналізу самої свідо¬ 
мості в сферу реальної практичної 
і теор. діяльності сусп. людини 
дав змогу матеріалістично пояс¬ 
нити творчу активність суб’єкта 
в практичному й теор. освоєнні дій¬ 
сності. Суб’єкт пізнання — не 
ізольований індивід, якому при¬ 
таманна природна здатність піз¬ 
нання або який наділений нею 
-«світовим» розумом, а сусп. люди¬ 
на з суспільно сформованою сві¬ 
домістю на базі матеріально-пред¬ 
метної діяльності й спілкування, 
що активно діє, матеріально й іде¬ 
ально перетворює природну й со¬ 
ціальну реальність. Об’єкт — не 
сама по собі об’єктивна реальність, 
-«річ у собі», а предмет перетворю¬ 
вальної діяльності. В сфері сусп.- 
істор. практики суб’єктом виступа¬ 
ють суспільство, класи суспіль¬ 
ні, групи соціальні, об’єктом пе¬ 
ретворювальної діяльності яких 
є як природа, так і сфера самих 
суспільних відносин. С. і о. мають 
суспільно-істор. характер: в міру 
соціального прогресу, вершиною 
якого є соціалістична революція 
і становлення комуністичної фор¬ 
мації, зростає роль суб’єктивного 
фактора* збільшується чисель¬ 

ність людей, які втягуються в ак¬ 
тивну соціально-творчу і науко¬ 
во-пізнавальну діяльність, розши¬ 
рюється коло природних і соціаль¬ 
них явищ, що стають об’єктом 
практики і пізнання. 

М. Л. Злотіна. 

СУБ’ЄКТ ПРАВА — особа, орга¬ 
нізація чи інше суспільне утворен¬ 
ня, наділені законом здатністю 
мати суб'єктивні права та юридич¬ 
ні обов’язки. Здатність бути С. п. 
(т. з. правосуб’єктність) є соці- 
ально-юрид. властивістю осіб, 
якою їх наділяє д-ва. Відповідно 
до інтересів пануючих у суспільст¬ 
ві класів д-ва встановлює як коло 
С. п., так і обсяг їхніх прав і обо¬ 
в’язків. 
Буржуазна держава формально 
проголосила всіх громадян віль¬ 
ними й рівноправними С. п., але 
фактично в бурж. суспільстві тіль¬ 
ки буржуазія одержала гарантова¬ 
ну можливість реалізувати свої 
права і свободи у правовідносинах. 
Лише в соціалістичному суспіль¬ 
стві закон закріплює справжню 
рівноправність усіх громадян і 
гарантує реальність її здійснення 
екон. і політ, ладом суспільства, 
а також ефективними юрид. засо¬ 
бами. За рад. правом С. п. є: 
громадяни СРСР, іноземні гро¬ 
мадяни, особи без громадянства 
в межах наданих їм прав; колек¬ 
тивні суб’єкти (держ. і громад, 
орг-ції, трудові колективи)', сусп. 
утворення (Рад. д-ва в цілому, 
союзні та авт. республіки, адм.- 
тер. утворення). 
Рад. громадяни — рівноправні 
С. п. їхній правовий статус за¬ 
кріплено в Конституції СРСР, 
конституціях союзних і автоном¬ 
них республік. Радянське законо¬ 
давство чітко регулює і правовий 
статус колективних суб’єктів пра¬ 
ва — держ. і громад, орг-цій та тру¬ 
дових колективів, забезпечує їх¬ 
ню діяльність в інтересах комуніс¬ 
тичного будівництва. Більшість з 
них одержують статус юридичної 
особи. Див. Рівноправність гро¬ 
мадян СРСР, Гарантії правові. 

т Є. В. Назаренко. 
СУ Б’ЄКТИВГЗМ — пов’язані з 
ідеалізмом світоглядні оцінки ро¬ 
лі суб’єкта, в яких його діяльність 
абсолютизується і розглядається 
поза зв’язком з об’єктивними зако¬ 
номірностями розвитку природи, 
суспільства і мислення. Гносеоло¬ 
гічними коренями С. є відрив 
суб’єкта від об’єкта (див. Суб'єкт 
і об'єкт у філософії), протистав¬ 
лення об’єктивного знанню і сприй¬ 
няттю суб’єктом самого себе як 
неповторної індивідуальності. Кла¬ 
сові корені С. виявляються в сві¬ 
тоглядній позиції класу, інтереси 
якого не збігаються з об’єктивними 
закономірностями розвитку сус¬ 
пільства, і тому заінтересованого 
в спотвореному відображенні дійс¬ 
ності. С. має певні істор. форми і 
сфери прояву. Осн. формами С. 
є абсолютизація активності су¬ 
б’єкта в концепціях суб'єктивного 
ідеалізму і перетворення суб’єкта 
чи його окремих рис на першоосно¬ 
ву розвитку дійсності в системах 
об'єктивного ідеалізму. С. про¬ 
являється в науці як ілюзорне, 
відірване від дійсності відобра¬ 
ження суб’єктом С5ГГНОСТІ піз¬ 
наваного об’єкта, в ідеології — 
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в пропаганді інтересів буржуазії 
як <загальнонародних» і <загаль¬ 
нолюдських», у політиці — як 
волюнтаризм тощо. В діалектич¬ 
ному матеріалізмі С. долається в 
процесі сусп. практики на основі 
монізму суб’єкта і об’єкта, єднос¬ 
ті суб’єктивних факторів діяль¬ 
ності і об’єктивних умов, органіч¬ 
ного злиття об’єктивної істини з 
партійністю світоглядних оцінок 
з позицій робітничого класу. 
В широкому розумінні — оцінка 
чого-небудь залежно від особистих 
симпатій чи антипатій. 
СУБ’ЄКТЙВНА ШКОЛА в по- 
літичній економії - 
напрям вульгарної політичної еко¬ 
номії, що включає ряд шкіл, ме¬ 
тодологія яких базується на ідеа¬ 
лістичній точці зору, визнанні при¬ 
мату споживання над виробницт¬ 
вом, примату індивідуума. Ви¬ 
никла в 70-х рр. 19 ст. Див. 
Австрійська школа, Неокласична 
школа. 
СУБ’ЄКТЙВНЕ — те, що власти¬ 
ве суб’єктові, визначається його 
діяльністю. 1) Психічна, духовна 
діяльність людини, за допомогою 
якої об’єктивна реальність відоб¬ 
ражується й перетворюється в 
свідомості людини. Діалектичний 
матеріалізм розглядає питання про 
відношення С. до об’єктивного як 
похідне від проблеми суб'єкта і 
об'єкта, а самі категорії суб’єк¬ 
тивного та об’єктивного — як спів¬ 
відносні, що переходять одна в 
одну. Будь-яка пізнавальна діяль¬ 
ність виступає як діяльність люди¬ 
ни, суб’єкта і в цьому розумінні 
суб’єктивна. Вона суб’єктивна і 
за формою свого існування, оскіль¬ 
ки наслідком її є ідеальне — образ 
зовн. світу. Образ не тотожний 
предметові відображення, бо ні¬ 
коли не вичерпує всієї повноти змі¬ 
сту предмета. В цьому розумінні 
всяке знання є неповним, віднос¬ 
ним і суб’єктивним, а процес піз¬ 
нання є рухом від суб’єктивного до 
об’єктивного. Однак С. не існує у 
відриві від об’єктивної реальності. 
Воно є об’єктивним за предмет¬ 
ним змістом, за джерелом і за на¬ 
слідком (див. Об'єктивна істи¬ 
на). Суперечність між С. і об’єк¬ 
тивним розв’язується в практичній 
діяльності людей. 2) Неадекватне, 
невідповідне об’єктові пізнання. 
3) Знання і переживання суб’єк¬ 
том самого себе. 4) Індивідуаль¬ 
ність пізнання різних людей. 

В. Г. Яиенко. 

СУБ’ЄКТЙВНЕ ПРАВО — за¬ 
кріплена законом і забезпечена 
державним захистом можливість 
суб'єктів права діяти (утриму¬ 
ватися від дій) певним чином і 
вимагати певних дій (утримання 
від них) від ін. зобов’язаних осіб. 
С. п. реалізується в правовідноси¬ 
нах. Зміст С. п. полягає в можли¬ 
вості суб’єкта права здійснювати 
дозволені законом позитивні дії 
(володіти, користуватися і роз¬ 
поряджатися власним майном то¬ 
що); в можливості вимагати від 
зобов’язаних осіб — учасників 
правовідносин певних дій (від¬ 
шкодування шкоди, заподіяної 
майну власника, виплати вартості 
проданого майна, виплати сум за 
майнового найму договором то¬ 
що); в можливості звернутися до 
компетентних лерж. органів (суд, 

адміністрація) за захистом пору¬ 
шеного права. С. п. встановлює¬ 
ться законодавством в інтересах 
пануючих класів. У різних су¬ 
спільно-економічних формаціях 
суб’єкти права мають різні С. п., 
різні можливості реалізації їх у 
правовідносинах. Для соціалістич¬ 
ного суспільства характерне за¬ 
кріплення широкого кола суб’єк¬ 
тивних прав громадян та гарантій 
правових. Є. В. Ноллренко. 
СУБ’ЄКТЙВНИЙ ІДЕАЛ ГЗМ — 
один з осн. різновидів ідеалізму, 
який, на відміну від об'єктивного 
ідеалізму, в розв’язанні основно¬ 
го питання філософії за первинне, 
визначальне вважає людську сві¬ 
домість або її окремі елементи 
{відчуття, волю тощо). 
Виділяють емпіричний С. і., за 
яким первинними і реально іс¬ 
нуючими є тільки відчуття, а все, 
що нас оточує,— наслідок психіч¬ 
ної діяльності, комплекс відчут¬ 
тів (Дж. Берклі, Дж. Юм, Е. Мах, 
неопозитивізм), і раціоналістич¬ 
ний, який виходить з того, що пер¬ 
винними і реально існуючими є сві¬ 
домість і самосвідомість^індивідів 
(Б. Паскаль, І. Кант, Й. Г. Фіх- 
те, <філософія життя>. екзис¬ 
тенціалізм). Гносеологічні корені 
С. і. криються в абсолютизації 
активності людської свідомості. 
Особливо поширився С. і. у бур¬ 
жуазній філософії 20 ст. (нео- 
кантіанство, емпіріокритицизм, 
прагматизм та ін.). У сучас. при¬ 
хильників С. і., особливо представ¬ 
ників неопозитивізму, помітна 
тенденція до усунення відвертого 
суб'єктивізму, психологізму й ре¬ 
лятивізму, до стирання різкої ме¬ 
жі між суб’єктивним і об'єктивним 
ідеалізмом (напр., неореалізм). 
Всебічну критику С. і. дав В. І. 
Ленін у праці <Матеріалізм і ем¬ 
піріокритицизм». Див. також Со¬ 
ліпсизм. 
С^БІР —природний сосновий ліс 
із домішками берези, дуба, оси¬ 
ки, ялини тощо. В складних С. 
у підліску зустрічаються ліщина, 
бузина, проскурина та ін. кущові 
рослини. Грунти С.— глибокі су¬ 
піски або піски. С. широко роз¬ 
повсюджені в СРСР та ін. краї¬ 
нах помірного поясу; в УРСР — 
на Поліссі і на піщаних терасах 
річок лісостепової та степової зон. 
СУБЛІМАЦІЯ (від лат. зиЬІіто — 
підношу), узгін — перехід речови¬ 
ни з кристалічного стану безпосе¬ 
редньо (без плавлення) у газопо¬ 
дібний; відбувається з поглинан¬ 
ням теплоти (фазовий перехід І 
роду). Необхідна для С. енергія 
наз. теплотою С. (див. Теплота 
фазового переходу). С. можлива 
у всьому інтервалі т-р і тиску, 
при яких співіснують тверда і 
газоподібна фази. Застосовують 
С. для очищення твердих речовин 
від домішок тощо. 
СУБЛІМАЦІЯ у психології 
— у фрейдизмі процес перетворен¬ 
ня нижчих, інстинктивних, особ¬ 
ливо сексуальних потягів на вищі 
форми психічного життя людини. 
Термін у 1900 запровадив 3. 
Фрейд. С. — одне з центр, понять 
концепції психоаналізу, за якою 
соціально заборонені підсвідомі 
потяги сублімуються, тобто транс¬ 
формуються в різні морально доз¬ 
волені, легалізовані суспільством 

форми діяльності — працю, мис¬ 
тецтво. С. приділяється багато ува¬ 
ги також у дитячій психології, у 
психології творчості. В соціаль¬ 
ній психології її пов’язують з про¬ 
цесом соціалізації особистості. Хиб¬ 
ність позицій фрейдистів полягає 
в тому, що, розглядаючи діяль¬ 
ність і поведінку людини як С. ін¬ 
стинктивного, соціалізацію біоло¬ 
гічного, вони ігнорують соціальну 
природу свідомості і діяльності 
особистості. д. Ф. Ніколенко. 

СУБЛІТОРАЛЬ (від лат. $иЬ — 
під і літораль) — зона моїюького 
дна, розташована нижче літоралі 
та обмежена з боку океану зоною 
батіалі. Характерні висока освіт¬ 
леність води та її прогрівання. С.— 
район зосередження осн. пром. 
запасів придонної флори і фауни. 
СУБМАРЙНА (англ. зиЬтагіпе, 
від лат. $иЬ — під і тагіпа — мор¬ 
ська) — див. Підводний човен. 
СУБОРЕНДА (від лат. зиЬ— під і 
оренда) — угода, договір, за яким 
орендар передає орендоване ним 
майно або його частину в тимчасо¬ 
ве користування іншій особі (суб¬ 
орендареві) за певну винагороду. 
СУ БОТИ ЦЯ — місто на Пн. Юго¬ 
славії, в Сербії, у складі автоном¬ 
ного краю Воєводина. Вузол з-ць 
і автошляхів. 90 тис. ж. (1973). 
Розвинута харч, пром-сть (гол. 
чин. переробка сировини з навко¬ 
лишніх с.-г. районів). Окремі 
маш.-буд. (електротех., по вироби, 
велосипедів), металообробні, хім., 
шкіряно-взут. підприємства. Вели¬ 
кі друкарні. С.— центр одного 
з осн. зернових районів країни. 
Вищі технічна та архітектурна 
школи. Театр. 
СУБйТІВ — село Чигиринського 
р-ну Черкас, обл. УРСР. Розта¬ 
шований на р. Тясмині (прит. Дні¬ 
пра), за 28 км від залізничної ст. 
Фундукліївка. Засновано 1616 на 
землі, яку один з польс. магнатів 
подарував чигиринському підста¬ 
рості М. Хмельницькому (батько¬ 
ві Б. Хмельницького). З С. по¬ 
в’язано багато років життя Б. 
Хмельницького. Під час визволь¬ 
ної війни українського народу 
1648—54 С. був одним з осередків 
гетьманської влади і дипломатії. 
Після смерті Б. Хмельницького 
С. втратив своє значення. В 1664 
С. було зруйновано польс.-шля- 
хет. військом С. Чарнецького. За 
Андрусівським перемир'ям 1667 
С. залишився за Польщею. Після 
2-го поділу Польщі (1793) С. у 
складі Правобережної України 
возз’єднано з Росією. Трудящі 
С. брали активну участь у Чиги¬ 
ринській змові 1877. Рад. владу 
проголошено в кінці січня 1918. 
В С. — стародавнє Суботівське 

Су бо ті в. Богданова (Іллінська) церк¬ 
ва. 1653. Акварель Т. Г. Шевченка. 
1845. 

СУБОТІВ 
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городище; Іллінська церква (1653) 
— родинна усипальниця, де було 
поховано Б. Хмельницького і його 
сина Тимоша; іл. див. т. 4, с. 355. 
У 1843, 1845 С. відвідав Т. Г. 
Шевченко. 
СУБбТІВСЬКЕ городйще — 
багатошарове городище кінця 
бронзового віку і раннього за¬ 
лізного віку в с. Суботові Чиги¬ 
ринського р-ну Черкас, обл. Дос¬ 
ліджували його 1951 і 1955. Скла¬ 
дається С. г. з Малого городка — 
круглого укріплення площею бл. 
0,5 га — та прилеглого до нього 
поселення площею понад 1,5 га. 
Поселення виникло в 9 ст. до н. е. 
за часів чорноліської культури. 
В культурному шарі того часу 
відкрито залишки великих прямо¬ 
кутних землянок з вогнищами і 
дерев’яними стінами. В пізнішому 
культур, шарі цієї самої культури 
виявлено залишки напівземлянок, 
знайдено численні предмети з 
бронзи, кістки та каменю (брасле¬ 
ти, проколки, псалії, наконечни¬ 
ки стріл, зернотерки тощо), а та¬ 
кож перші на цій території виро¬ 
би із заліза. На С. г. розкопано 
культур, шар зарубинецької куль¬ 
тури, де виявлено залишки жител 
і госп. ям, знайдено залізні серпи, 
ножі та шила, античний і місц. 
посуд тощо. 
СУБРАХУНКИ — проміжна лан¬ 
ка між синтетичними й аналітич¬ 
ними рахунками. С. використо¬ 
вують для об’єктів обліку з різною 
номенклатурою. Так, синтетичний 
рахунок «сировина і матеріали» 
поділяється на п’ять С., кожний 
з яких, в свою чергу, може деталі¬ 
зуватися в аналітичному обліку 
за місцем зберігання матеріалів 
і видами або групами матеріальних 
цінностей. С. передбачають у пла¬ 
нах рахунків бухгалтерського об¬ 
ліку і використовують для скла¬ 
дання звітності й аналізу показ¬ 
ників рахунків. У системі уста¬ 
нов Держбанку СРСР і Будбанку 
СРСР застосовують розрахункові, 
поточні, позичкові, кореспондент¬ 
ські С., що їх відкривають госп. 
орг-ціям, які мають ^госпрозра¬ 
хункові підприємства й орг-ції в 
ін. населених пунктах, що не вхо¬ 
дять у район діяльності установи 
банку, де відкрито осн. рахунки. 
СУБРЕГІОНАЛЬНІ організа¬ 
ції МІЖНАРОДНІ [від лат. 5иЬ 
— під і ге^іо (гедіопіз) — край, 
область] — у міжнар. праві орга¬ 
нізації з відносно невеликою кіль¬ 
кістю держав-членів, які мають 
специфічні політико-екон. інте¬ 
реси, що випливають з особливос¬ 
тей їхнього географічного розташу¬ 
вання. Створюються на основі ба¬ 
гатосторонніх угод. До таких ор¬ 
ганізацій належать Бенілюкс (З 
країни), Рада Згоди (5 африкан¬ 
ських країн), Дунайська комісія 
(8 придунайських країн), Органі¬ 
зація держав басейну ріки Сене¬ 
гал (5 країн) та ін. Статути і діяль¬ 
ність С. о. м. повинні відповідати 
вимогам Статуту ООН, принципо¬ 
ві суверенної рівності держав-чле- 
нів та ін. основним принципам 
міжнар. права. Від С. о. м. слід 
відрізняти субрегіональні угрупо¬ 
вання, що існують у межах регіо¬ 
нальних угод чи організацій, але 
не мають постійних органів [напр., 
у рамках регіональної Латиноаме¬ 

риканської асоціації інтеграції іс¬ 
нують три субрегіональні угру¬ 
повання — Договір про співробіт¬ 
ництво країн Амазонської зони, 
Договір про субрегіональну інте¬ 
грацію (Андський пакт) та Договір 
басейну ріки Ла-Плата]. 

О. О. Шишко. 
СУБСЕРЕДЗЕМНО МбР’Я — 
природна область, ландшафти якої 
характеризуються перехідними 
рисами між Середземномор'ям і 
природними зонами помірного поя¬ 
су. Ландшафти С. в СРСР поши¬ 
рені на пд. схилі Головного пасма 
Кримських гір та у пн. частині чор¬ 
номорського узбережжя Кавказу 
(від Новоросійська до Туапсе). 
Пересічні т-ри січня 0, +4°, лип¬ 
ня + 19, +25°. Опадів 300—700 мм 
на рік, зимовий максимум їх, 
на відміну від субтропічного клі¬ 
мату, виражений слабо. Для рос¬ 
линного світу С. характерне знач¬ 
не флористичне багатство за учас¬ 
тю середземноморських видів; ба¬ 
гато ендеміків. Реліктові фітоце- 
нози вічнозелених і листопадних 
дерев і чагарників; поширені шиб- 
ляк і фригана на коричневих і бу¬ 
рих грунтах. О. В. Єна. 
субсидіАрна ВІДПОВІДАЛЬ¬ 
НІСТЬ (від лат. зиЬзісІіагіиз — 
допоміжний, додатковий) — додат¬ 
кова цивільно-правова відповіда¬ 
льність іншої особи за зобов'язан¬ 
ням осн. боржника при неможли¬ 
вості задоволення ним повністю або 
частково вимог кредитора. Відпо¬ 
відно до рад. законодавства С. в. 
існує тільки поряд з осн. відпо¬ 
відальністю цивільною і виникає, 
якщо вона передбачена законом 
або договором. Зокрема, на під¬ 
ставі ст. 447 ЦивК УРСР С. в. 
несуть батьки (усиновителі) або 
піклувальники за шкоду, заподія¬ 
ну їхніми неповнолітніми дітьми 
або підопічними віком від 15 до 
18 років при відсутності у неповно¬ 
літніх майна або заробітку, дос¬ 
татнього для відшкодування запо¬ 
діяної шкоди. С. в. вказаних осіб 
встановлено законом поряд з осн. 
відповідальністю самих неповно¬ 
літніх. Підставою для С. в. бать¬ 
ків (піклувальників) є їхня власна 
вина в неналежному здійсненні 
своїх обов’язків (виховання, до¬ 
гляду). Тому закон не надає в да¬ 
ному випадку права регресного по¬ 
зову (зворотної вимоги) до неповно¬ 
літнього. В порядку С. в. відпо¬ 
відає й вищестояща госп. орг-ція, 
що видала Держбанкові гарантію 
для забезпечення виконання під¬ 
відомчою орг-цією зобов’язання 
на підставі договору банківської 
позики^ С. П. Коломацька. 
СУБСИДІЯ (лат. зиЬсібіит — до¬ 
помога, підтримка) — в капіталі¬ 
стичних країнах допомога в гро¬ 
шовій або натуральній формах, яка 
надається державою за рахунок 
коштів бюджету державного міс¬ 
цевим органам влади, юридичним 
особам, громадянам, іншим держа¬ 
вам. За капіталізму С. спочат¬ 
ку надавалися буржуазною держа¬ 
вою для заохочення розвитку нац. 
пром-сті, здійснення різних екон. 
програм, які були не під силу 
приватним капіталістам. За імпе¬ 
ріалізму надання С. стало знаряд¬ 
дям підтримки приватного під¬ 
приємництва і втручання буржуаз¬ 
них держав у процес відтворен¬ 

ня всього суспільного капіталу, 
проведення мілітаризації капіта¬ 
лістичної економіки. 
Бувають прямі й непря¬ 
мі С. За допомогою прямих С. 
д-ва стимулює нагромадження ка¬ 
піталу, фундаментальні наук, 
дослідження, розвиток економіки 
капіталізму в цілому (див. Сана¬ 
ція). Поряд з прямими С. застосо¬ 
вують різні форми непрямих С., 
які переплітаються і доповнюють 
одна одну. Так, існує система ди¬ 
ференційованих податкових ста¬ 
вок, пільгове кредитування приват¬ 
номонополістичних об’єднань, суб¬ 
сидування під виглядом «допомо¬ 
ги» іноз. д-в — маріонеткових по¬ 
літ. режимів, проведення неоколо¬ 
ніалізму. Всі ці виплати С. ляга¬ 
ють важким тягарем на трудящих 
капіталістичних д-в. У соціаліс¬ 
тичних країнах С. не існує (див. 
Дотація). 
СУБСТАНЦІЯ (лат. $иЬ$іап(:іа — 
сутність) — філософська катего¬ 
рія, якою позначається загальна 
основа всіх змін явищ та предме¬ 
тів. У домарксистській і сучас. 
бурж. ідеалістичній філософії під 
С. розуміють першооснову всього 
існуючого, яка зумовлює виник¬ 
нення і зникнення конкретних ре¬ 
чей та явищ, а сама ні від чого не 
залежить, будучи причиною самої 
себе. З погляду ідеалістичного 
монізму такою С. є дух, ідея, бог, 
світовий розум. Дуалізм виходив з 
визнання двох субстанцій: мате¬ 
ріальної і духовної. З позицій 
плюралізму все існуюче склада¬ 
ється з множини самостійних рів¬ 
нозначних духовних С. Пантеїзм 
вважав С. бога, який ототожнював¬ 
ся з природою. Метафізичний 
матеріалізм розумів під С. мате¬ 
рію, яку ототожнював з вічними, 
незмінними, непроникними і непо¬ 
дільними атомами. Діалектико-ма¬ 
теріалістична філософія подолала 
метафіз. тлумачення С., розумію¬ 
чи її як матерію, яка є суб’єк¬ 
том усіх своїх змін. Взірець 
діалектико-матеріалістичного вжи¬ 
вання категорії С. дав К. Маркс 
у <Капіталі>. Аналізуючи поняття 
вартості, він показав, що С. вар¬ 
тості, яка не залежить від усіх 
окремих форм її прояву, є люд¬ 
ська праця. В. І. Ленін вважав за 
необхідне «поглибити пізнання ма¬ 
терії до пізнання (до поняття) суб¬ 
станції, щоб знайти причини явищ» 
(Повне зібр. тв., т. 29, с. 133). 

В. С. Г Орський. 
СУБСТРАТ (від лат. зиЬзігаІшп — 
підстилка) — 1)В біології — 
предмет або речовина, до якої 
прикріплені «сидячі» тваринні та 
рослинні організми, в т. ч. мікро¬ 
організми. 2) В мікробіоло¬ 
гії — поживні середовища для 
розвитку мікроорганізмів. 3) В 
біохімії — речовина, на яку 
діє фермент. Структура молекули 
С. комплементарна (див. Комп- 
лементарність) структурі актив¬ 
ного центра молекули ферменту, з 
яким утворює в процесі реакції 
нестабільний проміжний фермент- 
субстратний комплекс, що після 
закінчення реакції розпадається 
на кінцевий продукт та вільний 
фермент. С. впливає на форму¬ 
вання активного центра фермен¬ 
ту і таким чином зумовлює його 
субстратну специфіч- 
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вість. Від назви С. утворю¬ 
ють робочі назви багатьох фермен¬ 
тів додаванням суфікса -аз до її 
кореня (палр., целюлоза є С. 
ферменту целюлази). 
СУБСТРАТ у мово з н а в с т- 
в і — сукупність фактів і явищ 
усіх рівнів мови в поширеній на 
якійсь території мові, що за похо¬ 
дженням пов’язані зі зниклою 
мовою, яка раніше існувала на цій 
території (напр., дакійський С. 
рум. мови — сліди зниклої мови 
даків, кельтський С. франц. мови 
та ін.). Субстратні сліди виника¬ 
ють внаслідок тривалої двомов¬ 
ності й етнічних контактів насе¬ 
лення. Див. також Мовні контак¬ 
ти, Суперстрат у мовознавстві, 
Схрещування мов. 

С. В. Семчинський. 
СУБТРОПІЧНІ ПОЯСЙ, су 6- 
тропіки — природні пояси Зем¬ 
лі, розташовані в Пн. і Пд. пів¬ 
кулях між тропічними поясами та 
помірними поясами. Від помірних 
поясів С. п. відрізняються вегета¬ 
цією протягом усього року, від 
тропічних — кращою вираженістю 
сезонних відмінностей термічного 
режиму. Для С. п. характерна чітка 
зміна пір року. Влітку переважає 
тропічне повітря; пересічна т-ра 
найтеплішого місяця від 4-20 до 
4-30°. Взимку в С. п. спостеріга¬ 
ється циклонічна діяльність, пере¬ 
важає повітря помірних широт. 
Пересічна т-ра найхолоднішого мі¬ 
сяця від 4-4 до 4-12°, можливі мо¬ 
рози та періодичне випадання сні¬ 
гу. Опадів на окраїнних частинах 
материків 500—1000 мм і більше, 
у внутр. районах — менше 200 мм 
на рік. У межах С. н. спостеріга¬ 
ється секторіальна відмінність 
ланщпафтів. На зх. окраїнах мате¬ 
риків формуються напівсухі 
субтропіки середземноморсь¬ 
кого типу (див. Середземноморсь¬ 
кі природні зони), внутр. райони 
материків зайняті сухими 
субтропіками, сх. сектори 
— вологими субтропі¬ 
ками. В межах С. п. виділяють 
такі зони: субтропічних вічнозеле¬ 
них лісів і чагарників, субтропіч¬ 
них мусонних мішаних лісів, лі¬ 
состепові, субтропічних степів та 
субтропічних напівпустель і пус¬ 
тель. С. п.— важливий район ви¬ 
рощування цитрусових, чаю, олив, 
інжиру, винограду, ефіроносних 
і волокнистих рослин, бавовнику 
(в сухих субтропіках). Океани в 
межах С. п. характеризуються ви¬ 
сокими т-рами (4-15, 4-16°) і соло¬ 
ністю води. На Україні риси суб¬ 
тропічної природи характерні для 
Південного берега Криму. Карту 
див. т. 4, с. 304—305. 

^ В. Г. Єна. 
СУБФЕБРИЛІТЕТ (від лат. $иЬ 
— під і £еЬгІ5 — гарячка) — стан, 
що характеризується невеликим 
(не вище за 38°С), але більш-менш 
тривалим підвищенням т-ри тіла 
людини. С. є проявом певної ін¬ 
фекції в організмі (туберкульо¬ 
зу, хронічного тонзиліту тощо), 
іноді виникає через порушення 
регуляції теплового обміну (утво¬ 
рення і віддавання організмом 
тепла) центральною нервовою 
системою. 
СУБХЇ (ЗиЬЬі) Мустафа (7.11 
1882, м. Гіресун — 28.1 1921, по¬ 
близу м. Трабзон) — діяч тур. і 

міжнар. комуністичного руху. Н. 
в сім’ї чиновника. В 1906 закінчив 
юрид. ф-т Стамбульського ун-ту, 
пізніше — ф-т соціальних наук 
Паризького ун-ту. Повернувшись 
до Туреччини, працював виклада¬ 
чем. У 1910 вступив до Османської 
соціалістичної партії. 
В 1913 заарештований і засудже¬ 
ний до 15-річного заслання, 1914 
втік до Росії. У тому ж році в 
зв’язку зі вступом Туреччини у 1-у 
світ, війну 1914—18 інтернований 
і засланий на Урал. У 1915 вступив 
до РСДРП. Проводив революц. ро¬ 
боту серед тур. військовополоне¬ 
них. Після Великої Жовтн. соці¬ 
алістичної революції працював у 
Нар. комісаріаті в справах націо¬ 
нальностей, Центр, бюро комуні¬ 
стичних орг-цій народів Сходу. 
Ініціатор створення тур. комуні¬ 
стичної орг-ції в Москві (1918), об¬ 
раний головою її Центр, бюро. В 
1918 заснував газ. «Єні дюнья» 
(•«Новий світ»), що пропагувала 
ідеї Жовтн. революції серед тру- 
дящих-мусульман Росії і Сходу. 
Учасник І конгресу Комінтерну 
(1919) і з’їзду народів Сходу 
(1920, Баку). В 1919 брав участь 
у боях проти денікінців і петлю¬ 
рівців на Україні. Один із заснов¬ 
ників КП Туреччини (КПТ; 1920, 
Баку), голова ЦК КПТ з часу за¬ 
снування. За ініціативою й участю 
С. перекладено тур. мовою ряд 
праць К. Маркса, Ф. Енгельса, 
В. І. Леніна. Після повернення 1921 
на батьківщину С. та 14 ін. керів¬ 
них діячів КПТ були заарешто¬ 
вані і по-звірячому вбиті реакціо¬ 
нерами. 
СУВА — столиця д-ви Фіджі. 
Головний політ., екон. і культур, 
центр країни. Розташована на 
Пд. Сх. о. Віті-Леву. Мор. порт, 
аеропорт. Бл. 75 тис. ж. (1980). 
Окремі підприємства будівельних 
матеріалів, миловарної та харч, 
пром-сті. В районі С.— цукр. з-ди. 
Ун-т. Туризм. 
СУВЕРЕНІТЕТ (франц. зоиче- 
гаіпеїе — найвища влада) — пов¬ 
нота влади в державі. Поняття 
•«найвища влада» склалося з поя¬ 
вою класового суспільства та д-ви. 
Ідея С. виникла в умовах станов¬ 
лення капіталізму в боротьбі проти 
феод, роздробленості, яка гальму¬ 
вала його розвиток у період, коли 
починалося утворення нац. абсо¬ 
лютистських д-в. В ході боротьби 
проти абсолютизму буржуазія, що 
йшла до влади, висунула ідею С. 
народу. Під цим гаслом відбува¬ 
лися революції в США, Франції, 
Латинській Америці. Але владою, 
що її завоювали нар. маси, скори¬ 
сталася буржуазія, яка висунула 
на перший план С. д-ви, що забез¬ 
печувала класове панування, дик¬ 
татуру великої буржуазії. 
Соціалістична революція встанов¬ 
лює С. народу і для народу. Вже 
в ході її утверджується верховен¬ 
ство трудящої більшості над ек¬ 
сплуататорською меншістю. Тому в 
соціалістичних д-вах поняття чна¬ 
родний суверенітет» і чдержавний 
суверенітет» стали ідентичними. 
Національно-визвольний рух, що 
розгорнувся під впливом Великої 
Жовтн. соціалістичної революції і 
спрямований проти імперіалізму 
й колоніалізму, має своєю метою 
визволення поневолених народів і 

визнання їхнього С. Принцип до¬ 
тримання С. є панівним у взаємо¬ 
відносинах соціалістичних країн, 
у їхніх взаєминах з країнами, які 
розвиваються, а також з усіма ін. 
країнами. Визнання С. кожної 
д-ви — один із принципів мирного 
співіснування. Його закріплено в 
Статуті ООН, у багатьох дого¬ 
ворах міжнародних і деклараціях. 
Дотримання С. — осн. завдання 
сучас. міжнародного права. 
Політиці визнання С. за всіма 
д-вами протистоїть політика ім¬ 
періалістичних д-в, які порушують 
С. народів, створюючи агресивні 
блоки, воєнні бази на чужих те¬ 
риторіях. С. д-в передбачає їхню 
незалежність у відносинах з ін. 
д-вами. Ця незалежність є зовніш¬ 
нім С., що не допускає втру¬ 
чання у справи даної д-ви з боку 
ін. д-ви. С. означає не лише полі¬ 
тичну, а й екон. незалежність д-в. 
В умовах успішної антиколоніаль¬ 
ної боротьби (в т. ч. проти неоко¬ 
лоніалізму, проти панування іноз. 
монополій), коли багато д-в здо¬ 
були політ. С., посилюється їхня 
боротьба за екон. незалежність — 
•«економічний суверенітет». С. д-ви 
поширюється на її територію. 
Звідси — поняття -«територіальний 
суверенітет». У найзагальнішій 
формі це поняття виражає С. на¬ 
родів над матеріальними засоба¬ 
ми їхнього життя. Як наслідок 
цього в умовах антиімперіалістич¬ 
ної боротьби висувається поняття 
•«суверенітет над природними ба¬ 
гатствами». Всі ці поняття, що ви¬ 
пливають із заг. поняття чсувере¬ 
нітет», являють собою по суті комп¬ 
лекс суверенних прав д-ви. 
Суверенітет СРСР, УРСР, як і 
ін. рад. союзних республік, — 
справжній С. народу. Внаслідок 
перемоги Великої Жовтн. соціа¬ 
лістичної революції, яка проголо¬ 
сила суверенність народів Росії, 
С. у рад. республіках втілився в 
диктатурі робітн. класу в союзі з 
трудящим селянством, а згодом, 
після ліквідації експлуататорсь¬ 
ких класів, — у повновладді всьо¬ 
го народу, яке послідовно здій¬ 
снюється в загальнонар. д-ві. За 
всіма націями, які пригноблю¬ 
вались царизмом і великоруською 
буржуазією, було визнано право 
націй на самовизначення (див. 
Ленін В. І. Повне зібр. тв., т. 35, 
с. 137). 
Укр. Рад. республіка утворена 
12 (25). XII 1917 як самостійна 
держава. Трудящим Рад. Ук¬ 
раїни довелося вести боротьбу за 
С. робітничо-сел. влади як єди¬ 
ної суверенної влади, що виклю¬ 
чала будь-яку ін. владу на терито¬ 
рії України. Перший Всеукраїн¬ 
ський з'їзд Рад, проголосивши Ук¬ 
раїну Республікою Рад, заявив, 
що влада на території республіки 
належить виключно Радам робітн., 
солдат, і селянських депутатів. 
Утворений 1922 Союз РСР не по¬ 
слабив, не обмежив, не поглинув 
національної державності і С. со¬ 
юзних радянських соціалістичних 
республік. Утворений на основі 
принципу соціалістичного федера¬ 
лізму, в результаті вільного само¬ 
визначення націй і добровільного 
об’єднання рівноправних рад. рес¬ 
публік, Союз РСР є єдиною союз¬ 
ною багатонац. д-вою. 

СУВЕРЕНІТЕТ 

М. СубхІ. 



40 
СУВЕРЕННОЇ 
РІВНОСТІ 
ПРИНЦИП 

Сувійка (схема будови): 
1 — мембранели; 
2 — перистомальний 
(навколоротовий) 
валик; 
3 — заглиблення 
ротової лійки; 
4 — скоротлива 
вакуоля; 
5 — стебельце. 

Суглоб: 
1 — надкісниця; 
2 — кістка; 
3 — суглобовий хрящ; 
4 — суглобова порож¬ 
нина; 
5 —синовіальна оболон¬ 
ка суглобової сумки; 
€ —волокниста оболонка 
суглобової сумки. 

Союзні радянські республіки об’¬ 
єднані спільною метою побудо¬ 
ви комунізму, братерською взає¬ 
модопомогою і взаємодією, послі¬ 
довним нар. характером влади 
державної в Союзі і республіках. 
В народності влади в СРСР і союз¬ 
них республіках — суть С. Суве¬ 
ренними є не тільки Союз РСР 
у цілому, а й кожна з 15 союз¬ 
них республік, що входять до 
його складу. При цьому сувере¬ 
нітет СРСР гармонійно поєдну¬ 
ється з С. союзних республік. Та¬ 
ке поєднання зумовлене формою 
державного устрою СРСР. Тіль¬ 
ки в результаті об’єднання цих рес¬ 
публік в єдину федеративну д-ву 
на основі ленінських принципів і 
можливе було збереження С. рес¬ 
публік, суверенні права яких охо¬ 
роняються Союзом РСР. Це стосу¬ 
ється здійснення завдань як вну¬ 
трішньої, так і зовнішньої політи¬ 
ки. Єднання, яке зумовлювало схо¬ 
жість, а найчастіше і однаковість 
постанов і декретів, що прийма¬ 
лись у галузі внутр. політики, 
вело до єдності зовн. політики, до¬ 
говірних і дипломатичних актів. З 
утворенням СРСР здійснення зовн. 
політики було віднесено до відан¬ 
ня Союзу, але [відповідно до ре¬ 
золюції XII з’їзду РКП(б) з націо¬ 
нального питання] при цьому за¬ 
безпечувалася реальна участь в ор¬ 
ганах зовн. зносин представників 
республік. У ході Великої Вітчизн. 
війни дедалі наочнішою ставала 
необхідність безпосередньої уча¬ 
сті союзних республік у здійснен¬ 
ні зовн. політики СРСР, розширен¬ 
ні в післявоєнний час міжнар. 
зв’язків СРСР і союзних респуб¬ 
лік з ін. д-вами, зокрема шляхом 
участі в міжнар. орг-ціях, що ста¬ 
вили своїм завданням зміцнення 
миру та безпеки, розвиток міжнар. 
співробітництва з екон., соціаль¬ 
них і культур, проблем, участі 
союзних республік у міжнар. кон¬ 
ференціях та міжнар. договорах. 
Тому 1 .III 1944 було прийнято за¬ 
кон, яким передбачалося право 
союзних республік вступати в без¬ 
посередні зносини з іноз. д-вами, 
що було закріплено внесенням у 
Конституцію СРСР 1936 (ст. 18-6) 
та в конституції союзних респуб¬ 
лік (у Конституції У РСР 1937 
в ст. 15-6) відповідних доповнень. 
У ст. 80 діючої Конституції СРСР 
зазначено: «Союзна республіка 
має право вступати у відносини з 
іноземними державами, укладати 
з ними договори і обмінюватися 
дипломатичними і консульськи¬ 
ми представниками, брати участь 
у діяльності міжнародних органі¬ 
зацій». Конституційне закріплення 
суверенних прав союзних респуб¬ 
лік у галузі зовн. політики знайш¬ 
ло своє відображення і в конститу¬ 
ціях союзних республік (ст. 74 
Конституції УРСР). 

В. М. Корецький. 
суверЄнноТ рГвності 
ПРЙНЦИП — ОДИН З ОСНОВНИХ 
принципів міжнародного права, 
який полягає в тому, що всі держа¬ 
ви юридично рівні; кожна держава 
є суб’єктом міжнар. права з момен¬ 
ту свого виникнення (незалежно 
від визнання її ін. державами) 
і має право брати участь у міжнар. 
відносинах, зокрема в конферен¬ 
ціях і організаціях, у розв’язанні 

питань, що зачіпають її інтереси. 
Одним з найважливіших проявів 
цього принципу є те, що норми 
міжнар. права створюються самими 
д-вами (рівноправними суб’єкта¬ 
ми міжнар. права) шляхом узгод¬ 
ження. С. р. п. закріплено в Ста¬ 
туті ООН, у Заключному акті 
Наради з питань безпеки і спів¬ 
робітництва в Європі 1975 в Хель- 
сінкі. Основу змісту С. р. п. ста¬ 
новить нерозривний зв’язок прин¬ 
ципу поважання держ. сувереніте¬ 
ту і принципу рівноправності д-в. 
Після Великої Жовтн. соціаліс¬ 
тичної революції, яка поклала по¬ 
чаток докорінній перебудові систе¬ 
ми міжнар. відносин та формуван¬ 
ню нового міжнар. права, С. р. п. 
утвердився у повному обсязі. Вна¬ 
слідок активної боротьби Рад. 
д-ви, а після 2-ї світової війни 
і ін. соціалістичних країн та мо¬ 
лодих незалежних д-в у міжнар. 
праві ліквідовано інститути, які 
суперечили С. р. п., утвердився 
ряд нових осн. принципів та про¬ 
гресивних норм, що сприяло його 
зміцненню та розвиткові. Норма¬ 
тивний зміст С. р. п. зафіксовано 
в Декларації про принципи міжнар. 
права 1970 (див. Декларації ООН), 
у якій підкреслено, що всі д-ви 
користуються суверенною рів¬ 
ністю, мають однакові права і 
обов’язки, є рівноправними чле¬ 
нами міжнар. співдружності не¬ 
залежно від відмінностей екон., 
соціального, політ, або ін. харак¬ 
теру. Декларація перелічує скла¬ 
дові елементи поняття «суверенної 
рівності принцип», серед яких — 
обов’язок кожної д-ви поважати 
правосуб’єктність ін. д-в; пра¬ 
во вільно обирати і розвивати свої 
політ., соціальні, екон. та культур, 
системи. В Конституції СРСР (ст. 
29) законодавчо закріплено, що 
С. р. п. є одним із конституцій¬ 
них принципів, на основі яких 
будуються відносини СРСР з ін. 
д-вамш н. м. Ульяновп. 
СУВІЙ — 1) Найдавніша рукопис¬ 
на книга у вигляді згорнутого в 
трубку аркуша (папірусу, перга¬ 
менту, м’якої шкіри, паперу). 
С. були поширені у стародавніх 
Єгипті, Греції, Римі до перших 
століть н. е. У Київській Русі 
С. відомі з 9 ст. і наз. «столбці». 
2) Картини в Китаї, Японії, Кореї 
у вигляді вертикальних С., які 
вішають на стіни, а також своєрід¬ 
ні книги та альбоми у вигляді го¬ 
ризонтальних С. 3) Шматок полот¬ 
на або іншої тканини, який збері¬ 
гають згорнутим у трубку. 
СУВГЙКА (Уогіісеїіа) — рід од¬ 
ноклітинних тварин ряду круго- 
війчастих інфузорій. Тіло С. 
(розмір до 150 мкм) за формою 
схоже на дзвін, що прикріплюється 
до субстрату за допомогою ско¬ 
ротливого стебельця. На розши¬ 
реному кінці тіла є подвійний 
ряд війок, закручених уліво, що 
зливаються в суцільні утвори — 
мембранели. Розмноження неста¬ 
теве — поділом, в результаті яко¬ 
го утворюється тимчасово вільно- 
плаваюча дочірня особина; відо¬ 
мий статевий процес — кон'юга¬ 
ція. В роді понад 150 видів, поши¬ 
рених у прісних і морських водах 
усіх частин світу, з них в СРСР — 
понад 100 видів, у т. ч. в УРСР — 
36. С. є індикаторами забрудне¬ 

ності води (вказують на незначний 
ступінь її забрудненості). Деякі 
С.— зовн. симбіонти (див. Симбі¬ 
оз) риб та водних безхребетних. 

В. П. Коваль. 

СУВОРОВ Георгій Дмитрович 
(н. 17. V 1919, Саратов) — рад. ма¬ 
тематик, чл.-кор. АН УРСР (з 
1965). Член КПРС з 1943. Закін¬ 
чив Томський ун-т (1941). Учасник 
Великої Вітчизн. війни. У 1946—65 
працював у Томському ун-ті. З 
1965 — зав. відділом Ін-ту прик¬ 
ладної математики і механіки АН 
УРСР. Осн. праці С. стосуються 
теорії функцій, зокрема метричної 
й топологічної теорії відображень 
плоских і просторових областей. 
С. розробив теорію відображень зі 
скінченним інтегралом Діріхле, а 
також одержав важливі результати 
в теорії квазіконформних і кон¬ 
формних відображень. 
СУВОРО В Олександр Васильо¬ 
вич [13 (24).XI 1729 чи 1730, Мо¬ 
сква — 6 (18). V 1800, Петербург, 
похований в Олександро-Невській 
лаврі] — рос. полководець і військ, 
теоретик, генерал-фельдмаршал (з 
1794), генералісимус (з 1799), граф 
Римніцький (1789), князь Італій¬ 
ський (1799). Почав військ, служ¬ 
бу капралом (1748). Учасник Се¬ 
милітньої війни 1756—63. У 1768 
—72 командував рос. військами, 
які вели боротьбу проти загонів 
Барської конфедерації 1768. Під 
час рос.-тур. воєн 1768—74 і 1787— 
91 очолені С. війська здобули пе¬ 
ремоги під Козлуджею (1774), 
Кінбурном (1787), Фокшанами 
(1789), на ^>. Римніку (див. Рим¬ 
ніцький бій 1789), взяли штурмом 
Ізмаїл (1790). В 1796—97 команду¬ 
вав рос. військами на тер. України. 
В Тульчині написав працю «Наука 
перемагати» (укр. переклад — К., 
1945). В серпні 1774 за наказом 
Катерини II направлений з вій¬ 
ськами для придушення селян¬ 
ської війни під проводом 0.1. Пу- 
гачова 1773—75. Придушував поль¬ 
ське повстання 1794. За імп. 
Павла І — в опалі, був висланий у 
с. Кончанське Новгород, губ. (до 
1799). Під час Італійського похо¬ 
ду Суворова 1799 і Швейцарського 
походу Суворова 1799 рос. війська 
завдали серйозних поразок франц. 
армії. Полководницька діяльність 
С., його праці, виховані ним у рос. 
армії бойові традиції мали знач¬ 
ний вплив на розвиток рос. воєн¬ 
ного мистецтва. В СРСР 29.VII 
1942 встановлено Суворова орден, 
1943 створено суворовські учили¬ 
ща. На честь С. названо ряд насе¬ 
лених пунктів, у т. ч. на Україні. 
Відкрито ряд музеїв С. (зокре¬ 
ма, у с. Тиманівці Тульчинського 
р-ну Війн, обл.), встановлено па¬ 
м’ятники — в Москві, Ленінграді, 
Очакові, Ізмаїлі, Тульчині, Києві, 
Сімферополі, Тирасполі, Херсоні 
та ін. 
Літ.: Александр Васильевич Суворов. 
Сборник статей. М., 1980. 

В. П. Ващенко. 

СУВОРОВА ОРДЕН — рад. 
військовий орден, встановлений 
Указом Президії Верховної Ради 
СРСР від 29.УІІ 1942 на честь рос. 
полководця О. В. Суворова. С. о. 
нагороджують командирів Рад. 
Армії за видатні успіхи в справі 
управління військами, відмінну 
організацію бойових операцій і 
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проявлені при цьому рішучість і 
наполегливість, внаслідок чого 
досягнуто перемоги в боях за Бать¬ 
ківщину. С. о. має три ступені. 
Найвищим ступенем є 1-й. Знак 
ордена 1-го ступеня виготовляють 
із платини, 2-го — із золота, 3-го 
— зі срібла. Всього за роки Вели¬ 
кої Вітчизн. війни С. о. усіх сту¬ 
пенів нагороджено понад 7 тис. 
чол. та більш як 1520 частин і 
з’єднань Радянської Армії і Ра¬ 
дянського ВМФ. 
СУВбРОВЕ (до 1941 — Шикир- 
лікитай) — селище міського типу 
Ізмаїльського р-ну Одес. обл. 
УРСР. Розташоване на березі оз. 
Катлабух. 6,4 тис. ж. (1983). У 
с-щі — з-ди: залізобетонних кон¬ 
струкцій, асфальтовий, цегельний, 
виноробний, комбікормовий, мас¬ 
лоробний; консервний та харч, ком¬ 
бінати, міжгосп. буд. орг-ція, ви¬ 
робниче відділення Ізмаїльської 
райсільгосптехніки, комбінат побу¬ 
тового обслуговування. Профес.- 
тех. уч-ще, середня школа, лікар¬ 
ня, Будинок культури, 2 б-ки. 
Засн. 1819, с-ще міськ. типу — з 
1961. 
сувОровські учйлища — 
спеціалізовані середні військ.-нав¬ 
чальні заклади в СРСР для підго¬ 
товки юнаків до навчання у вищих 
військ, училищах і наступної служ¬ 
би в Збройних Силах. Засновані 
згідно з постановою РНК СРСР і 
ЦК ВКП(б) від 21. VIII 1943 для 
дітей, батьки яких загинули під 
час Великої Вітчизн. війни 1941— 
45. Названі на честь О- В. Суво- 
рова. З 1956 в С. у. почали прий¬ 
мати синів військовослужбовців, 
які перебувають у запасі, відстав¬ 
ці, а також синів робітників, кол¬ 
госпників і службовців. Строки 
навчання, вік прийому змінювали¬ 
ся; до 1969 С. у. перейшли на дво¬ 
річний строк навчання (9—10-і кла¬ 
си). На поч. 80-х рр. було 8 С. у.: 
Казанське, Калінінське, Київське, 
Ленінградське, Мінське, Москов¬ 
ське, Свердловське й Уссурій¬ 
ське. 
СУГЕСТОЛСЗГІЯ (від лат. 5и§§Є5- 
ііо — навіювання і грец. Хбуос; — 
вчення) — галузь науки, що вив¬ 
чає психологічні явища навіюван¬ 
ня та самонавіювання. Бере поча¬ 
ток від гіпнології. Досліджує не 
тільки сугестивні феномени, що 
спостерігаються в стані гіпнотич¬ 
ного сну, а й навіювання в неспля- 
чому стані, що характеризується 
загальним розслабленням, розку¬ 
тістю (див. Релаксація, Автоген¬ 
не тренування). Найширші сфери 
застосування С.— медицина (су- 
гестотерапія) і педагогіка (суге- 
стопедія). Окремим видом суге- 
стопедії є гіпнопедія. Основи С. 
заклали вітчизняні вчені (В. М. 
Бехтерєв, І. П. Павлов, К. І. Пла- 
тонов, Л. А. Близниченко, А. М. 
Свядощ та ін.). В 60-х рр. 20 ст. 
С. обгрунтував болг. учений Г. 
Лозанов, директор першого в світі 
н.-д. ін-ту сугестології (засн. 1966). 
З 1975 в Болгарії видається журн. 
«Суггестология и суггестопедия» 
(болг., рос. та англ. мовами). 
Літ.: Лозанов Г. Сугестология. Со- 
фия, 1971; Шварц И. Е. Внушение 
в педагогическом процессе. Пермь, 
1971; Близниченко Л. А. Ввод и за- 
крепление информации в памяти 
человека во время естественного сна. 
К., 1966. О. Т. Губко. 

С^Г/ІИНОК — тонкозерниста 
осадочна гірська порода. Склада¬ 
ється на 10—ЗО % (за-масою) з 
глинистих частинок (розміром 
менше як 0,005 ми), а також пилу¬ 
ватих і піщанистих частинок. Зви¬ 
чайно С. містите глинисті мінерали 
{каолініт, монтморилоніт тощо). 
За походженням С. поділяють на 
морські, озерні, річкові, еолові, 
делювіальні (див. Делювій), вод¬ 
но-льодовикові тощо. С. є важли¬ 
вою складовою частиною суглинис¬ 
тих грунтів. Використовують як 
сировину для вироби, цегли. 
СУГЛбБ — рухоме перервне з’єд¬ 
нання кісток скелета хребетних 
тварин і людини. Має три неодмін¬ 
ні елементи: суглобові по¬ 
верхні двох або більше кісток 
(одна поверхня, як правило, є го¬ 
ловкою, друга — ямкою), суг¬ 
лобову порожнину, за¬ 
повнену синовіальною рідиною, і 
суглобову сумку, висте¬ 
лену синовіальною оболонкою. 
Крім того, існують структури (суг¬ 
лобовий диск, суглобовий меніск, 
суглобова губа, внутр. і позакап- 
сульні зв’язки, сесамоподібні кіст¬ 
ки), які в повному поєднанні зу¬ 
стрічаються лише в окремих С. Рух 
С. визначається переважно фор¬ 
мою суглобових поверхонь, яку 
порівнюють з геометричними фігу¬ 
рами. Звідси й назви С. за фор¬ 
мою: кулясті (напр., плечовий), 
еліпсоїдні (напр., променевоза- 
п’ястний), циліндричні (напр., про- 
меневоліктьовий) та ін. За рухами 
зчленованих ланок, що здійсню¬ 
ються навколо однієї осі, двох або 
багатьох осей, С. поділяють на 
багатоосьові (напр., кулясті, плос¬ 
кі), двоосьові (напр., еліпсоїдні, 
сідлоподібні) та одноосьові (напр., 
циліндричні). Залежно від кіль¬ 
кості кісток, що беруть участь в 
утворенні С., і того, як поєдную¬ 
ться рухи цих кісток між собою, С. 
класифікуються на прості (напр., 
міжфалангові), комбіновані (напр., 
скроневонижньощелеповий) і комп¬ 
лексні (напр., гру динно-ключич¬ 
ний). В укріпленні С. велике зна¬ 
чення мають оточуючі їх м'язи. 
Ураження С. бувають наслідком 
травм {вивих), природженими, а 
також обмінно-деструктивної {ар- 
троз) або запальної (артрит) при¬ 
роди. В результаті різних патоло¬ 
гія. процесів в С. можливий розви¬ 
ток обмеження рухомості {конт¬ 
рактура) або повного знерухомлен- 
ня {анкілоз). Ю. Я. Полулях. 
СУГОКЛІЯ, Сухоклія — річка 
в Кіровогр. обл. УРСР, права 
прит. Інгулу (бас. Пд. Бугу). Довж. 
58 км, площа бас. 983 км2. Має рів¬ 
нинний характер, широку долину. 
Стік зарегульовано водосховища¬ 
ми, багато ставків. Воду річки 
використовують для побутового 
водопостачання і зрошування. 
СУГР^ДОК — перехідний між 
суборами і дібровою природний 
ліс. Від діброви С. відрізняється 
наявністю сосни, папороті-орляка, 
рокитника та ін. суборових видів, 
а від суборів — наявністю у дерев¬ 
них ярусах і трав’яному покриві 
дібровних видів. 
СУД — орган держави, що в інте¬ 
ресах пануючого класу, а в розви¬ 
нутому соціалістич. суспільстві — 
в інтересах всього народу здійснює 
правосуддя. Завдання С. визнача¬ 

ються класовою суттю д-ви, яка 
його створила. В експлуататорсь¬ 
ких, зокрема бурж., д-вах С. завж¬ 
ди був і залишається захисником 
пануючого класу, «сліпим, тонким 
знаряддям нещадного придушен¬ 
ня експлуатованих, обстоюючим 
інтереси грошового мішка» (Ленін 
B. І. Повне зібр. тв., т. 35, с. 259— 
260). У Країні Рад ліквідація 
бурж. судової системи і створення 
судів нового типу почалися зразу ж 
після перемоги Великого Жовтня 
за ініціативою нар. мас, керованих 
партією більшовиків. Завданням 
нових судів, за визначенням В. І. 
Леніна, була боротьба проти спроб 
повалених класів відновит своє 
панування або відстояти свс ї при¬ 
вілеї чи потай протягти, обманом 
дістати ту чи іншу частину цих при¬ 
вілеїв (див. Ленін В. І. Повне зібр. 
тв.,т. 36, с. 154). Перший законо¬ 
давчий акт про створення нової 
судової системи в країні — Де¬ 
крет про суд (1917) закріпиз най¬ 
важливіші демократичні принципи 
організації і діяльності пролет. С. 
щодо здійснення правосуддя, які 
відповідали природі і духові но¬ 
вого соціального ладу. Відтоді 
форми і принципи діяльності рад. 
C. весь час удосконалювались, 
їхні завдання визначалися відпо¬ 
відно до нових функцій Радянсь¬ 
кої соціалістичної держави щодо 
побудови соціалізму в країні. Осн. 
принципи організації й діяльності 
рад. судових органів у розвину¬ 
тому соціалістичному суспіль¬ 
стві визначаються Конституцією 
СРСР, конституціями союзних 
(див., зокрема, Конституція 
УРСР) і авт. республік, Основами 
законодавства Союзу РСР і союз¬ 
них республік про судоустрій в 
СРСР. Діяльність С. при здійс¬ 
ненні ним своїх функцій спрямова¬ 
на на всемірне зміцнення соціа¬ 
лістичної законності і правопо¬ 
рядку, запобігання злочинам та 
ін. правопорушенням і має зав¬ 
данням охорону закріплених у 
Конституції СРСР сусп. ладу, його 
політ, та екон. систем; соціально- 
екон., політ, та особистих прав і 
свобод громадян, проголошених і 
гарантованих Конституцією СРСР, 
конституціями союзних і авт. рес¬ 
публік, рад. законами; прав і за¬ 
конних інтересів держ. підпри¬ 
ємств, установ, орг-цій, колгоспів 
та ін. кооп. орг-цій, їхніх об’єд¬ 
нань, ін. громадських організацій. 
Усією своєю діяльністю С. вихо¬ 
вує рад. громадян у дусі відда¬ 
ності Батьківщині і справі ко- 

СУД 

О. В. Суворов. 

Орден Суворова 
1-го ступеня. 

Київське суворовське 
училище. Архітектор 
М. О. Шехонін. 1915— 
16. 
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Судак. Залишки фор¬ 
теці. 14—15 ст. 

Судак звичайний. 

мунізму, точного і неухильного 
виконання Конституції СРСР і 
рад. законів, бережного ставлення 
до соціалістичної власності, до¬ 
держання дисципліни праці, чес¬ 
ного ставлення до держ. і громад, 
обов’язку, до правил соціалістич¬ 
ного співжиття. Застосовуючи за¬ 
ходи кримінального покарання, 
С. не тільки карає злочинців, а й 
має на меті виправлення й пере¬ 
виховання їх. Правосуддя здійс¬ 
нюється шляхом розгляду С. ци¬ 
вільних і кримінальних справ від¬ 
повідно до конституційних прин¬ 
ципів судочинства, в строго виз¬ 
начених процесуальних формах, 
передбачених Основами проце¬ 
суального законодавства СРСР, 
цивільним процесуальним і кримі¬ 
нально-процесуальним законодав¬ 
ством союзних республік. Грома¬ 
дяни СРСР мають право на судо¬ 
вий захист від посягань на честь і 
гідність, життя і здоров’я, на осо¬ 
бисту свободу і майно. Правосуд¬ 
дя здійснюється на засадах рівно¬ 
сті громадян перед законом не¬ 
залежно від їхнього походження, 
характеру занять, місця проживан¬ 
ня та ін. обставин. Усі суди ут¬ 
ворюються на засадах виборності 
суддів і народних засідателів, 
які є відповідальними перед ви¬ 
борцями або органами, що їх об¬ 
рали, і звітують перед ними. В 
Союзі РСР діють Верховний Суд 
СРСР, Верховні Суди союзних 
і автономних республік, обласні 
(крайові) суди, районні (міські) 
нар. суди. У Збройних Силах ді¬ 
ють військ, трибунали. 

О. Н. Якименко. 
«СУД І РОЗПРАВА», «Суд і 
розправа в правах Малоросійсь¬ 
ких широко на різних місцях по¬ 
казана, а тут в єдиний короткий і 
ясний ексцерпт для припинення 
гіркої в судах тяганини зібрана, 
для корисного застосування мало¬ 
росіянам списана» — пам’ятка 
феод, права України 18 ст. Скла¬ 
дена в результаті приватної коди¬ 
фікації, що її провів Ф. О. Чуйке- 
вич 1750—58. Являє собою витяг 
(ексцерпт) з польс.-лит. та рос. 
законодавства і звичаєвих норм 
права, що діяли на Лівобережній 
і Правобережній Україні в 15— 
18 ст. Найпослідовніше, з класо¬ 
вих позицій укр. дворянства, в 
чС. і р.» систематизовано ті нор¬ 
ми права, які закріплювали право 
власності поміщиків на землю, ма¬ 
єтки та покріпачення селян. У 
чС. і р.» доводилася необхідність 
відновити на Україні станові шля¬ 
хетські суди, захищалися інтере¬ 
си пануючих верств. чС. і р.» не 
мала офіц. характеру, але в су¬ 
дах посилалися на неї. Вона спра¬ 
вила певний вплив на розвиток пра¬ 
вової думки на Україні. Зокрема. 
судову реформу на Україні 1760— 
63 було проведено з урахуванням 
рекомендацій чС. і р.». Рукопис¬ 
на копія чС. і р>, датована 1791, 
зберігається у відділі рукописів 
Держ. публічної б-ки ім. М. Є. 
Салтикова-Щедріна в Ленінграді. 
СУД ПРИСЯЖНИХ — у ряді 
бурж. країн форма здійснення су¬ 
дового розгляду, що полягає в 
участі в суді виборних представни¬ 
ків здебільшого із заможних верств 
населення — присяжних за¬ 
сідателів. Вони утворюють 

т. з. колегію в складі держ. суду, 
яка має розв’язувати питання ли¬ 
ше про винність або невинність 
підсудного, а коронні судді (один 
чи колегія) виносять вирок відпо¬ 
відно до рішення присяжних — 
вердикту. В Росії С. п. було утво¬ 
рено судовою реформою 1864; ко¬ 
легія присяжних засідателів діяла 
в складі окружного суду. Вибори 
засідателів обмежувалися рядом 
цензів. Однак царизм, боячись на¬ 
віть обмеженого демократизму С. 
п., судово-адміністративною ре¬ 
формою 1889 значно обмежив їх 
діяльність. і. П. Сафронова. 
СУДАК (Ідісіорегса) — рід риб 
род. окуневих ряду окунепооіб- 
них. Довж. до 130 см, маса до 20 
кг. Тіло видовжене, стиснене з 
боків, вкрите досить дрібною лус¬ 
кою. Рот великий. Крім дрібних 
зубів, має міцні ікла. Забарвлення 
спини і боків зеленувато-сіре з 
темними поперечними смугами, 
черева — світле. 5 видів, пошире¬ 
них у прісних і солонуватих водах 
Європи й Пн. Америки. У водой¬ 
мах УРСР (бас. Чорного і Азовсь¬ 
кого морів) — 3 види: С. зви¬ 
чайний (Ь. Іисіорегса), 6 е р ш 
(Ь. УОІ£ЄП5І5) і С. морський 
(Ь. таті па). С.— промисл. риби, з 
них найбільше значення має С. зви¬ 
чайний. Статева зрілість — на 3— 
5-му році життя. Нерест у квітні — 
травні. Плодючість 200—500 тис. 
ікринок. Живиться гол. чин. ри¬ 
бою. С. є також об’єктом рибороз¬ 
ведення і розселення в різні при¬ 
родні та штучні водойми. 
СУДАК — місто Кримської об¬ 
ласті УРСР, райцентр. Розташо¬ 
ваний на березі Чорного м., за 
55 км від Феодосії. У 212 на місці 
сучасного С. збудовано фор¬ 
тецю під назвою Сугдея. В кін. 
8 — на поч. 9 ст. населений пункт 
став значним мор. портом. Насе¬ 
лення міста підтримувало торг, 
зв’язки з Київською Руссю, Ві¬ 
зантією. В давньорус. джерелах 
згадується під назвою Су рож. З 
13 ст. С.— під владою Кримсько¬ 
го ханства. З 1365 — генуезька 
колонія Північного Причорномор'я 
(італійці називали її Солдайєю). 
В 1475 підпала під владу Туреч¬ 
чини. В 1783 С. разом з усім Крим, 
п-овом приєднано до Росії. Рад. 
владу встановлено в січні 1918. 
З 1982 С. — місто. У С.— вино¬ 
робний радгосп-завод, що входить 
до кримського виробничо-аграрно¬ 
го об'єднання виноробної проми¬ 
словості *Масандра>, ефіроолій¬ 
ний завод-радгосп, комбінати ко¬ 
мунальних підприємств та побуто¬ 
вого обслуговування, райсільгосп- 
техніка. 2 заг.-осв. та музична 

Судак. Будинок відпочинку львів¬ 
ських залізничників. 

школи, лікарня, Будинок культу¬ 
ри, кінотеатр, 3 бібліотеки. В С. 
— філіал архітектурно-історичного 
заповідника чСофійський музей» 
— чСудацька фортеця» (Генуезь¬ 
ка фортеця, 14—15 ст.), до якого 
входять: 16 башт, передмостове 
укріплення, церква Дванадцяти 
апостолів та ін. споруди. С.— 
кліматичний приморський курорт 
середземноморського типу. Клі¬ 
мат С. м’який (пересічна т-ра лип¬ 
ня +23°, лютого +2 °С), сухий 
(опадів 310 мм на рік). Лікувальні 
фактори — кліматотерапія, мор¬ 
ські купання. Показання: хво¬ 
роби органів дихання нетуберку* 
льозного характеру, функціональ¬ 
ні захворювання нервової системи 
тощо. Функціонує цілий рік. В 
1825 С. відвідав О- С. Грибоєдов. 
У С. бували вітчизн. учений в га¬ 
лузі статистики, етнографії П. І. 
Кеппен, рос. ботанік X. X. Сте- 
вен, рос. живописці 1. К. Айва- 
зовський, О. М. Вену а, К. Ф- 
Богаєвський, рос. рад. поет і жи¬ 
вописець М. О. Волошин, жив 
вірм. рад. композитор О- О. 
Спендіаров. 
СУДАН, Демократична Республі¬ 
ка Судан — держава на Пн. Сх. 
Африки. На Пн. Сх. омивається 
водами Червоного м. В адм. від¬ 
ношенні поділяється на 18 про¬ 
вінцій. 
Державний лад. С.— республіка. 
Діюча конституція прийнята 1973. 
Глава д-ви, уряду і верховний 
головнокомандуючий — президент, 
що обирається населенням на^ 6 
років. Законодавчу владу здійс¬ 
нюють президент і однопалатні 
Нац. нар. збори (ННЗ; 151 депу¬ 
тат, що обирається населенням або 
призначається президентом на 4 
роки), виконавчу — уряд. 

*■ » _ жли 
Краєвид у Нубійській пустелі. 

Природа. Більша частина країни — 
плато заввишки 300—1000 м, на 
Пн. якого простягаються Лівійська 
та Нубійська пустелі. На крайньо¬ 
му Пд. підносяться відроги Цент¬ 
ральноафриканського нагір’я (вис. 
до 3187 м, г. Кіньєті — найвища 
точка країни), на Зх.— плато Дар- 
фур і Кордофан, на Сх.— відроги 
Ефіопського нагір’я. Вздовж уз¬ 
бережжя простягається неширока 
примор. низовина. Поклади міді, 
золота, хрому, заліза, марганцю, 
нафти, мармуру гіпсу. Клімат 
на Пн. тропічний, пустельний, ду¬ 
же жаркий і посушливий, на Пд.— 
екваторіальний, мусонний. У Хар- 
тумі пересічна т-ра січня +22°, 
липня +33°. Опадів на Пн. до 
20 мм, в серед, частині країни — 
100—300 мм, на крайньому Пд.— 
понад 1000 мм на рік. Гол. ріка — 
Ніл та її витоки Білий Ніл і Го- 
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лубий Ніл. На Пн. поширена зла¬ 
ково-чагарникова і чагарникова 
пустельна рослинність на пустель¬ 
них тропічних грунтах, на Пд.— 
савана на червоно-бурих грунтах, 
в гірських районах на крайньому 
Пд. та Сх.— гірські ліси. По до¬ 
линах річок ростуть галерейні віч¬ 
нозелені ліси. В країні створено 
національні парки Діндер, Німуле, 
Південний та заповідник Ерковіт. 
Населення. Майже половину на¬ 
селення С. становлять араби; жи¬ 
вуть також народи беджа, нубійці, 
динка, азанде, нуер, шилук та ін. 
Держ. мова — арабська. Пересічна 
густота нас.— бл. 8 чол. на 1 км2 
(1982, оцінка). Міське населення 
становить 20,4% (1976). Найбіль¬ 
ше місто Хорту м. 
Історія. Тер. сучас. С. була заселе¬ 
на з часів кам’яної доби. Значну 
частину цієї території (в давнину— 
країна Куш, з 10 ст. до н. е.— Ну¬ 
бія) населяли семіто-хамітські та 
купштські племена, до яких з 2-го 
тис. до н. е. примішувалися не¬ 
гроїдні елементи, які проникали з 
Пд. В 3-му тис. до н. е. єгип. фа¬ 
раони здійснювали грабіжницькі 
походи на Куш, вивозячи звідти ра¬ 
бів та золото і слонову кістку. В 
16—12 ст. до н. е. тер. сучас. С. 
перебувала під владою Старод. 
Єгипту. Бл. 8 ст. до н. е. на ній 
виникла рабовласн. д-ва — Нільсь¬ 
ка Ефіопія (з 6 ст. до н. е. — Меро- 
їтське царство). На поч. 4 ст. н. е. 
значну частину тер. С. захопило 
Аксумське царство. До 7 ст. н. е. 
на його території виникли христи¬ 
янські д-ви Алоа, Мукурра, Ноба- 

тія. З серед. 7 ст. на тер. сучас. 
С. почали проникати араби, що 
супроводилося поширенням ісла¬ 
му. В кін. 14 — на поч. 16 ст. тут 
виникли мусульм. феод. д-ви 
(Дарфурський султанат, Сеннар 
та ін.). В 1820—22 більшу частину 
тер. сучас. С. завоював правитель 
Єгипту Мухаммед Алі. С. був 
формально включений до Осман¬ 
ської імперії, владу якої визнавав 
Єгипет. У кін. 60 — на поч. 70-х 
рр. 19 ст. в С. посилився вплив 

Хартум. У центрі міста. 

Великобританії. Жорстока експлуа¬ 
тація місц. населення тур.-єгип. 
владою та англ. колонізаторами 
викликала 1881 антиколоніальне 
повстання, яке очолив Магді Су¬ 
данський. У ході повстання на 
тер. С. було створено незалежну 
феод.-теократичну д-ву. В 1898 
англо-єгип. війська розгромили 
повстанців. У 1899 Великобританія 
змусила Єгипет укласти угоду, за 
якою С. було оголошено спільним 
володінням (кондомініумом) Ве¬ 
ликобританії та Єгипту. В умовах 
заг. піднесення нац.-визвольного 
руху на Сх., що розгорнувся під 
впливом Великого Жовтня, в С. 

виникли перші політ, орг-ції. Під 
час 2-ї світової війни 1939—.45 
суданські військ, частини брали 
участь у бойових діях проти військ 
фашист, д-в у Ерітреї, Єгипті, 
Лівії, Тунісі. Після війни в краї¬ 
ні посилився нац.-визвольний рух. 
У 1946 засновано Суданську ком¬ 
партію. В листопаді 1955 англ. і 
єгип. війська виведено з С. В груд¬ 
ні 1955 суданський парламент 
ухвалив рішення про проголошен¬ 
ня з 1. І 1956 С. незалежною д-вою. 
В 1956 С. встановив дипломатичні 
відносини з СРСР. Між СРСР і 
С. було укладено довгострокові 
угоди про торг. (1959, 1961), екон. 
і тех. (1961, 1969) співробітництво. 
17.ХІ 1958 в С. внаслідок військ, 
перевороту до влади прийшла 
Верх, рада збройних сил, яка 
розпустила парламент, заборони¬ 
ла діяльність політ, орг-цій, всі¬ 
ляко заохочувала іноз. капітало¬ 
вкладення в економіку країни. 
Реакційна внутр. політика уряду 
С. викликала 1964 широкий нар. 
рух, який привів до влади уряд 
Об’єднаного нац. фронту, до скла¬ 
ду якого ввійшли комуністи. В 
грудні 1965 в С. до влади прийшов 
реакційний блок бурж.-поміщи¬ 
цьких і феод.-племінних верств. 
25.V 1969 армійські кола здійсни¬ 
ли держ. переворот. Країна ста¬ 
ла офіційно називатися Демокра¬ 
тичною Республікою С. В С. було 
здійснено прогресивні перетворен¬ 
ня. Проте згодом у рядах демо¬ 
кратичних сил С. виникли розбіж; 
ності, які посилилися в результаті 
підступів імперіалістичної аген- 
тл^ри і діяльності правих сил. 19. 

Цукровий завод у місті Сеннар. 

VII 1971 група лівонастроєних офі¬ 
церів спробувала зі зброєю в ру¬ 
ках захопити владу. Репресії про¬ 
ти учасників цієї змови пошири¬ 
лись і на компартію, яка змушена 
була перейти в підпілля. До влади 
прийшли прозахідні правонаціона- 
лістичні сили, які взяли курс на 
альянс з силами імперіалізму, 
гол. чин. СІЛА. Антинар. політика 
уряду С. поставила країну на грань 
екон. краху. Невдоволення існую¬ 
чим у С. режимом охопило всі 
верстви суспільства. В С. активі¬ 
зувалася діяльність нац.-патріо¬ 
тичних сил. В кін. 1981 — на поч. 
1982 в багатьох містах С. відбу¬ 
лися виступи, спрямовані проти 
внутр. політики і прозахідного 
зовнішньополіт. курсу уряду. З 
1956 С.— член ООН. С.— член 
Організації африканської єдності. 

/и Д. Шевченко. 
Політичні партії» профспілки. 
Суданський соціалі¬ 
стичний союз (ССС), 
засн. 1972. Єдина легальна партія 
в країні. Суданська комуністична 
партія, засн. 1946. Діє нелегаль¬ 
но. Загальна федера¬ 
ція робітничих проф- 

СУДАН 

Герб Судану. 

СУДАН. 

Площа — 
2,5 млн. км2 
Населення — 
бл. 20 млн. чол. 
(1982, оцінка) 
Столиця — 
м. Хартум 

Голова статуї царя Ас- 
пельти біля одного із 
скельних храмів Ге- 
бель-Баркал. 6 ст. до 
н. е. Музей красних 
мистецтв. Бостон. 
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СУДАН 

Бог з головою яструба. 
Рельєф з храму Лево¬ 
вого бога Апедемака 
в Мусавварат-ес-Суфрі. 
Між 235 та 211 до н. е. 
Суданський національ¬ 
ний музей. Хартум. 

Глиняний горщик з 
рельєфними ліпними оз¬ 
добами з Мерое. 1 ст. 
до н. е. Суданський на¬ 
ціональний музей. Хар¬ 
тум. 

Мохо Куа. Водоноска. 
Тонований гіпс. 1958. 

спілок Судану (засн. 1950) 
і Федерація профспі¬ 
лок службовців С у да - 
н у діють під контролем ССС. 
Господарство. С.—економічно сла¬ 
борозвинута агр. країна з експорт¬ 
ною орієнтацією г-ва, гол. чин. на 
вироби, бавовни. В економіці знач¬ 
ні позиції посідає іноз. капітал 
(зокрема, Великобританії). Орієн¬ 
тація країни на капіталістичний 
шлях розвитку, антинар. політика 
уряду в останні роки призводять до 
загострення внутр. соціально-екон. 
проблем. Швидкими темпами зро¬ 
стають податки та ціни, безробіт¬ 
тя, дефіцит платіжного балансу; 
рівень інфляції 1981 становив 
50% .У с. г. зайнято бл. 80% са¬ 
модіяльного населення і створю¬ 
ється понад 38% валового внутр. 
продукту, воно дає бл. 90% сиро¬ 
вини для пром-сті. С.-г. вироби, 
не задовольняє потреб країни у 
продовольстві. В обробітку — ли¬ 
ше 3% тер. країни. Характерна ба¬ 
гатоукладність, поряд з невелики¬ 
ми сел. г-вами існують великі то¬ 
варні приватні та держ. ферми. 
Збереглися феод, пережитки, по¬ 
ширена оренда землі. Гол. експорт¬ 
ні культури — бавовник (довго¬ 
волокнисті сорти), кунжут (до 
20 % світового збору), арахіс. 
Для власного споживання виро¬ 
щують пшеницю, сорго, просо; з 
технічних — цукр. тростину та 
ін. За вироби, гуміарабіку (клей¬ 
ка речовина, що виділяється дея¬ 
кими видами акацій) країна 
посідає провідне місце в світі. 
Розводять велику рогату худобу, 
овець, кіз, верблюдів, мулів, ко¬ 
ней та ін. Пром-сть розвинута сла¬ 
бо. В ній створюється понад 8% 
валового внутр. продукту. В 
невеликій кількості видобувають 
залізну, хромову і марганцеву 
руди, нафту (в м. Порт-Судані 
діє нафтопереробний з-д). З галу¬ 
зей обробної пром-сті найрозви¬ 
нутіші харчосмакова (олійницька, 
овочефруктоконсервна, цукр., тю¬ 
тюнова та ін.) та бавовноочисна. 
Окремі підприємства металообр., 
хім., цем., текст., шкіряно-взут., 
деревообр. галузей. Ряд підпри¬ 
ємств споруджено з допомогою 
СРСР, у т. ч. 4 з-ди по переробці 
с.-г. продукції, 2 зернові елеватори 
та ін. У 1981 вироблено 1,18 млрд. 
кВт • год електроенергії, переваж¬ 
но на ТЕС. Гол. пром. центри: 
Хартум, Порт-Судан, Вад-Медані. 
Транспорт розвинутий слабо. Довж. 
(тис. км, 1982): з-ць — бл. 4,8, 
автошляхів — 21,2 (у т. ч. 3,3 з 
твердим покриттям). У Хартумі — 
міжнар. аеропорт. Найбільший 
мор. порт — Порт-Судан. З С. 
вивозять бавовну (близько 18 % 
вартості експорту), гуміарабік, 
кунжут, арахіс, шкури тощо; 
довозять нафтопродукти, продо¬ 
вольство, пром. товари, машини і 
устаткування. Осн. торг, партне¬ 
ри — країни Європейського еконо¬ 
мічного товариства, США, Японія, 
Саудівська Аравія. Грош. оди¬ 
ниця — суданський фунт. За кур¬ 
сом Держбанку СРСР 1 судансь¬ 
кий фунт = 0,59 крб. (грудень 
1983). В. /. Гусаров. 
Медичне обслуговування. За да¬ 
ними ВООЗ, на 1975 налічувало¬ 
ся 16,02 тис. лікарняних ліжок 
(9 ліжок на 10 тис. ж.), біль¬ 

шість яких належить д-ві. Жите¬ 
лів С. 1975 обслуговували 1,4 тис. 
лікарів (0,8 лікаря на 10 тис. ж.), 
66 зубних лікарів. Підготовка лі¬ 
карів здійснюється на мед. ф-ті 
Хартумського ун-ту. 
Освіта, наукові та культурно-ос¬ 
вітні заклади. В 1977 80% населен¬ 
ня було неписьменним. У країні 
проголошено обов’язкове навчання 
дітей віком від 7 до 12 років, але 
воно не виконується, значна кіль¬ 
кість дітей не відвідує школу. Нав¬ 
чання в держ. школах безплатне, 
є приватні школи. Строк навчання 
у поч. школі 6 років, у середній — 
6 (3 + 3). Викладання араб, мо¬ 
вою. В 1979/80 навч. р. у поч. шко¬ 
лах налічувалося понад 1,4 млн. 
учнів, у серед, навчальних закла- 

Зрошувальний канаут. 
Обробіток плантації бавовнику. 

дах — 445,8 тис. У С.— 15 вузів, 
у т. ч. 5 ун-тів (ун-т у Хартумі, 
засн. 1956; філіал Каїрського 
ун-ту в Хартумі, засн. 1955; Іслам¬ 
ський ун-т в Ом дурмані, засн. 1912; 
два ун-ти, засн. 1975, перебувають 
у процесі становлення), ряд ін-тів 
і коледжів (Політех. ін-т у Харту¬ 
мі, засн. 1967; 1981/82 навч. р.— 
бл. ЗО тис. студентів). Координа¬ 
цію наук, діяльності в С. здійс¬ 
нює Нац. рада досліджень (засн. 
1970) . Працюють н.-д. ін-ти дос¬ 
лідження сонячної енергії, про¬ 
мислових досліджень, наук, робо¬ 
та проводиться в Хартумському 
ун-ті, в Ін-ті Африки й Азії та ін. 
Б-ки: Публічна в Хартумі, Хар¬ 
тумського ун-ту, Ісламського ун-ту 
та Публічна, обидві — в Омдурма- 
ні. Нац. музей природничої істо¬ 
рії (засн. 1920), Етногр. музей 
(засн. 1956), Нац. музей С. (засн. 
1971) , усі — в Хартумі. 

В. 3. Клепиков. 
Преса» радіомовлення, телебачен¬ 
ня. В 1981 в С. виходили 3 газети 
і 2 журнали заг. тиражем бл. 160 
тис. прим. Осн. газети: щоденні — 
«Аль-Айям» («Дні*, з 1954), «Ас- 
Сахафа» («Преса», з 1962); що¬ 
тижнева — «Аль-Кувват аль-Му- 
салляха» («Збройні сили», з 1969), 
всі — араб, мовою. Щомісячні жур¬ 
нали «Судан нау» («Судан сьогод¬ 
ні», з 1976, англ. мовою) та «Хар¬ 
тум» («Хартум», араб, мовою) — 
урядові. Суданська компартія ви¬ 
дає підпільно щомісячну газ. «Аль- 
Майдан» («Арена»). Урядове ін- 
форм. агентство — Судан Ньюс 
Ейдженсі (СУНА) засн. в грудні 
1970, офіційно відкрито в травні 
1971. Радіомовлення з 1940. Служ¬ 
ба радіомовлення С. є державною, 
перебуває в Омдурмані. Переда¬ 
чі ведуться амхарською, араб., 
англ., сомалійською та тигре мова¬ 
ми. Телевізійна служба С. дер¬ 
жавна, засн. 1962, перебуває в Ом¬ 
дурмані. 
Література. С.— країна давньої 
цивілізації, пов’язаної з давніми 
єгип. та елліністичною культурами. 
З приходом у 7 ст. арабів панів¬ 
ною стала араб, мова, нею писали 
твори традиційних жанрів (класич¬ 
ною мовою і на діалектах). Виз¬ 
начні письменники 17—18 ст.: Хам- 
мад ібн Мухаммед ібн Алі аль- 
Мумайух і Мухаммед аль-Джаалі. 
В нар. поезії 19 ст. (X. Абу Сінна, 
поетеси Умм Мусеймас, Бінт аль- 
Маккаві та ін.) звучали мотиви 
боротьби проти іноз. поневолюва¬ 
чів. Серед поетів класичного на¬ 
пряму — Мухаммед Саїд аль-Аб- 
басі, Абдаллах Абдаррахман, Ху- 
сейн аз-Захра. В 20-х рр. 20 ст. 
вірші, спрямовані проти англ. 
колонізаторів, створили Абу Джук- 
куда, Алі Ахмадані. В цей період 
на перше місце виходить романтич¬ 
на поезія, представниками якої 
були Хамза аль-Малік Тунбуль, 
ат-Тіджані Юсеф Башір, Юсеф 
Мустафа ат-Тінні, Абдаллах ат- 
Тайїб. Прозові твори в л-рі С. 
з’явилися тільки перед 2-ю світо¬ 
вою війною. В післявоєнний час 
головне місце посіла реалістична 
л-ра. З соціальними й антиімперіа¬ 
лістичними творами виступили 
поети Тадж ас-Сірр Хасан, Джілі 
Абдаррахман, Джафар Хамід аль- 
Башір, Мухаммед Міфтах аль- 
Фейтурі, прозаїки Осман Алі Нур, 
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Абу Бакр Халід, ат-Тайїб Заррук 
та ін. Широке визнання за межами 
С. набула творчість романіста 
ат-Тайїба Саліха. 
Рос. мовою перекладено твори про¬ 
заїків ат-Тайїба Саліха, Алі аз- 
Зубейра, ат-Тайїба Заррука та 
ін., поетів Мухаммеда Міфтаха 
аль-Фейтурі, Тадж ас-Сірра Ха- 
сана, Джілі Абдаррахмана та ін. 
Укр. мовою перекладалися опо¬ 
відання Алі аз-Зубейра, вірші 
Джілі Абдаррахмана, Мухієдді- 
на фареса, Камаля аль-Гізулі, 
роман ат-Тайїба Саліха «Зейнове 
одруження». Ю. М. Кочубей. 
Архітектура і мистецтво. У 2-му 
тис. до н. е. архітектура С. роз¬ 
вивалася в руслі давньоєгип. куль¬ 
тури, на кінець 1-го тис. до н. е. 
проявилися риси місц. своєрід¬ 
ності (приземкуваті й масивні про¬ 
порції). З утвердженням христи¬ 
янства зводилися церкви, за ар¬ 
хітектурою й розписами близькі 
до мист. коптів. Архітектура Зх. 
С. 15—16 ст. має багато спільного 
з середньовічним кам. буд-вом 
Сх. Африки. Найхарактерніші 
типи нар. житла 19—-20 ст.— 
прямокутні в плані хатини з цег- 
ли-сирцю, на узбережжі Червоно¬ 
го м.— будинки з коралового вап¬ 
няку, у племен півдня С.— круглі 
глиняні або плетені хатини з тра¬ 
в’яними покрівлями. Після 1956 
розгорнулося промислове і жит¬ 
лове оуд-во європ. типу. 
На тер. С. збереглися пам’ятки 
мист. від часів неоліту (статуетки 
тварин з глини, кераміка, наскель- 
ні зображення). В 2-му тис. до 
н. е. в мист. С. були поширені 
давньоєгип. традиції, однак з кін. 
1- го тис. до н. е. з’явилися місц. ри¬ 
си (монументальні рельєфи). З 
2- ї пол. 6 ст. церкви оздоблювали 
настінними розписами. В сучас. 
С. розвинуті різні види образотвор¬ 
чого й декор.-ужиткового мист. 
(дерев’яна скульптура, дрібна 
скульптура з глини, вироби з міді, 
срібла і шкіри, плетіння). З серед. 
20 ст. склалася нац. школа стан¬ 
кового живопису (X. Аббас, М. О. 
Бешір), графіки (А. А. Борхан) і 
скульптури (М. Куа, А. Хамід). 
У С. поширені масові танці, що 
супроводяться піснями під аком¬ 
панемент барабана (тамтама). Іс¬ 
нують професійні ансамблі народ¬ 
ного танцю. 
Театр, мистецтво С. тяжіє до араб, 
культури. В 1936 організовано Те¬ 
атр. т-во, яке спочатку обслугову¬ 
вало школи, а з 1940 почало дава¬ 
ти публічні вистави. В 1950 на 
базі т-ва почали роботу драм, тру- 

Шайгі. Залізничники. 1957. 

пи С. (вистави араб, мовою). У 
республіці відкрито Сучасний 
суданський театр, Трупу Харту- 
ма і кілька ансамблів нар. танцю. 
В 1968 створено кіноуправління, 
яке випускає навч. та хронікальні 
фільми. Серед худож. фільмів — 
«Надії та мрії» (1969, реж. ар- 
Рашід-Махді), «Боротьба поко¬ 
лінь» (1972), «Конфлікт братів» 
(1973, обидва — реж. А. Хашем), 
«Африка, барабани революції» 
(1978, реж. Сулейман). 
Літ.: Вобликов Д. Р. Республика Су¬ 
дан. М., 1978; Сорокин А. А. Аграр¬ 
ний вопрос в Судане. М., 1979; Гу- 
саров В. И. Социально-зкономическое 
развитие Судана. М., 1983; Демидчик 
B. П. Суданская поззия XX в. Душан¬ 
бе, 1972. 
СУДАНСЬКА КОМУНІСТЙЧНА 
ПАРТІЯ (СКП). Створена неле¬ 
гально 18.VIII 1946 в м. Хартум 
на зборах членів марксист, гурт¬ 
ків як орг-ція Судан, рух за нац. 
визволення (СРНВ). І з’їзд СРНВ 
(1950) прийняв його статут. За 
ініціативою й участю комуністів 
1950 створено Заг. федерацію ро- 
бітн. профспілок. III з’їзд (1956) 
перейменував СРНВ на СКП і 
прийняв її програму. В 1964 вна¬ 
слідок повалення військ, дикта¬ 
тури СКП вийшла з підпілля, її 
представники ввійшли до уряду, 
а 1965 — і парламенту. В 1965 
заборонена. IV з’їзд СКП (1967) 
прийняв нові статут і програму, 
що визначила дальші завдання пар¬ 
тії в боротьбі за соціально-екон. 
прогрес країни, проведення агр. 
реформи, зміцнення антиімперіа¬ 
лістичної солідарності прогрес, 
сил Судану. Після створення в 
країні 1969 нового режиму діяла 
напівлегально, комуністи входили 
до уряду і вищих держ. органів. 
У 1971, звинувачена в причетності 
до спроби групи офіцерів здійсни¬ 
ти держ. переворот, СКП зазнала 
репресій, внаслідок яких загинуло 
багато комуністів, у т. ч. ген. сек¬ 
ретар її ЦК А. X. Махджуб. 
СКП пішла в підпілля. Бореться 
за поновлення в країні демокра¬ 
тичних свобод, здійснення прогрес, 
реформ в інтересах нар. мас. Бра¬ 
ла участь у нарадах комуністичних 
і робітн. партій 1960 і 1969. Ген. 
секретар ЦК — Мухаммед Ібрагім 
Нугуд (з 1971). Друк, орган — 
щоміс. газ. «Аль-Майдан» («Аре¬ 
на», з 1954). Видається неле¬ 
гально. /. Д. Шевченко. 
СУДАНСЬКА ТРАВА (ЗогвЬшп 
8и<іапеп$е) — однорічна кормова 
рослина роду сорго родини зла¬ 
кових. Стебло прямостояче, зав¬ 
вишки 2—3,5 м, добре облиснене. 
Листки широколінійні. Суцвіття— 
багатоколоскова волоть. Плід — 
зернівка. Коренева система мич¬ 
кувата, добре розвинена, прони¬ 
кає в грунт на глибину 2—2,5 м. 
C. т. походить з Африки. В Росію 
завезена 1912. С. т.— цінна кормо¬ 
ва культура. На Україні її виро¬ 
щують на сіно, зелений корм і си¬ 
лос. 100 кг сіна містить в середньо¬ 
му 52 корм. од. і 6,5 кг перетрав¬ 
ного протеїну, а 100 кг зеленої ма¬ 
си — 17 корм. од. і 1,3 кг перетрав¬ 
ного протеїну. Після скошування 
С. т. швидко відростає, що забез¬ 
печує протягом вегетац. періоду 
2—3 укоси. Урожай зеленої маси 
200—300 ц/га, насіння—10—12 ц/га 
і більше. На Україні районовано 

(1983) сорти: Крупнонасінна З, 
Миронівська 10, Миронівська 36, 
Одеська 25, Чорноморка; сорго-су- 
данкові гібриди: Новатор 151, 
Одеський 55, Ростовський 54. 

В. І. Мойсеєнко. 
СУДАНСЬКІ мбви — мови, по¬ 
ширені на території геогр. області 
Судан. Раніше їх об’єднували в од¬ 
ну сім’ю. В 50—70-і рр. 20 ст. до¬ 
ведено, що С. м. не становлять єди¬ 
ної генетично спорідненої спіль¬ 
ності. Майже всі мови зх. частини 
Судану мають риси, споріднені з 
мовами банту, трохи осторонь 
стоять, очевидно, мови манде. 
Окремими генетично єдиними гру¬ 
пами є, мабуть, мови Сх. Сахари — 
канурі й теда, а також група ні- 
лотських мов. Класифікація мов¬ 
них груп центр, частини Нігерії 
та Камеруну ще неясна. Найпо- 
шир. С. м.— малінке та бамбара; 
фула, або фуль; акан; йоруба, 1г- 
бо, едо. Хауса мова належить до 
афразійських (семіто-хамітських) 
мов, але значною мірою зазнала 
впливу навколишніх мов ін. мов¬ 
них груп. Д. О. Ольдерогге. 
СУДАЦЬКИЙ РАЙОН — на Пд. 
Сх. Крим. обл. УРСР. Утворе¬ 
ний 1979. Площа 0,7 тис. км2. 
Нас. 31,7 тис. чол. (1983). У 
районі — 23 насел. пункти, під¬ 
порядковані міській, 2 селищ¬ 
ним і 7 сільс. Радам народних 
депутатів. Центр — м. Судак. На 
Пд. та Сх. омивається Чорним м. 

СУДАЦЬНИЙ РАЙОН 
НРИМСЬНОІ ОБЛАСТІ ’ 

Поверхня гориста, в межах райо¬ 
ну — окремі масиви і хребти Крим¬ 
ських гір, відокремлені між собою 
долинами (Судацька, Веронська, 
Отузька та ін.). На Сх. підносить¬ 
ся давньовулканічний масив Кара¬ 
даг. Корисні копалини: вапняк, 
глина, гравій. Грунти бурі лісо¬ 
ві, переважно щебенюваті. Ліси 
(дуб, граб, клен, сосна) займа¬ 
ють 32 тис. га. В межах району — 
Карадагський заповідник та держ. 
заказник Новий Світ. Осн. галузь 
пром-сті — виноробна (з-ди в Су¬ 
даку, Веселому, Морському, При¬ 
вітному, які входять до крим¬ 
ського виробничо-аграрного об'єд¬ 
нання виноробної промисловості 
<Масандра>\ з-д шампанських вин 
у Новому Світі тощо). В Судаку — 
ефіроолійний завод-радгосп. Ком¬ 
бінат побутового обслуговування 
(Судак) та 5 будинків побуту. Спе¬ 
ціалізація с. г.— виноградарство. 
Площа с.-г. угідь 1982 становила 
19,2 тис. га, у т. ч. багаторічні 
насадження — 6,1 тис. га, орні 
землі — 2,1 тис. га. Вирощують 
також пшеницю, ячмінь, овочеві; 
садівництво. Вівчарство, скотарст¬ 
во. В С. р.— 8 радгоспів, райсіль- 
госптехніка, райсільгоспхімія. Ав- 

СУДАЦЬКИЙ 
РАЙОН 

Судан. Єгипетсько-рим¬ 
ський так званий Ма¬ 
лий храм у Назі. 1 ст. 

Суданська трава: 
1 — загальний вигляд 
рослини; 
2 — коріння; 
3 — волоть; 
4 — кольок; 
5 — насінина. 
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томоб. шляхів — 216 км (усі — з 
твердим покриттям). У районі — 
10 заг.-осв. та 2 музичні школи; 
25 лік. закладів, у т. ч. З лікарні; 
40 санаторно-курортних установ. 
Карадагське відділення Біології 
південних морів інституту іме¬ 
ні О. О. Ковалевського АН УРСР. 
24 будинки культури та клуби, 
2 кінотеатри, 35 кіноустановок, 
19 6-к, філіал архіт.-істор. запо¬ 
відника -«Софійський музей* — 
«Судацька фортеця», будинок- 
музей М. О. Волошина (смт Пла- 
нерське). В с. Отузах (тепер смт 
Щебетовка С. р.) народилася но¬ 
ватор с.-г. вироби. М. О. Бринце- 
ва. У С. р. видається газ. «Путь 
Ильича» (з 1980). г. Г. Савченко. 
СУДДЯ - в СРСР обрана у вста¬ 
новленому законом порядку осо¬ 
ба, що здійснює в суді від імені 
Рад. д-ви правосуддя. Згідно з 
Конституцією СРСР, конститу¬ 
ціями союзних (див. Конститу¬ 
ція УРСР) і авт. республік, Ос¬ 
новами законодавства Союзи РСР 
і союзних республік про судоуст¬ 
рій в СРСР суддею може бути об¬ 
раний кожен громадянин СРСР, 
який досяг на день виборів 25 ро¬ 
ків (див. Виборність суддів). С. 
відповідальні перед виборцями або 
органами, що їх обрали, і звіту¬ 
ють перед ними. С. може бути до¬ 
строково позбавлений своїх повно¬ 
важень не інакше як за відкли¬ 
канням виборців чи органу, що 
його обрав, або в силу винесеного 
щодо нього вироку суду. 
СУДЕБНИК 1468 — збірник норм 
феод, права Великого князівства 
Литовського, до складу якого вхо¬ 
дила значна частина території Ук¬ 
раїни. Складався з 25 статей, 
присвячених гол. чин. криміналь¬ 
ному та суд. праву. Осн. джерелом 
С. була «Руська правда». Захи¬ 
щав феод, власність на землю, на 
селян тощо. 
судЄбник 1497 — перший ко¬ 
декс Рос. централізованої держави. 
Поклав початок законодавчому 
оформленню кріпосного права в 
Росії. Його джерелами були «Русь¬ 
ка правда*, князівські укази, зви¬ 
чаєве право тощо. Складався з 
68 статей, у яких визначалася 
система центр, і місц. судів, місти¬ 
лися норми цивільного і кримі¬ 
нального права. Судебник встанов¬ 
лював порядок захисту феод, влас¬ 
ності на землю, обмежував право 
переходу («виходу») селян єдиним 
строком — за тиждень до т. з. 
Юрієвого дня і протягом тижня піс¬ 
ля нього тощо. Діяв і на Чернігово- 
Сіверській землі, яка в 16 ст. вхо¬ 
дила до складу Рос. держави. 
СУДЄБНИК 1550 (Царський) — 
основний законодавчий акт Рос. 
держави періоду формування ста¬ 
ново-представницької монархії. 
Складався зі 100 статей. До нього 
ввійшли норми Судебника 1497, 
а також норми адм., цивільно¬ 
го, кримінального та суд. права, 
прийняті в наступні роки, які 
сприяли ще більшому закабаленню 
селян. Діяв до прийняття Собор¬ 
ного уложення 1649. Мав чинність 
і на Чернігово-Сіверській землі, 
яка в 16 ст. входила до складу Рос. 
держави. 
СУДИТИ —• гори у Зх. Європі, на 
кордоні між Чехословаччиною, 
Польщею і НДР. Довж. понад 

300 км, вис. до 1602 м (г. Снєж- 
ка). Являють собою окремі гірські 
хребти і брилові масиви, розчле¬ 
новані міжгірними улоговинами. 
Складені з гнейсів, базальтів, пор- 
фирів. Є льодовикові форми рель¬ 
єфу. Родовища кам. вугілля, заліз, 
і мідної руд, буд. матеріалів. Ба¬ 
гато мінеральних джерел. Схили 
гір вкриті дубовими, буковими і 
хвойними лісами; вище 1200 м — 
чагарники та гірські луки. Баль¬ 
неологічні курорти; район туризму. 
судЄць Володимир Олександро¬ 
вич [ 10(23).X 1904, м. Нижньо¬ 
дніпровськ, тепер у складі Дні¬ 
пропетровська — 6-У 1981, Моск¬ 
ва] — рад. військ, діяч, маршал 
авіації (1955), Герой Рад. Союзу 
(1945), Нар. Герой Югославії 
(1964), Герой МНР (1971). Член 
КПРС з 1924. В Рад. Армії з 1925. 
В 1933 закінчив курси вдоскона¬ 
лення командного складу при 
Військ, академії ім. М. Є. Жуков¬ 
ського. Під час Великої Вітчизн. 
війни — команд. ВПС 51-ї армії, 
командир бомбардувального авіа- 
корпусу, з березня 1943 і до кінця 
війни — команд. 17-ю повітр. 
армією. Керовані С. війська брали 
участь у боях на Пд., Пн.-Зх., 
Брян., Ворон., Зх., Волховсько¬ 
му, Ленінгр., Калінін., Пд.-Зх. і 
3-му Укр. фронтах. Після війни — 
нач. гол. штабу і заст. головноко- 
манд. ВПС, команд, далекосяж¬ 
ною авіацією, головнокоманд. вій¬ 
ськами ППО країни і заст. мініст¬ 
ра оборони СРСР. У 1950 закін¬ 
чив Академію Генштабу. З 1966 — 
військ, інспектор-радник Групи ге¬ 
неральних інспекторів М-ва оборо¬ 
ни СРСР. У 1961—66 — кандидат 
у члени ЦК КПРС. Депутат Вер¬ 
ховної Ради СРСР 6-го скликання. 
Нагороджений 4 орденами Леніна, 
орденом Жовтневої Революції, 5 
орденами Червоного Прапора, ін. 
орденами, медалями. 
СУДЖЕННЯ — в широкому розу¬ 
мінні будь-яке висловлювання, 
думка про певний предмет чи яви¬ 
ще. В логіці під С. розуміють таку 
форму думки, в якій стверджуєть¬ 
ся або заперечується щось віднос¬ 
но предметів чи явищ. Всі наші 
знання можна виразити у формі С. 
або їхньої системи. Тому С.— од¬ 
на з осн. логічних форм пізнання 
дійсності. С. істинні, якщо вони 
правильно відображають об’єктив¬ 
ну реальність, і хибні, якщо спо¬ 
творюють її. Поки істинність С. 
не доведена, воно проблематичне. 
Елементами С. є суб'єкт (3), пре¬ 
дикат (Р), зв’язка («є»,«не є»; див. 
Зв'язки логічні). Суб’єкт і преди¬ 
кат наз. термінами С. Терміни С. 
є поняттями. С. буває простим 
(якщо до його складу входить не 
більше як два терміни) і склад¬ 
ним (коли хоч один із його термі¬ 
нів складається з кількох понять). 
Мовною формою виразу С. є ре¬ 
чення. Прості С. поділяють на та¬ 
кі види: за якістю (характером 
зв’язку) — на стверджувальні та 
заперечні; за кількістю відобра¬ 
жуваних предметів — часткові (ко¬ 
ли щось стверджується або запере¬ 
чується щодо частини класу пред¬ 
метів) і загальні (коли йдеться про 
цілий клас предметів); за типом 
зв’язку — на атрибутивні, або ка¬ 
тегоричні, якщо вони відобража¬ 
ють зв’язок між предметом і його 

властивістю; на С. відношення, 
коли вони відображають відношен-. 
ня між двома або більше предме¬ 
тами; модальні, які відобража¬ 
ють можливість, дійсність, необ¬ 
хідність зв’язку. Складні С. поді¬ 
ляють на сполучні, якщо їх утво¬ 
рено з простих за допомогою логіч¬ 
ної зв’язки «і» (див. Кон'юнкція); 
умовні, коли їх утворено за допо¬ 
могою логічної зв’язки «якщо..., 
то...» (див. Імплікація); розділю- 
вальні, коли їх утворено за допо¬ 
могою логічних зв’язків «...або...» 
(див. Диз'юнкція). 
С^ДЗА — рід трав’янистих рос¬ 
лин родини губоцвітих. Те саме, 
що й перила. 
СУДЗИЛОВСЬКИЙ Микола Ко¬ 
стянтинович [ін. ім’я та прізв.— 
Джон Руссель; 3 (15).XII 1850, 
Могильов— ЗО.ІУ 1930, Тяньцзінь, 
Китай]—революц. народник, ді¬ 
яч міжнар. революц. руху, вчений- 
природознавець. З дворян. Нав¬ 
чався в Петерб. (з 1868) і Київ, 
(з 1869) ун-тах. Один з організато¬ 
рів народницького гуртка «Київ¬ 
ська комуна», брав участь у «ходін¬ 
ні в народ*. У 1875 емігрував за 
кордон; 1877 закінчив ун-т у Бу¬ 
харесті, здобувши диплом лікаря 
на ім’я Дж. Русселя. Під цим пріз¬ 
вищем брав участь у соціалістич¬ 
ному русі Болгарії і Румунії. 
В 1887 виїхав до Америки. В 1892, 
перебуваючи на Гаванських о-вах, 
заснував і очолив місц. партію гом- 
рулерів (незалежних), яка боро¬ 
лася проти колоніального гніту 
амер. плантаторів. Під час рос.- 
япон. війни 1904—05 С. вів в Япо¬ 
нії революц. пропаганду серед рос. 
військовополонених. Останні ро¬ 
ки жив на Філіппінах і в Китаї 
(з 20-х рр.). З 1906 листувався з 
Сунь Ятсеном. Співробітничав у 
ж урн. <Каторга и ссилка». С.— 
автор праць з медицини, природо¬ 
знавства, соціології. 
СУДЙМ ЇСТЬ — правові наслідки, 
які виникають у зв’язку з засуд¬ 
женням особи за вчинений нею 
злочин. Починається з моменту 
вступу вироку в законну силу і 
закінчується з погашенням чи знят¬ 
тям С. Наявність С. пов’язана з 
певними юрид. наслідками. За рад. 
кримінальним законодавством вчи¬ 
нення злочину особою, що має С., 
є обставиною, що обтяжує відпо¬ 
відальність (п. 1 ст. 41 КІС УРСР), 
або підставою для визнання цієї 
особи особливо небезпечним реци¬ 
дивістом (крім осіб, які до вчинен¬ 
ня злочину не досягли 18-річного 
віку або С. з яких знято чи пога¬ 
шено). До особи, яка має С., мо¬ 
жуть бути застосовані деякі об¬ 
меження, зокрема заборона зай¬ 
мати певні посади. При цьому не 
допускається довільне, не передба¬ 
чене законом обмеження у правах 
осіб, що мають С. Ст. 47 Основ 
кримінального законодавства Со¬ 
юзу РСР і союзних республік (в 
УРСР — ст. 55 КК УРСР) передба¬ 
чає підстави для погашення С. 
Строки погашення С. залежать від 
міри покарання. Такими, що не 
мають С., зокрема визнаються: 
особи, які відбули покарання в 
дисциплінарному батальйоні; умов¬ 
но засуджені, якщо протягом 
іспитового строку вони не вчинять 
нового злочину; особи, засуджені 
до громадської догани, штрафу, ви- 
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правних робіт тощо, якщо протягом 
одного року з дня відбуття пока¬ 
рання не вчинять нового злочину. 
С. погашається протягом 3 років 
для осіб, засуджених до заслання, 
вислання і позбавлення волі на З 
роки; протягом 5 років — засудже¬ 
них на строк понад 3 роки; протя¬ 
гом 8 років — на строк понад 6 ро¬ 
ків, але не більше 10 років; протя¬ 
гом 8 років — на строк, більший 
за 10 років, й особливо небезпеч¬ 
них рецидивістів, якщо судом 
встановлено, що засуджений ви¬ 
правився і немає потреби вважати 
його таким, що має судимість. 
Зняття С. здійснюється в порядку, 
передбаченому законом, ухвалою 
судовою (ст. 414 КПК УРСР) без 
витребування суд. справи. Клопо¬ 
тання осіб, які відбули покарання, 
про погашення С. і клопотання 
громад, орг-цій про дострокове 
зняття С. розглядаються районни¬ 
ми (міськими) народними судами 
за місцем постійного проживання 
осіб, щодо яких порушено клопо¬ 
тання. С. може бути знята й у 
зв’язку з амністією або помилу¬ 
ванням. ф. к. Глух. 

СУДЙНИ — 1) У рослин — 
провідні елементи ксилеми (дере¬ 
вини); те саме, що й трахеї. 2) С. 
у людини і тварин — див. 
Артерії, Вени, Кровоносна систе¬ 
ма, Лімфатична система. 
СУДЙННА ОБОЛОНКА — се- 
редня сполучнотканинна оболон¬ 
ка ока хребетних тварин і людини; 
багата на кровоносні судини (з 
чим пов’язана її назва) й пігмент¬ 
ні клітини, які запобігають розсію¬ 
ванню світла всередині. очного яб¬ 
лука. Розміщена між сітківкою й 
склерою. В С. о. розрізняють три 
частини: передню — райдужну 
оболонку, середню, потовщену,— 
циліарне тіло, до якого підвіше¬ 
ний кришталик, та задню, найбіль¬ 
шу,— власне судинну оболонку, 
або хоріоїдею, що прилягає до 
внутр. сторони склери. Про запа¬ 
лення С. о. див. Хоріоїоит. 
СУДЙННІХВОРОБИ РОСЛЙН 
— хвороби, що характеризуються 
ураженням судинно-провідної си¬ 
стеми рослин. Збудниками С. х. 
р. можуть бути гриби, бактерії, ві¬ 
руси. Розвиткові хвороби сприяє 
беззмінне вирощування культури 
на одному й тому самому місці, 
ослаблення рослин внаслідок не¬ 
сприятливих умов вирощування. 
З грунту збудники С. х. р. прони¬ 
кають у внутрішні провідні тка¬ 
нини рослини через місця пора¬ 
нень, мех. пошкоджень або через 
в’ялі корінці. С. х. р. можуть 
передаватись і насінням. Харак¬ 
терним симптомом С. х. р. є втра¬ 
та тургору всією рослиною або 
ураженою частиною її внаслідок 
закупорки судин мікроорганізма¬ 
ми, а також під впливом ферментів 
і токсинів, що їх виділяють збуд¬ 
ники захворювання. При С. х. р. 
на листках часто з’являються жов¬ 
ті плями, листки всихають, обпа¬ 
дають, коренева система буріє і 
відмирає. С. х. р. призводять до 
щуплості насіння, а часто й до 
загибелі рослин. 
Заходи боротьби. Дотри¬ 
муються сівозмін, знезаражують 
грунт, очищають, сортують і про¬ 
труюють насіння, дотримуються 

високої агротехніки ,й запровад¬ 
жують стійкі проти хвороб сорти. 
Літ.: Пересьіпкин В. Ф. Сельскохо- 
зяйственная фитопатология. М., 1982. 

, В. М. Підоплічко. 
СУД йнно-волокнйстий 
ПУЧОК — група з’єднаних між 
собою поздовжніх клітин провід¬ 
них тканин рослин та певної кіль¬ 
кості склеренхімних (див. Склерен¬ 
хіма) елементів опорно-механіч¬ 
ного призначення. С.-в. п. у вигля¬ 
ді жилок постійно знаходяться в 
листках та їх черешках; у вигляді 
тяжів — у стеблах і коренях ба¬ 
гатьох трав’янистих рослин, особ¬ 
ливо однодольних, а на ранніх ета¬ 
пах онтогенезу — в стеблах бага¬ 
тьох дводольних. По провідних 
елементах С.-в. п. переміщується 
вода з розчиненими мінеральними 
та органічними речовинами. Во¬ 
локнисті елементи пучка, що на¬ 
лежать до механічних тканин 
рослин, надають йому міцності, 
еластичності, захищають від де¬ 
формацій. Утворюються С.-в. п. 
в меристематичних (див. Мери- 
стема) зонах із прокамбію. За¬ 
лежно від здатності до розростання 
С.-в. п. поділяються на відкриті 
та закриті. У відкритому пучку 
між лубом і ксилемою зберігаєть¬ 
ся і функціонує прошарок кам¬ 
бію, новоутворювані клітини яко¬ 
го диференціюються і забезпечу¬ 
ють розростання провідної і ме¬ 
ханічної зони. У закритих С.-в. п. 
камбію немає, бо прокамбіальний 
тяж повністю перетворився на еле¬ 
менти С.-в. п. без збереження ме¬ 
ристематичних властивостей. Тов¬ 
щина закритих С.-в. п. протягом 
онтогенезу залишається незмін¬ 
ною. Залежно від взаєморозмі- 
щення ксилеми та флоеми в С.-в. 
п. розрізняють колатеральний, 
бі колатеральний, концентричний 
та радіальний типи пучків. У стеб¬ 
ловій частині більшості деревних 
рослин С.-в. п. перетворилися на 
циліндричні масиви ксилеми і фло¬ 
еми, розділені камбіальним про¬ 
шарком. О. В. Брайон. 
СУД І Єн КО Михайло Йосипович 
[бл. 1803—8 (20).IX 1874] — укр. 
археограф ліберально-бурж. на¬ 
пряму. Закінчив пажеський кор¬ 
пус. У 1824—29 — на військ, 
службі. Після відставки був нов- 
город-сіверським повітовим пред- 
водителем дворянства, попечите¬ 
лем новгород-сіверської, черніг., 
білоцерківської гімназій. У 1848— 
57 — голова Тимчасової комісії 
для розгляду давніх актів у Киє¬ 
ві. Опублікував ««Матеріали для 
вітчизняної історії* (в 2 т., 1853— 
55), ««Чернігівського намісництва 
топографічний опис* О. Ф. Ша- 
фонського (1851), брав участь у 
виданні літопису С. Величка. 

Р. Г. Судковський. Очаківська при¬ 
стань. 1881. ДТГ у Москві. 

В документальних публікаціях С. 
переважають матеріали, що сто¬ 
суються діяльності окремих осіб, 
зокрема, гетьманів. 
СУДКОВСЬКИЙ Руфін Гаврило¬ 
вич (7.IV 1850, м. Очаків — 4.II 
1885) — рос. та укр. живописець. 
Навчався в Одес. рисувальній шко¬ 
лі, 1868—73 — в петерб. АМ, 
академіком якої став 1882. Автор 
пейзажів: «Очаківська пристань* 
(1881), «Тиша на морі», «Дар’яль- 
ська ущелина» (обидва — 1883), 
«Штиль» (1884), «Прозора вода» 
(1879—84). Картини С. зберіга¬ 
ються в ДТГ у Москві, ДРМ у 
Ленінграді, Київ, музеї рос. ми¬ 
стецтва. 
Літ.: Лагута Н. Д. Забьітьій худож¬ 
ник. Руфин Гаврилович Судковский. 
Николаев, 1928. 
СУДНО — плавуча споруда для 
перевезення пасажирів і вантажів, 
виконання госіі. і військових зав¬ 
дань, наукових досліджень тощо. 
До 19 ст. були гребні і парусні 
судна. В 19 ст. створено парові 
С.— з гребним колесом, потім з 
гребним гвинтом. На початку 20 
ст. почалась експлуатація С. з дви¬ 
гунами внутр. згоряння, з серед. 
20 ст. стали до ладу С. з ядерною 
силовою установкою (див. Атом¬ 
ний криголам). Найбільшу групу 
становлять С. транспортні, про¬ 
мислові , промислово-добувні та 
обслуговуючі. Трансп. С. бувають 
вантажні (напр., ролкери, рефри¬ 
жератори, танкери), пасажир¬ 
ські і вантажопасажирські. До 
промислових С. належать кито¬ 
бійні судна, рибопромислові суд¬ 
на, до промислово-добувних — 
драги, нафтобурові судна тощо. 
Обслуговуючі С.— буксирні суд¬ 
на, брандвахти, днопоглиблю¬ 
вальні судна, кабельні судна, кри¬ 
голами, плавучі маяки і доки та 
ін. Крім С. цих типів, є дослідні 
судна, військові (див. Корабель) 
та спортивні судна. С. бувають: 
морські, внутр. і мішаного пла¬ 
вання; самохідні й несамохідні 
(див. Баржа, Ліхтер). Самохідні 
С. за типом енерг. установки (<суд¬ 
нового двигуна) поділяють на па¬ 
роплави, теплоходи, електрохо¬ 
ди й атомоходи; за особливостями 
руху —на плаваючі, глісуючі (див. 
Глісер), на підводних крилах 
(див. Судно на підводних крилах) 
та на повітряній подушці (див. 
Судно на повітряній подушці). 
Осн. частини С.: корпус судна, 
суднові пристрої (рульові, якір¬ 
ні, шлюпкові тощо) і системи 
(напр., протипожежна, побутового 
водопостачання, вентиляції, кон¬ 
диціювання повітря), енерг. уста¬ 
новка з судновими рушіями. С. 
обладнують навігаційними прила¬ 
дами, засобами зв’язку (див. 
Морська сигналізація). Експлуа- 
таційно-тех. характеристиками С. 
є швидкість руху, район і дале¬ 
кість плавання, автономність, на¬ 
дійність, водотоннажність, ван¬ 
тажопідйомність, пасажироміст- 
кість тощо. Важливе значення ма¬ 
ють його морехідні якості. Див. 
також Суднобудування, Судно¬ 
водіння, Судноплавство. 
СУДНО НА ПІДВОДНИХ КРИ¬ 
ЛАХ — судно, на днищі якого є 
поперечні пластини (кр&іла). При 
певній швидкості руху С. на п. к. 
на нижній поверхні крил, зану- 

СУДНО 
НА ПІДВОДНИХ 

КРИЛАХ 

КСИЛЕМА 

о ФЛОЕМА 
Типи судинно-волок¬ 
нистих пучків. 
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СУДНО НА 
ПОВІТРЯНІЙ 
ПОДУШЦІ 

рених у воду, виникає підйомна 
сила, корпус судна виходить з во¬ 
ди, опір рухові судна зменшуєть¬ 
ся, а швидкість йсго руху (при тій 
же потужності двигунів) зростає. 
С. на п. к. (мал.) бувають з неру¬ 
хомими і керованими крилами. 
Корпус їх виготовляють з легких 
сплавів, крила — з нержавіючої 
сталі; енерг. установка — двигу¬ 
ни внутр. згоряння, рушій — греб¬ 
ний гвинт. Водотоннажність С. 
на п. к.— до 250 т, пасажироміст- 

кість — до 300 чол., швидкість 
руху — 80—100 км/год і більше. 
На С. на п. к. перевозять пасажи¬ 
рів або невеликі вантажі по річ¬ 
ках, озерах, морях. С. на п. к. 
використовують з військовою (тор¬ 
педні і ракетні катери) і службо¬ 
вою метою (охоронні або посильні 
судна). 
Ідея створення С. на п. к. виникла 
наприкінці 19 ст. Патент на підвод¬ 
ні крила одержав (1891) рос. підда¬ 
ний Ламберт, який збудував та 
випробував перший моторний чо¬ 
вен з підводними крилами. У 2-й 
пол. 20 ст. почалось широке вико¬ 
ристання С. на п. к. Теоретичні 
основи їхнього руху розробили рад. 
вчені М. В. Келдиш, М. Є. Ко- 
чин, М. О. Лаврентьев та ін. У 
1957 сормовські суднобудівники 
(гол. конструктор Р. Є. Алексєєв) 
створили перший рейсовий паса¬ 
жирський озерно-річковий 66- 
місний теплохід на підводних кри¬ 
лах «Ракета», пізніше в СРСР бу¬ 
ло створено С. на п. к. інших типів 
— «Метеор», «Супутник», «Коме¬ 
та», «Вихор» та ін. 

^ В. Г- Матвєєв. 
СУДНО НА ПОВІТРЯНІЙ ПО¬ 
ДУШЦІ — судно, що рухається 
над поверхнею води на стиснутому 
повітряному прошарку (подушці), 
створюваному під його днищем на¬ 
гнітачами. Корпус С. на п. п. не 
стикається з водою, що значно 
зменшує опір рухові судна, підви¬ 
щує його швидкість, послаблює 
удари об хвилю. Розрізняють С. 
на п. п. (мал.) з надходженням 
повітря через отвори, розміщені 
по периметру днища (соплова схе¬ 
ма), і з безпосереднім нагнітанням 
повітря під куполоподібне днище 
(камерна схема). Під час руху во¬ 
ни повністю або неповністю від¬ 
риваються від поверхні води. У 

С. на п. п. з повним відривом від 
водної поверхні повітр. подушка 
захищена розміщеним по перимет¬ 
ру гнучким огородженням (напр., 
полотнищами). Рушіями на таких 
суднах служать повітряні гвинти 
або повітряно-реактивні двигуни. 
Ці судна можуть виходити на бе¬ 
рег, переміщуватися над мілинами 
або льодовою поверхнею, по забо¬ 
лоченій місцевості. їхня водотон¬ 
нажність — понад 200 т, пасажиро- 
місткість — 400—ЄОО чол., швид¬ 
кість руху — 130 км/год. У С. на 
п. п. з неповним відривом від вод¬ 
ної поверхні огородження повітр. 
подушки по боках — жорстке, по 
краях — гнучке або жорстке. При 
русі судна бічне огородження зану¬ 
рено у воду. Рушіями є гребні 
гвинти або водомети. Водотон¬ 
нажність таких суден — до 200 т, 
пасажиромісткість— 300—400 чол., 
швидкість руху — 90 км/год. 
На С. на п. п. перевозять пасажи¬ 
рів, вантажі, їх застосовують як 
десантні судна. Принцип руху на 
повітр. подушці теоретично об¬ 
грунтував (1927) К. Е. Ціолков- 
ський. В СРСР перше С. на п. п., 
розроблене під керівництвом В. І. 
Левкова, випробувано 1934—35. 
У 1962 створено перше пасажир¬ 
ське 38-місне судно на повітряній 
подушці «Нева». Практичне ви¬ 
користання таких суден почалося 
з середини 60-х рр. 

В. Г. Матвєєв. 

СУДНОБУДУВАННЯ — галузь 
важкого машинобудування, під¬ 
приємства якої будують і ремон¬ 
тують судна всіх типів та інші 
плавучі споруди (плавучі доки, 
крани, плавучі причали, земснаря¬ 
ди тощо). С. було відоме ще в ста¬ 
ро дав. Єгипті, Китаї, Римі, Греції, 
Індії, а також Київ. Русі. В Ро¬ 
сії як галузь пром-сті зародилося 
на рубежі 17 і 18 ст.; перше парове 
судно збудовано 1815. Споруджу¬ 
вали й ремонтували в основному 
військ, судна. На рос. верфях бу¬ 
ли створені перші криголами 
(«Пайлот», 1864), судна з гол. дви¬ 
гунами внутр. згоряння (річкове — 
«Вандал», 1903; морське — «Дело», 
1908). На Україні першу суднобу¬ 
дівну верф спорудило Адмірал¬ 
тейство 1788 в Миколаєві (тепер 
Миколаївський суднобудівний за¬ 
вод імені 61 комунара). В 1897 тут 
закінчено буд-во великого суднобу¬ 
дівного і судномеханічного заво¬ 
ду. Всього на Україні діяло 7 
таких підприємств. 
За роки Радянської влади С. пе¬ 
ретворилося на високорозвинуту 
потужну галузь машинобудуван¬ 
ня, яка виробляє найновіші типи 
суден з високими тех. та експлуа¬ 
таційними якостями. Серед них 
великотоннажні наливні судна 
(вантажопідйомність від 5 тис. т 
до 150 тис. т), суховантажні судна 
й контейнеровози (вантажопідйом¬ 
ністю від 4 тис. т до швидкісних 
газотурбоходів з горизонтальним 
способом вантажопереробки міст¬ 
кістю 55 тис. м3), ліхтеровози, реф¬ 
рижератори, лісовози-пакетовози, 
нафтору довози (вантажопідйом¬ 
ністю 100 тис. т), атомні криго¬ 
лами «Ленін», «Леонід Брежнєв», 
«Сибір», плавучі бурові установ¬ 
ки типу «Каспій» та «Баку», 
океанські рятувальні буксири ти¬ 
пу «Ягуар», унікальні плавучі 

крани, автоматичні підводні апа¬ 
рати. 
За виробництвом продукції С. 
Радянський Союз посідає одне з 
провідних місць у світі. Деякі суд¬ 
на в СРСР купують зарубіжні суд¬ 
ноплавні компанії та судновлас¬ 
ники. В УРСР найбільші підпри¬ 
ємства С.: Чорноморський судно¬ 
будівний завод, Херсонське судно¬ 
будівне об’єднання ім. 60-річчя 
Ленінського комсомолу України, 
київський суднобудівний завод 
«Ленінська кузня>. На підприєм¬ 
ствах С. республіки будуються 
супертраулери типу «Пулковський 
меридіан» та «Горизонт», малі 
й середні риболовні траулери для 
добування й переробки нових 
об’єктів промислу (риб глибоко¬ 
водних порід, креветок тощо), 
судна з дизельними силовими уста¬ 
новками для перевезення руди і 
концентратів вантажопідйомністю 
53 тис. т, ліхтеровози-контейне- 
ровози (40 тис. т), ліхтеровози- 
контейнеровози криголамно-транс¬ 
портного типу з атомною енерг. 
установкою, універсальні судна, 
судна для навалочних вантажів 
(14,5 тис. т), танкери-навалочни- 
ки (25,0; 65,0; 100,0 тис. т), гео¬ 
фізичні, бурові судна, приймаль¬ 
но-транспортні рефрижератори. 
Будуються пасажирські судна, 
судна на підводних крилах, сучас¬ 
ні озерно-річкові судна, земле¬ 
черпалки, плавучі крани. Крім 
суднобудівних, у республіці діють 
судноремонтні підприємства, які 
ремонтують транспортний, паса¬ 
жирський і риболовний флот. Усі 
судна, що їх будують в СРСР, ос¬ 
нащують досконалими енерг. уста¬ 
новками, засобами механізації 
трудомістких процесів, автом. ке¬ 
руванням судновими механізмами 
і пристроями, найновішими засо¬ 
бами радіонавігації. В ін. соціалі¬ 
стичних країнах транспортне й 
пром. С. розвинуте у ПНР, НДР, 
СФРЮ. Між соціалістичними краї¬ 
нами в галузі С. існує тісне спів¬ 
робітництво, принципи якого вті¬ 
лено в діяльності Ради Економіч¬ 
ної Взаємодопомоги. Серед капіта¬ 
лістичних країн трансп. С. розви¬ 
нуте в Японії, Швеції, ФРН, Іс¬ 
панії, Франції, Великобританії, 
промислове — в Японії. Річкове С. 
найбільш розвинуте серед соціалі¬ 
стичних країн у ЧССР та НДР; 
серед капіталістичних — у США. 
Див. також Морський транспорт. 
Річковий транспорт. 

|П. Т. Гриіиин\. Ю. Сібгатулін. 

СУДНОВЙЙ ДВИГУН — дви¬ 
гун, що забезпечує рух судна (го¬ 
ловний двигун) або дію його елект¬ 
рогенераторів, вентиляторів, на¬ 
сосів тощо (допоміжний двигун). 
Першим С. д. була парова маши¬ 
на. Нині ним є дизелі, парові тур¬ 
біни і газові турбіни. Найчастіше 
на суднах різних типів використо¬ 
вують дизелі (головні та допоміж¬ 
ні двигуни) — найекономічніші 
з усіх типів С. д. Парові турбіни 
(головні двигуни) встановлюють 
на великих танкерах. газо- і кон¬ 
тейнеровозах, на суднах з ядерною 
силовою установкою та ін. Газо¬ 
ві турбіни (в основному як голов¬ 
ні двигуни) застосовують на військ, 
кораблях, суднах на підводних 
крилах, суднах на повітряній по¬ 
душці. Щоб привести у дію судно- 



До ст. Тіціан. 

1. Любов земна і небесна. 
Близько 1515 —16. Гале¬ 
рея Боргезе. Рим. 

2. Чоловічий портрет. Львів¬ 
ська картинна галерея. 

3. Марія Магдалина кає¬ 
ться. 60-і роки 16 ст. Дер¬ 
жавний Ермітаж у Ленін¬ 
граді. 

4. Динарій кесаря. 1518. 
Дрезденська картинна га¬ 
лерея. 

5. Венера Урбінська. 1538. 
Галерея Уффіці. Флоренція. 

6. Портрет папи Павла III 
з Алессандро й Оттавіо Фар- 
незе. 1545 — 46. Національ¬ 
ний музей і галерея Капо- 
дімонте. Неаполь. 



До ст. Тарасевич О. 
І. Титульна сторінка до видання «Ковагіит*. 1672. 2. Портрет К. Клокоцького. 1685. Обидві — гравюри на міді. 

До ст. Тарасевич Л. 
1. Портрет Ю. Землі. 2. Премія Прозорливий. 3. Спиридон і Никодим. 2 і 3 — з ♦ Кисво-Печерського патерика*. Всі гравюри на міді. 1702. 
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вий рушій, головний С. д. з’єдну¬ 
ють з гребним валом безпосередньо 
або через редуктор. Вдаються й 
до електр. з’єднання (С. д. з гол. 
генератором й електродвигуном 
гребного вала). На невеликих суд¬ 
нах С. д. водночас обертає греб¬ 
ний гвинт і приводить у дію елект¬ 
рогенератор. 
СУДНОВИЙ РУШГЙ — пристрій, 
що створює необхідну для руху 
судна силу тяги (рушійну силу). 
Найпоширенішими є реактивні С. 
р., в яких сила тяги зумовлюєть¬ 
ся реакцією мас води, повітря або 
продуктів згоряння палива, відки- 
дуваних у напрямі, протилежному 
напрямові руху судна. Такі С. р. 
бувають непрямої реакції (весла, 
гребні колеса, гребні гвинти, по¬ 
вітряні гвинти, крильчасті при¬ 
строї) і реакції прямої (напр., во¬ 
домети — профільовані труби, 
повітряно-реактивні двигуни). Є 
й активні С. р. (вітрила, ротори 
тощо), де для створення сили тя¬ 
ги використовується енергія віт¬ 
ру або течії води. С. р. приво¬ 
дять у дію судновими двигунами, 
мускульною енергією людини (вес¬ 
ла), енергією повітря (вітрила). 
Ефективність С. р. (у поєднанні з 
корпусом судна і рулем) характе¬ 
ризується пропульсивним коефіці¬ 
єнтом — відношенням корисної по¬ 
тужності (добутку сили тяги на 
швидкість руху судна) до потужно¬ 
сті, споживаної рушієм. 
СУДНОВОДІННЯ — 1) Сукуп- 
ність наук і наукових дисциплін, 
необхідних для керування рухом 
судна. До С. належать навіга¬ 
ція, лоція, мореплавна астроно¬ 
мія, гідрографія, а також гідро¬ 
метеорологія (див. Гідрометеоро¬ 
логічна служба), теорія девіації 
магн. компаса, морська практика. 
Великий вклад у розвиток С. внес¬ 
ли М. В. Ломоносов, М. П. Лаза- 
рєв, Ф. П. Літке, О. С. Попов, 
О. М. Крилов та ін. вчені. 2) Ке¬ 
рування рухом судна на основі 
безперервного інструментального 
або візуального контролю за умо¬ 
вами плавання, курсом судна, 
його швидкістю, місцеположенням 
і станом. Відоме з давніх часів. 
Понад 3 тис. років тому фінікій¬ 
ці, плаваючи у відкритому морі, 
орієнтувались на Полярну зірку. 
В 3—2 ст. до н. е. китайці вже 
користувались магніт, компасом. 
Сучасними засобами інструмен¬ 
тального контролю є навігаційні 
прилади, інерціальні навігаційні 
системи, радіонавігаційні систе¬ 
ми. Судноводінню сприяє морська 
сигналізація, обстава судноплав¬ 
на. Порядок С. визначається між- 
нар. і місцевими правилами. Див. 
також Судноплавство. 
Літ.: Сазонов А. Е. Автоматизация 
судовождения. М., 1977; Гаращенко 
Г. М., Сапожников Е. Н. Безопасность 
судовождения. К., 1979; Кожухов 
В. П., Григорьев В. В., Лукин С. М. 
Математические основи судовожде¬ 
ния. М., 1980. „ 
СУДНОПІДІЙМАЧ — споруда, 
якою переміщують судно з одного 
рівня на інший. Є транспортні 
суднопідіймачі, призначені для 
подолання перепаду рівнів води 
на внутр. водних шляхах, і суд¬ 
нопідйомні споруди, якими підні¬ 
мають (спускають) судна на судно¬ 
ремонтних і суднобуд. підприємст¬ 
вах. У трансп. С. (похилих, вер¬ 

тикальних) судно переміщується, 
як правило, на плаву — у напов¬ 
неній водою камері (з вхідними і 
вихідними затрорами), яка руха¬ 
ється по рейковій колії звичайно 
за допомогою мех. або електр. тя¬ 
ги. Похилі С. бувають: поздовжні 
й поперечні; одно- і двоскатні (з 
поворотним пристроєм для пере¬ 
ведення судна через вододіл або 
гребінь греблі). Вертикальні С. по¬ 
діляють на механічні (з противага¬ 
ми), плунжерні (з гідравлічними 
пресами) і поплавкові. До най¬ 
поширеніших суднопідйомних спо¬ 
руд належать плавучі доки і слі¬ 
пи. Для вертикального підйому 
суден використовують також стрі¬ 
лові і мостові підйомні крани, 
гідравлічні підйомники. 
СУДНОПЛАВСТВО — плавання 
суден по водних шляхах. За ра¬ 
йонами плавання С. буває морсь¬ 
ке, внутрішнє й мішане; за функ¬ 
ціональною ознакою — комерційне, 
промислове тощо; за організацією 
та регулярністю сполучень — лі¬ 
нійне (забезпечує регулярні пере¬ 
везення пасажирів і невеликих пар¬ 
тій вантажів за встановленим роз¬ 
кладом) та трампове (робота ван¬ 
тажних суден не пов’язана з по¬ 
стійними районами плавання, пор¬ 
тами навантаження й розвантажен¬ 
ня і не обмежена певним видом 
вантажів). С. відоме з давніх 
часів (по річках, озерах, а також 
по морях вздовж узбереж. Роз¬ 
виток мореплавної астрономії, за¬ 
стосування компаса та вдоскона¬ 
лення конструкції суден дали мож¬ 
ливість здійснювати С. у відкри¬ 
тих океанах і морях. Базою сучас. 
С. є розвинуті тех. засоби, призна¬ 
чені для його здійснення (судна та 
їхнє устаткування), та забезпечую¬ 
чі служби (портові, гідрометеоро¬ 
логічні, гідрографічні, аварійно- 
рятувальні тощо). Режим С. рег¬ 
ламентують нац. закони й міжнар. 
угоди. Див. також Морський 
транспорт, Річковий транспорт. 
СУДОВА ВЙШНЯ (до 1545 — 
Вишня) — місто Мостиського р-ну 
Львів, обл. УРСР. Розташована 
на р. Вишні (прит. Сану), поблизу 
залізнич. ст. Судова Вишня. Впер¬ 
ше згадується під назвою Вишня в 
Галицько-Волинському літописі 
під 1230. В 1349 загарбана шляхет. 
Польщею. В 1368 Вишні надано 
магдебурзьке право. З 1443 у Виш¬ 
ні відбувалися сеймики (з’їзди) 
шляхти ряду земель Руського воє¬ 
водства, від яких місто дістало 
назву С. В. Після 1-го поділу Поль¬ 
щі (1772) С. В.— під владою Авст¬ 
рії (з 1867 — Австро-Угорщина). 
В 1919 С. В. захопила бурж.-помі¬ 
щицька Польща. З 1927 в С. В. 
діяла підпільна орг-ція КПЗУ. 
В 1939 С. В. у складі Зх. України 
возз’єднано з УРСР. З 1940 С. В. 
— місто. У місті — заводоуправ¬ 
ління буд. матеріалів, комбікормо¬ 
вий з-д, ф-ка львів. виробничого 
об’єднання -«Галантерея», райсіль- 
госптехніка, райсільгоспхімія, ком¬ 
бінат побутового обслуговуван¬ 
ня. Зоовет. технікум, середня шко¬ 
ла, лікарня, поліклініка. Буди¬ 
нок культури, клуб, кінотеатр, 2 
б-ки, краєзнавчий музей. Археол. 
пам’ятка — городище 9—-11 ст. в 
урочищах Замчисько та Чвораки. 
В С. В. народився укр. письмен- 
ник-полеміст І. Вишенськищ де 

йому встановлено пам’ятник (1979, 
скульптор Д. Крвавич). У 1897 
С. В. відвідав І. Я. Франко. 
СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА — в 
СРСР регламентована процесуаль- 
ним законом діяльність експертів 
по дослідженню конкретних обста¬ 
вин кримінальної чи цивільної 
справи з метою встановлення фак¬ 
тів, що мають істотне значення для 
досягнення об’єктивної істини в 
справі. Розрізняють криміналі¬ 
стичну експертизи, судовомедич- 
ну експертизу, судовопсихіатрич- 
ну експертизу, судовобіологічну, 
судовоавтотех., судовобухгалтер- 
ську експертизи тощо. С. е. при¬ 
значається особою, яка проводить 
дізнання, слідчим, прокурором, су¬ 
дом (суддею). С. е. переважно 
провадяться в спеціалізованих ек¬ 
спертних установах системи М-ва 
юстиції та М-ва охорони здоров’я, 
а також в експертно-криміналі¬ 
стичних підрозділах МВС. Наслід¬ 
ки С. е. викладають у письмовій 
формі — висновку, який є одним 
із доказів у справі. При необхід¬ 
ності дослідження складних об¬ 
ставин судової справи признача¬ 
ються т. з. комісійні чи комплексні 
експертизи, які провадяться комі¬ 
сією фахівців відповідно з однієї 
чи різних галузей знань. 

М. Я. Сегай. 
СУДОВА МЕДИЦЙНА — галузь 
медицини, яка вивчає медико-біо- 
логічні проблеми, що виникають 
у судово-слідчій практиці. Зав¬ 
дання С. м. визначаються по¬ 
требами правової практики і 
включають вивчення осн. об’єк¬ 
тів судовомедичної експертизи — 
дослідження мертвих тіл, потер¬ 
пілих, обвинувачених та ін. осіб, 
а також речових доказів. Система¬ 
тичне залучення лікарів з метою 
розв’язання питань в галузі право¬ 
суддя виникло ще в стародавні 
часи. Значення мед. висновків 
при розгляді судових справ під¬ 
тверджується рядом законодавчих 
актів, які були видані в різні 
часи в країнах Європи. В Кодексі 
Юстініана вказано, що висновки 
лікаря як судовий доказ важливі¬ 
ші доказів свідків. С. м. почала 
свій розвиток у 16 ст.— в карному 
кодексі Кароліна чітко були пере¬ 
лічені випадки залучення лікарів 
для розв’язання питань у справах, 
які потребували розтину трупа. 
В 16—17 ст. з’явився ряд посібни¬ 
ків (франц. хірурга А. Паре, італ. 
лікаря П. Закхіаса), які створили 
основу для наступного розвитку 
С. м. В Росії першим законодав¬ 
чим актом, який ввів обов’язко¬ 
ве залучення лікарів до розв’я¬ 
зання правових питань, був Війсь¬ 
ковий статут Петра І (1714), що 
передбачав необхідність розтину 
трупа вбитого і подавання лікарем 
в суд свідоцтва про причину смер¬ 
ті. Наприкінці 19 — на поч. 20 ст. 
при медичних ф-тах університе¬ 
тів (Москва, Петербург, Казань, 
Томськ, Київ, Харків та ін.) було 
створено кафедри С. м. Першим 
вітчизн. посібником в цій галузі 
був «Короткий виклад судової ме¬ 
дицини» С. О. Громова (Петер¬ 
бург, 1832). З 1863 почали вида¬ 
ватися спеціальні журнали з пи¬ 
тань С. м. В СРСР з 1946 функ¬ 
ціонує Всесоюзне наукове т-во су¬ 
дових медиків, друкованим орга- 

СУДОВА 
МЕДИЦИНА 

Судова Вишня. Пам'ят¬ 
ник Івану Впшенсько- 
му. Скульптор Д. ГІ. 
Крвавич. Бронза, гра¬ 
ніт. 1979. 
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СУДОВА 
ПСИХІАТРІЯ 

яом якого з 1958 є журн. «Судеб- С. п. підходить матеріалістично редбаченої Литовськими стату- 
но^іеДйцйнская зкспертиза», Вели- до розуміння психічних процесів, тами, зокрема станових місц. 
кіш внесок у розвиток вітчизя. С. використовуючи ідеї І. М. Сече- судів. За універсалом гетьмана 
м. зробили проф. П. О. Мінаков, нова, І. П. Павлова та ін. рос. фі- 17 (28).II 1763 Генеральну вій- 
Я. О. Чистович, І. М. Гвоздєв, зіологів. Коло питань, що вивчає ськову канцелярію було позбавле- 
О. С. Ігндтовський, Н. О. Обо- С. п., визначається в основному но суд. функцій. Це призвело до 
лонський, О. М. ІИибков, М. І. практичними завданнями, які сто- перетворення Генерального суду 
Райський, В. Ф. Черваков, І. Ф. ять перед судовопсихіатричною на найвищий апеляційний орган, а 
Огарков, В. М. Смолянінов, Л. М. експертизою. До цих питань від- також на суд у справах ген. стар- 
Ейдлін, М. В. Попов, М. І. Ав- носять висновки про стан психіки шин, полковників, бунчукових і 
дєєв та ін. Розвиток С. м. на Ук- осіб, яких притягають до кримі- військ, товаришів та осіб, узятих 
раїні пов’язаний з діяльністю нальної відповідальності, висновки під особисту опіку гетьмана. Ре- 
М. С. Бокаріуса, що в 1910—31 про дієздатність позивачів і від- форма завершилася в кін. 1763, 
очолював кафедру С. м. у Харкові повідачів у цивільному процесі, коли на тер. кожного полку було 
і брав активну участь у створенні психіатричний огляд свідків та створено замість полкових судів 
Ін-ту судової експертизи в Хар- потерпілих, коли ці особи викли- два земські, два підкоморські і 
кові, якому (1931) було присвоє- кають у суду сумнів у їх психіч- один гродський суди (лише в Ні¬ 
но його ім’я. Значний внесок у ній повноцінності, визначення жинському полку було три зем- 
розвиток С. м. на Україні зробив психічного стану осіб, у яких вия- ські суди). В компетенції сотенних 
Ю. С. Сапожников, який в 1936— вили ознаки психічного розладу в управлінь і магістратів залишив- 
70 очолював кафедру при Київ, період відбування покарання та ся розгляд дрібних спорів рядових 
мед. ін-ті, протягом 17 років керу- ін. Відповідно до цих завдань С. козаків і міського населення, 
вав судовомедичною службою в п. як наукова дисципліна розроб- Справи селян перебували в пансь- 
республіці. Судовомедичну експер- ляє методи судовопсихіатричної кій юрисдикції. Реформа не зміни- 
тизу в СРСР включено до системи оцінки окремих психічних захво- ла експлуататорської суті всіх су- 
органів охорони здоров'я. Адмі- рювань і критерії, на основі яких дів як апарату феодал ьно-кріпос- 
ністративно-організаційним і нау- робляться експертні висновки про ницького поневолення сел. мас і 
ково-методичним центром, який психічний стан і дієздатність, ви- міської бідноти, 
очолює і координує всю наукову бираються медичні заходи по від- літ . Пашук А. Й. Суд і судочинство 
І Практичну судовомедичну ДІЯЛЬ- ношенню ДО хворих, ЩО ВЧИНИЛИ на Лівобережній Україні В XVII — 
ність в СРСР, є організований у суспільно небезпечні дії. Прова- XVIII ст. (1648—1782). Львів, 1967; 
Москві 1931 Державний н.-д. ін-т диться судовопсихіатрична ек- Ткач А. П. Історія кодифікації доре- 
С. м. Найактуальніші проблеми спертиза судовими експертами— волюційного права України. К., 1968. 
сучасної С. м.: розробка експерт- лікарями-психіатрами, які не лише СУДОВА СИСТЕМА — сукуп¬ 
них критеріїв механізму виникнен- ставлять діагноз, а й розв’язують ність судів, заснована на єдиних 
ня ушкоджень та ідентифікація питання про необхідність примусо- принципах організації й діяльнос- 
зброї, якою було спричинено трав- вого лікування психічно хворого, ті, цілях і завданнях, які визна- 
му; встановлення диференціально- що чинить суспільно небезпечні чаються класовою суттю держа- 
діагностичних показників прижит- ДІЇ- В СРСР С. п. сприяє зміц- ви, де вони діють. С. с. невідділь- 
тєвості й давності походження ненню соціалістичного правосуддя і на від суду, який в історії розвитку 
ушкоджень; розробка критеріїв законності. Науково-методичним суспільства завжди був у центрі 
визначення давності наставання центром С. п. є Всесоюзний н.-д. політ, боротьби як один із важелів 
смерті; вивчення різних аспектів ін-т загальної та судової пси- зміцнення політ, влади пануючого 
гіпоксичних (див. Гіпоксія) станів; хіатрії ім. В. П. Сербського класу. В основу першої С. с. Рад. 
розробка судовомедичних крите- (Москва). д-ви було покладено визначені 
ріїв експертизи живих осіб; по- Літ.: Руководство по судебной пси- Декретом про суд принципи орга- 
дальше вдосконалення науково- хиатРии- М., 1977. нізації нових судів, у т. ч. рево- 
організаційних і методичних пи- , Шапошников• люційних трибуналів. Консти- 
тань у розвитку судовомедичної СУДОВА РЕФОРМА 1864 — туція СРСР 1977 відобразила 
служби; вивчення різних аспектів, ліберально-бурж. реформа судо- процес дальшого вдосконалення 
пов’язаних з дослідженнями речо- вої системи, кримінального та ци- суду, правосуддя і відповідно 
вих доказів тощо. Практична робо- вільного судочинства, яку здійс- С. с. Згідно з ст. 151 Консти- 
та з судовомедичного дослідження нив царський уряд відповідно до туції СРСР, а також ст. 1 Основ 
трупів, огляд потерпілих, обвину- потреб капіталістичного розвитку законодавства Союзу РСР і союз- 
вачених та ін. осіб, а також дос- Росії. С. р. була оформлена суд. них республік про судоустрій 
лідження речових доказів здійс- статутами, проекти яких затвердив в СРСР у країні діють Верховний 
нюються судовомедичними експер- ЦаР У листопаді 1864. Суд СРСР, Верховні Суди со¬ 
тими (районних, міжрайонних, За С. р. було утворено формаль- юзних і автономних республік, 
обл. і республіканських бюро су- но рівну для всіх судову систему: крайові, обл., міські суди, суди 
довомедичної експертизи), а та- суди загальної юстиції (окружний авт. областей, суди авт. округів, 
кож співробітниками кафедр су- СУД — судова палата — Сенат) районні (міські) народні суди, 
дової медицини. та мирової юстиції (одноособовий а також військові трибунали у 
Літ.: Громов А. П. Курс лекций по Дільничний мировий суддя — по- Збройних Силах. Осн. ланкою С.с. 
судебной медицине. М., 1970; Сапож- вітовии з їзд мирових суддів — є народні суди, які вирішують 96— 
ников Ю. С., Гамбург А. М. Судебная Сенат). Було запроваджено ін- 98% кримінальних і цивільних 
медицина. К., 1980. І. А. Концевич. ститут присяжних засідателів, справ. Найвищим суд. органом 
СУДОВА П СИ X ІАТР ГЯ—га- проголошено ряд формальних СРСР є Верховний Суд СРСР, 
лузь психіатрії, що вивчає різні принципів: рівність усіх перед за- який здійснює нагляд за суд. 
психічні розлади відносно деяких коном, гласність, усність судо- діяльністю судів СРСР, а також 
норм кримінального і цивільного чинства тощо, засновано адвокату- судів союзних республік у межах, 
права, кримінального і цивіль- РУ• Водночас збережено ряд уста- встановлених законом (ст. 153 
ного процесу. С. п. сформувалася НОв і принципів феодально-стано- Конституції СРСР). Організацію 
на стику медичних, правових і вого судочинства (станові суди — і діяльність рад. С. с. визначають 
філософських наук. В Росії роз- церковні, військові, волосні; адм. конституційні принципи судочин- 
виток С. п. пов’язаний з діяль- юстиція, дворянський склад суд- ства. В основу побудови С. с. по- 
ністю психіатрів кінця 19 — по- Дів тощо). Судово-адміністратив- кладено принципи її єдності, за¬ 
чатку 20 ст.: І. М. Балинського, ною реформою 1889 царизм знач- лежності структури С. с. від дер- 
B. X. Кандинського, М. М. Ба- но обмежив дійовість суд. рефор- жавного устрою СРСР і союзних 
женова, С. С. Корсакова, В. П. ми 1864. республік, двохінстанційність. Усі 
Сербського та ін. Розвиток рад. СУДОВА РЕФОРМА НА УК- суди в СРСР поділяються на суди 
C. п. відбувався у боротьбі з реак- РАЇНІ 1760—63 — реорганізація Союзу РСР, до яких належать 
ційними течіями в кримінальному судових установ на Україні для Верховний Суд СРСР і військ, 
праві —- ломброзіанством і нео- вдосконалення їхньої діяльності трибунали, та суди союзних рес- 
ломброзіанством, котрі розглядали відповідно до класових інтересів публік — усі ін. суди. Вони орга- 
поведінку людини як щось фаталь- козацької старшини та шляхти, нізаційно об’єднані між собою на- 
но визначене спадковими біоло- Проведена гетьманом К. Г. Розу- явністю спільного для них Верхов¬ 
инними факторами. Радянська мовським за взірцем системи, пе- ного Суду СРСР. В УРСР С. с. 
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відповідно до ст. 149 Конститу¬ 
ції УРСР складається з 3 ланок: 
Верховного Суду УРСР, обл. і 
районних (міських) нар. судів. 
На правах обл. суду діє Київський 
міський суд (про С. с. УРСР 
див. також т. 11, Українська Ра¬ 
дянська Соціалістична Республі¬ 
ка, розділ Судова система УРСР). 
За компетенцією всі суди СРСР 
поділяються на суди 1-ї інстанції 
та суди 2-ї і наглядової інстанції. 
С. с. інших соціалістичних країн 
складається з трьох ланок. У бурж. 
д-вах С. с., як правило, не має 
єдиної орг. єдності. 

Р. 1. Гричук. 
СУДОВА СТАТИСТИКА — в 
СРСР галузь державної стати¬ 
стики, предметом якої є вивчен¬ 
ня кількісного боку злочинності 
та цивільно-правових спорів, що 
стали об’єктом розгляду в суді, 
нотаріаті чи арбітражі. С. с. по¬ 
діляється на кримінально-правову 
та цивільно-правову, показники 
яких характеризують діяльність 
правоохоронних органів на всіх 
стадіях кримінального та цивіль¬ 
ного процесів (див. Процесуальні 
стадії). С. с. керується наук, ос¬ 
новами і методологічними принци¬ 
пами заг. теорії статистики. Показ¬ 
ники С. с. відображають хід бо¬ 
ротьби з правопорушеннями, зо¬ 
крема вони враховують кількість 
злочинів, кількість злочинців та 
міри покарання, які було застосо¬ 
вано судом. Облік правопорушень 
здійснюється відповідно до їхньої 
структури, динаміки, причин, 
характеристик осіб злочинців і 
суб’єктів цивільних правовідно¬ 
син тощо. Систему С. с. побудова¬ 
но за відомчим принципом. Так, 
С. с. обліковує діяльність проку¬ 
ратури відповідно до завдань, ви¬ 
значених Законом СРСР про 
Прокуратуру СРСР; вона має зна¬ 
чення і для керівництва, контро¬ 
лю та спрямування діяльності орга¬ 
нів юстиції. А. А. Фокіна. 

СУДОВЕ РІШЕННЯ — в СРСР 
постанова суду 1-ї інстанції по 
суті розглянутої цивільної справи. 
В ній суд розв’язує правовий спір 
між сторонами — задовольняє 
позов (зустрічний позов) повністю 
або частково чи відмовляє в по¬ 
зові. С. р. постановляється і в 
справах окремого провадження. 
С. р. є актом соціалістичного 
правосуддя, воно проголошується 
прилюдно іменем республіки і 
після вступу в законну силу стає 
загальнообов’язковим, а його ви¬ 
конання забезпечується примусо¬ 
вою силою д-ви. Закон (в УРСР — 
ст. 202 ЦПК УРСР) встановлює, що 
С. р. повинно бути законним і 
грунтуватися на досліджених су¬ 
дом доказах. С. р. складається зі 
вступної, описової, мотивувальної 
та резолютивної частин. Прийма¬ 
ється в нарадчій кімнаті більшістю 
голосів суддів, які входять до 
складу суду в даній справі, і підпи¬ 
сується всім складом суду. За заг. 
правилом С. р. оголошується не¬ 
гайно після розгляду справи. Як¬ 
що в С. р. не розв’язано будь-якої з 
позовних вимог або не зазначено 
точного розміру присуджених 
стягнень тощо, суд постановляє до¬ 
даткове рішення після розгляду 
цього питання в судовому засідан¬ 
ні з викликом сторін. С. р., а та¬ 

кож додаткове рішення можуть 
бути оскаржені сторонами і тре¬ 
тіми особами (див. Оскарження 
у праві) або опротестовані прокуро¬ 
ром у касаційному порядку в 10- 
денний строк від дня постановлен- 
ня С. р. (див. Касаційний роз- 
гляд справ). |л. М. Фельдман.| 

СУДОВІЇ УПРАВЛІННЯ — в 
СРСР одна з галузей держ. діяль¬ 
ності, що полягає у рюзв’язанні 
питань адм.-організаційного, фі- 
нанс. та госп. порядку щодо 
судів. Здійснюється відповідно до 
закону Радами народних депута¬ 
тів, М-вом юстиції СРСР, м-вами 
юстиції союзних і авт. республік, 
відділами юстиції обл. (крайових) 
Рад нар. депутатів. Органи С. у. 
чітко відмежовані від органів, що 
здійснюють правосуддя. Проце¬ 
суальне керівництво судами на¬ 
лежить вищестоящим судам. Наг¬ 
ляд за судовою діяльністю судів 
здійснюється Верховним Судом 
СРСР, а С. у.— Міністерством 
юстиції СРСР. Відповідно до По¬ 
ложення про М-во юстиції СРСР, 
затвердженого постановою Ради 
Міністрів СРСР від 21.III 1972, 
воно здійснює орг. керівництво су¬ 
дами союзних республік і війсь¬ 
ковими трибуналами. М-во юсти¬ 
ції СРСР розробляє пропозиції 
з питань організації судів союз¬ 
них республік і військ, трибуналів 
(дислокація, структура, штати), 
проведення виборів суддів і нар. 
засідателів; керує організацією їх¬ 
ніх звітів перед виборцями; пере¬ 
віряє організацію роботи суд. ор¬ 
ганів союзних республік і військ, 
трибуналів і вживає заходів до 
її поліпшення; вивчає і поширює 
позитивний досвід; забезпечує 
створення належних умов для 
здійснення правосуддя; з метою 
дальшого вдосконалення діяльнос¬ 
ті судів вивчає і узагальнює суд. 
практику, координуючи цю роботу 
з Верховним Судом СРСР (резуль¬ 
тати узагальнення використовує 
для усунення виявлених недоліків 
в організації роботи судів); орга¬ 
нізує роботу по веденню судової 
статистики тощо. М-во юстиції 
здійснює керівництво і контроль за 
роботою по виконанню рішень, 
ухвал і постанов судів по цивіль¬ 
них справах, вироків, ухвал і пос¬ 
танов судів по кримінальних спра¬ 
вах, де йдеться про майнове стяг¬ 
нення. До С. у. належить і керів¬ 
ництво роботою з кадрами суд. 
органів, зокрема розробка проек¬ 
тів держ. планів розподілу моло¬ 
дих спеціалістів, які закінчили 
юрид. навч. заклади. С. у. в союз¬ 
них і автономних республіках 
здійснюється відповідними держ. 
органами. 
В УРСР вони діють відповідно 
до Закону УРСР про судоустрій 
УРСР 1981, Положення про Міні¬ 
стерство юстиції УРСР 1972. 

„ О. Г. т Павиїукова. 
СУДОВЙИ ВИКОНАВЕЦЬ — 
службова особа суду, яка відповід¬ 
но до Основ законодавства Союзу 
РСР і союзних республік про су¬ 
доустрій в СРСР здійснює приму¬ 
сове виконання рішень, ухвал су¬ 
дових і постанов у цивільних спра¬ 
вах, вироків, ухвал і постанов що¬ 
до майнових стягнень у криміналь¬ 
них справах, а також ін. рішень 
і постанов у передбачених законом 

випадках. Вимоги, що їх пред’яв¬ 
ляють С. в. по виконанню судових 
рішень, вироків тощо, є обов’язко¬ 
вими для всіх держ. підприємств, 
установ, орг-цій, колгоспів, ін. 
кооп, орг-цій, їхніх об’єднань, ін. 
громадських організацій, службо¬ 
вих осіб і громадян на всій терито¬ 
рії СРСР. 
СУДОВЙЙ Рбзгляд СПРАВ — 
центральна стадія кримінального 
та цивільного судочинства, на якій 
суд розглядає і розв’язує справи 
по суті, постановляє по них вироки 
чи судові рішення. Осн. положен¬ 
ня С. р. с. визначено Конституцією 
СРСР, конституціями союз, і авт. 
республік (див. Конституційні 
принципи судочинства), а також 
Основами кримінального судочин¬ 
ства (розд. IV) і цивільного судо¬ 
чинства (розд. III) СРСР і союз¬ 
них республік. Процесуальний по¬ 
рядок С. р. с. докладно регулю¬ 
ється кримінально-процесуальни¬ 
ми і цивільними процесуальними 
кодексами союзних республік (в 
УРСР — гл. 1, 24—28 КПК УРСР, 
гл. 1,20,22 ЦПК УРСР). На цій ста¬ 
дії, де здійснюються завдання пра¬ 
восуддя, суд безпосередньо дослід¬ 
жує докази, зібрані під час попе¬ 
реднього розслідування (по кримі¬ 
нальних справах) або подані сто¬ 
ронами чи витребувані судом (по 
цивільних справах). Розглядаючи 
справу, суд у встановленій зако¬ 
ном формі повно і всебічно з’ясо¬ 
вує всі обставини справи для 
встановлення об’єктивної істини. 
Принципами С. р. с. є колегіаль¬ 
ність суду, безпосередність, ус¬ 
ність, безперервність, а також дис- 
позитивність (див. Гласність су¬ 
дового розгляду. Усність судового 
розгляду). Справи розглядаються 
за участю сторін, свідків, заінте¬ 
ресованих осіб тощо, представни¬ 
ків захисту, громадськості, а в 
ряді випадків і прокурора. С. р. с. 
складається з окремих взаємопо¬ 
в’язаних частин. У кримінальних 
справах ними є: підготовча части¬ 
на суд. засідання, судове слідство, 
судові дебати і останнє слово під¬ 
судного, постановлення й оголо¬ 
шення вироку; у цивільних спра¬ 
вах — підготовча частина, розгляд 
справи по суті (дослідження до¬ 
казів, додаткові пояснення сто¬ 
рін), судові дебати, постановлення 
та оголошення судового рішення. 
При С. р. с. закон передбачає не¬ 
ухильне додержання послідовнос¬ 
ті його провадження, процесуаль¬ 
ної форми, всіх гарантій правових, 
так само як і вимог комуністичної 
моралі, зокрема судової етики. Хід 
С. р. с. обов’язково фіксується 
в протоколі судового засідання. 

Я. П. Нагнойний. 
СУДОВЙХ ЕКСПЕРТИЗ КИЇВ¬ 
СЬКИЙ НАУКОВО-ДбСЛІД- 
НИЙ ІНСТИТУТ — установа, де 
проводять експертизи по криміна¬ 
льних і цивільних справах і ве¬ 
дуть н.-д. роботу в галузі судової 
експертизи і криміналістики (див. 
Криміналістична експертиза). 
Засн. 1923 на базі кабінету науко- 
во-суд. експертизи. Завданнями 
ін-ту є провадження криміналіс¬ 
тичних, фізико-хім., біол. та авто- 
тех. досліджень у кримінальних і 
цивільних справах, наук, розробка 
заг. питань теорії суд. експертизи, 
нових методів дослідження речо- 
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СУДОВИХ 
ЕКСПЕРТИЗ 
ІНСТИТУТ 

щем галога 

О. І. Судомора. Об¬ 
кладинка до книжки 
«Кирило Кожом’яка». 
Початок 20 ст. 

вих доказів, орг. і тех. пропози¬ 
цій, спрямованих на запобігання 
злочинам, а також надання мето¬ 
дичної допомоги судовослідчим 
працівникам. За дорученням судо- 
вослідчих органів ін-т проводить 
відповідні експертизи. У складі 
ін-ту є лабораторії (на 1983): су- 
довопочеркознавчих досліджень, 
судовотех. досліджень докумен¬ 
тів, судовотрасологічних і балі¬ 
стичних досліджень, судовофіз. 
і хім. досліджень, судовоавтотех. 
досліджень, судовобіол. дослід¬ 
жень, а також відділ узагальнення 
експертної практики і науково- 
тех. інформації. Ін-т має відділен¬ 
ня у Львові, організоване 1968. 

В. К. Стринжа. 

СУДОВЙХ ЕКСПЕРТИЗ ХАР¬ 
КІВСЬКИЙ НАУКбВО-ДбС- 
ЛІДНИЙ ІНСТИТУТ імені М. С. 
Бокаріуса— установа, що здійснює 
судові експертизи в криміналь¬ 
них і цивільних справах і веде 
н.-д. роботу з суд. експертизи 
і криміналістики. Засн. 1923 проф. 
М. С. Бокаріусом і 1931 названий 
його ім’ям. Н.-д. робота спрямо¬ 
вана на дальше розширення можли¬ 
востей суд. експертиз, використан¬ 
ня досягнень природничих і тех. 
наук для криміналістичних, судо- 
вохім., судовобіол., судовоавто¬ 
тех. та ін. досліджень. Ін-т також 
надає допомогу органам проку¬ 
ратури і внутр. справ та судам у 
підготовці, призначенні і вико¬ 
ристанні суд. експертиз, у роз¬ 
робці пропозицій щодо запобі¬ 
гання злочинам та ін. правопо¬ 
рушенням. У складі ін-ту є лабо¬ 
раторії (на 1983): судовопочер- 
кознавчих досліджень, судовотех. 
досліджень документів, судовотра¬ 
сологічних і балістичних дослід¬ 
жень, судовофіз. і хім. досліджень, 
судовоавтотех. досліджень, судо¬ 
вобіол. досліджень, а також відділ 
узагальнення експертної практики 
і науково-тех. інформації. 

, „ М. В. Скорик. 
СУДОВІ ПРОЦЕСИ У СПРАВАХ 
ПРО ЗЛОДІЯННЯ НІМЕЦЬКО- 
ФАШИСТСЬКИХ ОКУПАНТІВ 
НА УКРАЇНІ — судові процеси 
над гітлерівськими загарбниками, 
винними в учиненні страхітливих 
злодіянь на тимчасово окупованій 
території СРСР, зокрема УРСР. 
Глави урядів Великобританії, 
СРСР і СІЛА 2.XI 1943 прийняли 
Декларацію «Про відповідальність 
гітлерівців за вчинені звірства». 
Указ Президії Верховної Ради 
СРСР від 19.IV 1943 встановив, що 
справи про злодіяння фашист, за¬ 
гарбників, вчинені на тер. СРСР, 
розглядаються рад. судами. Суд. 
процеси на Україні над нім.-фа¬ 
шист. злочинцями та їхніми спів¬ 
учасниками, зокрема укр. бурж. 
націоналістами, були проведені 
в Харкові, Миколаєві, Києві, Дон¬ 
басі, Севастополі, Чернігові, Пол¬ 
таві. Перший такий суд. процес бу¬ 
ло проведено 15—18.XII 1943 в 
Харкові. Було засуджено до 
страти через повішення 3 нім. 
службовців поліції та їхнього по- 
собника — зрадника Батьківщи¬ 
ни, винних у винищенні тільки в 
Харкові ЗО тис. рад. людей, за¬ 
мордованих, розстріляних і спа¬ 
лених живцем. 10—17.1 1946 в 
М иколаєві відбувся суд. 
процес, на якому 6 підсудних есе¬ 

сівців, у т. ч. кол. коменданта Ми¬ 
колаєва, було засуджено до страти 
через повішення. Під їхнім керів¬ 
ництвом у Миколаєві і Микол, 
обл. було розстріляно 105 тис. 
рад. громадян і вигнано в рабство 
дЬ Німеччини 60 тис. чол. 17—29.1 
1946 у К и є в і до суду будо від¬ 
дано 15 кол. чинів нім.-фашист, 
армії, поліції та жандармерії, вин¬ 
них у масових убивствах, насиль¬ 
ствах, знущаннях над людьми. 
Тільки в Києві і Київ. обл. під 
їхнім керівництвом або ними осо¬ 
бисто було знищено понад 200 тис. 
рад. громадян (лише в Бабиному 
Яру — понад 100 тис. чол.), у 
Львові та Львів, обл.— понад 550 
тис. чол., у Донбасі в шахту № 4- 
біс скинуто 75 тис. чол. Підсудні 
організували руйнування багатьох 
істор. пам’яток (зокрема, Успен¬ 
ського собору Києво-Печерської 
лаври, Київ, ун-ту). До смертної 
кари через повішення було засу¬ 
джено кол. нач. поліції, комендан¬ 
та тилу 6-ї армії та 10 ін. злочинців. 
25—ЗО.Х 1947 на процесі в Д о н - 
басі 12 фашист, злочинців виз¬ 
нано винними у знищенні 170 
тис. рад. громадян, у вигнанні 
на каторгу до Німеччини понад 250 
тис. чол. У зв’язку із скасуванням 
смертної кари в СРСР (травень 
1947) більшість злочинців було за¬ 
суджено до 25 років ув’язнення 
В Севастополі 12—24.XI 
1947 відбувся суд. процес над 12 
воєнними злочинцями, в т. ч. ко¬ 
мандуючим окупаційними війська¬ 
ми в Криму, який віддав наказ про 
масове винищення населення Керчі, 
Кубані та ін. місцевостей, нач. 
жандармерії Севастополя, який 
особисто керував знищенням 27 
тис. чол., та ін. гітлерівцями. Всіх 
їх було засуджено до ув’язнення 
на строк від 20 до 25 років. У 
Чернігові 17—25.ХІ 1947 
відбувся процес у справі про звір¬ 
ства нім.-угорських фашист, за¬ 
гарбників. Судили 16 злочинців, з 
вини яких лише у Черніг. обл. бу¬ 
ло знищено понад 103 тис. мирних 
рад. громадян. Усіх злочинців 
засуджено до 25 років ув’язнення. 
До суду, що відбувся в П о л - 
т а в і 22—29.XI 1947, було відда¬ 
но 22 військовослужбовців нім.- 
фашист. армії, які знищували мир¬ 
не населення у Дніпроп., Кіро- 
вогр., Харків., Полтав. та ін. 
областях України. Лише в Полтав. 
обл. вони знищили бл. 222 тис. 
рад. громадян, 159 тис. вигнали 
у фашист, рабство. Цих злочинців 
було засуджено до тривалих стро¬ 
ків ув’язнення. Ряд фашист, зло¬ 
чинців було засуджено за звірства 
на тер. УРСР суд. органами рад. 
військ, адміністрації в Німеччині. 
Суд. процеси у справах про звір¬ 
ства нім.-фашист, злочинців на 
тер. СРСР відбулися у Краснодарі 
(1943), Брянську і Смоленську 
(1945), Ленінграді (1945—46), 
Великих Луках (1946) та інших 
містах. 
Літ.: Документи обвиняют. Сборник 
документов..., в. 1—2. М., 1943—45; 
Німецько-фашистський окупаційний. 
режим на Україні. Збірник документів 
і матеріалів. К., 1963. 

М. Б. Погребінський. 

С УД О В б-АДМ ІН ІСТРАТЙ ВН А 
РЕФОРМА 1889 — реакцій- 
ний захід рос. царизму, здійсне¬ 

ний з метою посилення влади са¬ 
модержавства_ Реформа фактич¬ 
но ліквідувала систему мирової 
юстиції, запроваджену судовою 
реформою 1864. Виборних мирових 
суддів заступили: в повітах — зем¬ 
ські начальники, яких признача¬ 
ли з дворян, у містах — призна¬ 
чувані міські судді. Волосні суди 
було підпорядковано земським на¬ 
чальникам. Компетенція суду при¬ 
сяжних зводилася до мінімуму. 
Було порушено принцип гласності, 
насамперед у справах про т. з. 
держ. злочини. За цією реформою 
селяни та всі органи сел. самовря¬ 
дування цілком підпорядковува¬ 
лися владі дворян-поміщиків, у 
руках яких було зосереджено су¬ 
дову й адм. владу. 

/. П. Сафронова. 
СУДОВОМ ЕДЙЧН А ЕКСПЕР- 
ТЙЗА — один із видів судової екс¬ 
пертизи, що полягає в дослід¬ 
женні фахівцями питань медичного 
характеру, які виникають під час 
проведення кримінального чи ци¬ 
вільного судочинства. Призначен¬ 
ня і порядок проведення С. е. 
в СРСР регулюється кримінально- 
процесуальними і цивільними про¬ 
цесуальними кодексами союзних 
республік. Кримінально-проце¬ 
суальний кодекс УРСР перед¬ 
бачає обов’язкове проведення 
С. е. для: встановлення причин 
смерті, визначення тяжкості і 
характеру тілесних ушкоджень, 
встановлення віку (див. Вік у 
праві) обвинуваченого або підо¬ 
зрюваного, потерпілого, а також 
для встановлення статевої зрілості 
потерпілих. Обов’язкове проведен¬ 
ня С. е. передбачено законом при 
ексгумації (ст. 192 КПК УРСР). 
С. е. проводять бюро судовомед. 
експертизи М-ва охорони здоров’я 
СРСР або відповідні бюро м-в 
охорони здоров’я союзних респуб¬ 
лік. Після проведення необхідних 
досліджень експерт складає вис¬ 
новок, який оформляється у виг¬ 
ляді акта. Цей висновок є одним 
із доказів при розгляді справи по 
суті. 
СУДОВОПСИХІАТРЙЧН А ЕК- 
СПЕРТЙЗА— один із видів судо¬ 
вої експертизи, що полягає в дос¬ 
лідженні фахівцями питань пси¬ 
хічного стану особи, які виникають 
під час проведення кримінального 
чи цивільного судочинства. Поря¬ 
док проведення і призначення С. е. 
в СРСР регулюється кримінально- 
процесуальними і цивільними про¬ 
цесуальними кодексами союзних 
республік. С. е. застосовують до 
осіб, притягнених до криміналь¬ 
ної відповідальності, якщо вини¬ 
кає сумнів у їхній осудності, в 
нормальному стані їхньої психі¬ 
ки. С. е. лає висновки про діє¬ 
здатність осіб, які беруть участь 
у цивільному процесі (позивач і 
відповідач) тощо. Висновок екс¬ 
перта оформляється актом, що 
є одним з доказів по справі. Стаціо¬ 
нарну С. е. проводять у судово- 
психіатричних відділеннях пси¬ 
хоневрологічних лікарень, амбу¬ 
латорну — спец, амбулаторні су- 
довопсихіатричні комісії, що скла¬ 
даються з лікарів-психіатрів. За¬ 
кон особливі умови передбачає 
при з’ясуванні питань, пов’язаних 
з розумовою відсталістю неповно¬ 
літніх. В цьому випадку по 
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справі повинна бути призначена 
експертиза за участю спеціалістів 
з дитячої чи юнацької психології 
(психолог, педагог), а в необхід¬ 
них випадках — експерта-психі- 
атра. Див. також Примусові за¬ 
ходи медичного характеру. 
СУДО В ЩИ КСЗ В А Олександра 
Євгенівна (1867—1924) — укр. 
письменниця, яка виступала під 
псевдонімом Грицько Григоренко. 
СУДОМ (ЗР А Охрім Іванович 
(19.III 1889, Бориспіль, тепер місто 
Київ, обл.— 13.Х 1968, Київ) — 
укр. рад. графік. У 1904—07 нав¬ 
чався в Лаврській іконописній 
майстерні у І. їжакевича, 1907— 
13 — в Київ, худож. уч-щі. Оформ¬ 
ляв журнали («Сяйво», 1913—14), 
книжки («Сам собі пан» Б. Грін- 
ченка, 1924; «Сійся, родися, жито, 
пшениця» Остапа Вишні, 1929; 
«Кобзар» Т. Шевченка, 1927). 
Автор ілюстрацій до творів 
О. Пушкіна, К. Гордієнка, Н. За¬ 
біли, до укр. нар. казок («Кирило 
Кожум’яка»). 
СУДОРОГИ — раптові мимо¬ 
вільні скорочення м’язів. Спричи¬ 
нюються С. захворюваннями нер¬ 
вової системи (епілепсія, правець, 
неврози), виникають при отруєн¬ 
нях, порушеннях обміну речовин 
і діяльності залоз внутрішньої сек¬ 
реції. Залежно від причини С. 
можуть бути епізодичними, ви¬ 
падковими або повторюватися з 
певною частотою протягом тижня, 
місяця, року. У деяких хворих 
С. з’являються або посилюють¬ 
ся при зовнішніх подразниках 
(раптовий голосний звук, поко¬ 
лювання тіла голкою), при глибо¬ 
кому диханні, в задушливому при¬ 
міщенні, при зловживанні алкого¬ 
лем. Розрізняють С. тонічні 
(тривале напруження м’язів, най¬ 
частіше безболісне) і к л о н і ч н і 
(швидкі скорочення м’язів, що змі¬ 
нюють одне одне через короткі, 
але різні за тривалістю відрізки 
часу). Лікування залежно 
від причини, що викликає С. Див. 
також Тетанія, Спазми, Тик у 
медицині. 
СУДОУСТРІЙ — 1) В СРСР су¬ 
купність норм права, що встанов¬ 
люють завдання, організаційну 
структуру й основні принципи ді¬ 
яльності судів, а також ін. орга¬ 
нів, що сприяють здійсненню 
правосуддя (прокуратура, органи 
попереднього розслідування, ад¬ 
вокатура, нотаріат). Ці норми 
визначено Конституцією СРСР, 
конституціями союзних і авт. рес¬ 
публік, Основами законодавства 
Союзу РСР і союзних республік 
про судоустрій в СРСР, законами 
про судоустрій союзних респуб¬ 
лік (в УРСР — Законом про судо¬ 
устрій У РСР 1981) та ін. законода¬ 
вчими актами, виданими відпо¬ 
відно до Основ. 2) Система судо¬ 
вих установ. С. в СРСР грунтує¬ 
ться на таких демократичних прин¬ 
ципах: єдність рад. судової систе¬ 
ми; здійснення правосуддя шляхом 
розгляду судом цивільних і кри¬ 
мінальних справ; рівність грома¬ 
дян перед законом і судом; право 
громадян на судовий захист; коле¬ 
гіальний розгляд справ у всіх су¬ 
дах у суворій відповідності з за¬ 
коном; утворення всіх судів на за¬ 
садах виборності суддів і нар. за¬ 
сідателів; незалежність суддів і 

підкорення їх тільки закону; ве¬ 
дення судочинства мовою союз¬ 
ної чи авт. республіки або мовою 
більшості населення даної місце¬ 
вості; відкритий розгляд справ у 
всіх судах; забезпечення обвину¬ 
ваченому права на захист; подан¬ 
ня юрид. допомоги адвокатурою 
громадянам і орг-ціям та ін. При 
розгляді справ у судах прокурор 
здійснює нагляд за додержанням 
законів. Судді та нар. засідателі 
відповідальні перед виборцями або 
органами, що їх ©брали, і звіту¬ 
ють перед ними. У встановленому 
законом порядку вони можуть бу¬ 
ти достроково позбавлені своїх 
повноважень. Про орг. керівництво 
судами див. ст. Судове управлін¬ 
ня. О. Г. Павшукова. 
СУДОЧИНСТВО — порядок про¬ 
вадження цивільних і криміналь¬ 
них справ, встановлений законом. 
В СРСР цей порядок закріплено в 
Основах цивільного судочинства 
Союзу РСР і союзних республік, 
Основах кримінального судочин¬ 
ства Союзу РСР і союзних рес¬ 
публік, цивільних процесуальних 
і кримінально-процесуальних ко¬ 
дексах союзних республік (див. 
Цивільний процесуальний кодекс 
УРСР, Кримінально-процесуаль¬ 
ний кодекс УРСР). Завданням С. 
є правильний і швидкий розгляд і 
розв’язання справ, сприяння зміц¬ 
ненню соціалістичної законності 
і правопорядку, запобігання і 
викоренення злочинів, охорона ін¬ 
тересів суспільства, прав і свобод 
громадян, виховання громадян у 
дусі неухильного додержання Кон¬ 
ституції СРСР і рад. законів, 
поважання правил соціалістичного 
співжиття. С. в цивільних спра¬ 
вах охоплює провадження справ 
у судах 1-ї інстанції; в кримі¬ 
нальних справах — порушення 
кримінальної справи і поперед¬ 
нє розслідування, провадження в 
суді 1-ї інстанції. С. як у ци¬ 
вільних, так і в кримінальних 
справах охоплює також прова¬ 
дження в порядку касаційного роз¬ 
гляду справ по скаргах і протестах 
на вироки, ухвали і постанови, які 
не набрали законної сили, а та¬ 
кож розгляд у порядку судового 
нагляду (див. Перегляд у порядку 
судового нагляду) і за нововияв- 
леними обставинами протестів на 
рішення і вироки, які набрали за¬ 
конної сили. С. охоплює й про¬ 
вадження по виконанню судових 
рішень, виконанню вироку і роз¬ 
гляду всіх питань, що виникають 
з приводу цього(напр., відстрочка 
виконання, застосування умовно- 
дострокового та умовного звіль¬ 
нення, погашення та зняття суди¬ 
мості). Див. також Конститу¬ 
ційні принципи судочинства, Кри¬ 
мінальне судочинство. Процесуа¬ 
льні стадії. М. І. Бажанов. 
С^ДРАБКАЛН Ян [справж. 
прізв.— Арвід Пейне; з 1925 — Ар- 
від Судраокаілнс; 5 (17).У 1894, Ін- 
чукалнс, тепер Ризького р-ну — 
4.IX 1975, Рига] — латис. рад. 
поет, нар. поет Латвії (з 1947), 
акад. АН Латв. РСР (з 1973), Ге¬ 
рой Соціалістичної Праці (1974). 
Член КПРС з 1951. Друкуватися 
почав 1909 (вірш «У лісі зимою»). 
У першій зб. віршів «Крилата ар¬ 
мада» (1920) виступив як роман¬ 
тик. Автор збірок «Перетворення» 

(1923), «Ліхтар на вітрі»(1931), 
«Одна ластівка летить» (1937) та 
ін. В Рад. Латвії став співцем 
братерства народів, патріотом Рад. 
Батьківщини (збірки «У братній 
сім’ї», 1947; Держ. премія СРСР, 
1948; «Ластівки повертаються», 
1951; «І знову весна», 1964, та ін.). 
Публіцистична зб. «Перекличка 
знамен» (1950) присвячена бороть¬ 
бі за мир. Шевченкові присвятив 
статті «Тарас Шевченко» (1946), 
«Безсмертний Кобзар» (1961), «Не¬ 
згасна любов» (1964) та вірші 
«Пісня свободи» (1961), «Лист 
українцям» (1965). Нагороджений 
З орденами Леніна, ін. орденами, 
медалями. 
Те.: Укр. пере кл.— [Поезії]. 
В кн.: Радянська література народів 
СРСР. К., 1952; Батьківщина. К., 
1965; Рос. перекл.— Стихи. М., 
1964; Две новелльї. Рига, 1971. 
Літ.: Шутенко В. В. Співець дружби 
народів (Творчість Яна Судрабкал- 
на). К., 1975. Б. К. Звайгзне. 

СУДРАБУ ЕДЖУС [справж. 
прізв.— Едуард Зільбер; ЗО.VIII 
(11.IX) 1860, Менгельєька волость, 
тепер Огрський район Латвій¬ 
ської РСР — 30.1 1941, Москва] 
— латис. рад. письменник. З 1924 
жив у Москві. Літ. діяльність по¬ 
чав 1880. Для творів 80-х рр. ха¬ 
рактерний нар. романтизм. У 90-і 
рр. в його оповіданнях посилю¬ 
ються реалістичні й демократичні 
тенденції. Особливо виділяються 
оповідання для юнацтва «Чудний 
Даука» (1900) і повість «Чортогон» 
(1925). С. Е.— один із зачинателів 
латис. радянської л-ри. В по¬ 
вістях «Під прокляттям старого 
режиму» (1921), «Стерв’ятники» 
(1923), «В болотному тумані» 
(1925) викривав правлячу верхів¬ 
ку бурж. Латвії. Поеми 30-х рр. 
«Дніпробуд», «Україна» присвяче¬ 
ні соціалістичному будівництву на 
Рад. Україні. 
Те.: Рос. перекл.— Избранное. 
Рига, 1955; Чудной Даука. Рига, 
1956. Б. К. Звайгзне. 
суЄц — місто на Пн. Сх. Єгипту, 
адм. ц. провінції Суец. Порт на 
Суецькому каналі при вході в 
нього з Червоного м., вузол з-ць 
і автошляхів, аеропорт. 368 тис. ж. 
(1974). Розвинута нафтоперероб¬ 
на пром-сть. Судноремонтні, хім., 
цем. і харч, підприємства. Бл. 2-го 
тис. до н. е. поблизу С. було про¬ 
рито судноплавний канал, що спо¬ 
лучав Ніл з Червоним м. (заси¬ 
паний 776). С. уперше згадується 
у 10 ст. Під час воєн, дій між Ізра¬ 
їлем і Єгиптом 1973 місто було 
значною мірою зруйноване, тепер 
його відбудовано. 
«су£ц» — одна з найбільших 
фінансово-монополістичних груп 
Франції. Почала складатися на 
рубежі 50—60-х рр. 20 ст. Осно¬ 
вою для утворення групи була 
«Загальна компанія Суецького 
каналу». В сучас. період у сфері 
впливу групи перебуває кілька 
сотень франц. компаній. Активи 
групи зосереджено в трьох осн. 
галузях: банківській сфері, стра¬ 
ховій справі та операціях з неру¬ 
хомим майном у пром. монополі¬ 
ях. Ядро групи створюють холдин¬ 
гова компанія «Компані фінансь- 
єр де Сюез», банки «Банк де л’Індо- 
шін е де Сюез», «Креді ендюст- 
ріель е коммерсьяль», «Сюез інтер- 
насьйональ» і пром. монополії 

«СУЕЦ» 

Я. Судрабкалн. 

Суздаль. Собор Різдва 
богородиці. 1225. Від¬ 
новлено 1530. 

Суздаль. Космодем'ян- 
ська церква. 1725. 
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СУЕЦЬКИЙ 
КАНАЛ 

А. Ч. Суїнберн. 

Сузи. Рельєф з Ахеме- 
нідського палацу. Фра¬ 
гмент. Майоліка. 5 ст. 
до н. е. Лувр. Париж. 

«Сен-Гобен-Понт», «Феродо», «Бе- 
гін-СеЙ*. С. В. П'ятенко. 
СУЄЦЬКИИ КАНАЛ — судно¬ 
плавний морський канал у Єгипті, 
що сполучає Середземне та Черво¬ 
не моря. Офіційно відкритий для 
судноплавства 17.XI 1869. Прори¬ 
тий у найвужчій частині Суецького 
перешийка, перетинає кілька озер 
та лагуну Манзала. Траса каналу 
проходить переважно рівнинною 
місцевістю. Шлюзів немає. Це най- 
коротший водний шлях між порта¬ 
ми Атлантичного та Індійського 
океанів, на 8—15 тис. км корот¬ 
ший від шляху навколо Африки. 
Довж. С. к. між кінцевими пор¬ 
тами (Порт-Саїдом на Пн. та Суе¬ 
цом на Пд.) — 161 км, зі штучни¬ 
ми поглибленнями мор. дна біля 
входу і виходу каналу — 171 км, 
шир. по дзеркалу води 120—150 м, 
по дну — 40—60 м. Глиб, на фар¬ 
ватері — понад 13 м. Вздовж С. к. 
прокладено з-цю, канал електри¬ 
фіковано. Для забезпечення при¬ 
леглої зони прісною водою від 
Нілу прорито канал Ісмаїлія. У 
Старод. Єгипті бл. 2-го тис. до 
н. е. було споруджено канал, який 
з’єднував р. Ніл і Червоне м. 
(т. з. Канал фараонів). У періо¬ 
ди занепаду Старод. Єгипту канал 
приходив у запустіння. Відбудо¬ 
вувався Птолемеєм II (3 ст. до 
н. е.) і в рим. епоху (мав назву 
«Річка Траяна»). В 642 канал від¬ 
будували араби, проте 776 його 
засипали, щоб спрямувати торгів¬ 
лю через осн. райони Халіфату. 
В 1859—69 на місці старого кана¬ 
лу було збудовано сучас. С. к. 
Будівництво та експлуатацію здій¬ 
снювала «Загальна компанія С. к.» 
(спочатку формально єгипетська, 
а з кін. 19 ст.— англо-французька). 
Після окупації 1882 Єгипту англ. 
військами С. к. став головною 
брит. військ.-стратегічною базою 
на Бл. Сході. Чинна міжнар. кон¬ 
венція, що регулює судноплавство 
по С. к., укладена 1888. 26.VI 1956 
єгип. уряд націоналізував компа¬ 
нію С. к. У відповідь на це імпе¬ 
ріалістичні д-ви організували екон. 
блокаду, а 1956, 1967, 1973 — ін¬ 
тервенцію проти Єгипту (див. 
Близькосхідна криза). Судноплав¬ 
ство по С. к. перервалося. Після 
відходу 1974 ізраїльських військ 
з зони С. к. почалася його розчист- 
ка (зокрема, за допомогою СРСР) 
та реконструкція. 5.VI 1975 С. к. 
знову відкрито для судноплавства. 
В кінці 1980 завершено перший 
етап реконструкції С. к., завдяки 
чому по ньому проходять судна 
водотоннажністю до 150 тис. т. 
Час проходження по каналу 11—12 
год. Понад 70 % перевезень станов¬ 
лять нафта і нафтопродукти. Під 
руслом каналу прорито тунель, 
що сполучає Африку і Азію (іл. 
див. т. 1, с. 230). 
СУбЦЬКИЙ ПЕРЕШЙЙОК — 
перешийок, що сполучає Африку 
і Азію. Лежить між Середземним 
і Червоним морями, в межах Єгип¬ 
ту. Шир. до 112 км. Поверхня С. п. 
рівнинна, вкрита пустельною рос¬ 
линністю. Є солоні озера (Велике 
Гірке, Мале Гірке та ін.). Через 
С. п. прокладено Суецький канал. 
СУЗДАЛЬ — місто обласного під¬ 
порядкування Влад. обл. РРФСР. 
Розташований за 28 км від заліз- 
нич. ст. Гаврилов Посад. Вперше 

згадується в літописі під 1024. 
За Юрія Долгорукого, в 1-й поло¬ 
вині 12 ст., С.— центр Ростово- 
Суздальського князівства, згодом 
місто входило до Владимиро-Суз- 
дальського князівства. З 13 ст. 
— столиця самостійного Суздаль¬ 
ського князівства. В 1238 С. спали¬ 
ли орди Батия. В 1-й пол. 14 ст.— 
столиця Суздальсько-Нижегород- 
ського князівства. В 1392 С. увій¬ 
шов цо Московського великого кня¬ 
зівства, остаточно залишився в 
його складі в 15 ст. Поступово став 
одним з реліг. центрів Русі. Рад. 
владу встановлено в листопаді 
1917. С. нагороджено орденом 
«Знак Пошани» (1974). Пам’ятки 
давньоруської архітектури 13—17 
ст.— суздальський кремль, на 
тер. якого собор Різдва богородиці 
(1225, перебудовувався; фрески 13, 
15, 17 ст.), архієрейські палати 
15—17 ст.), шатрова дзвіниця 
1635). В центр, частині й на око¬ 
лицях С.— ансамблі монастирів: 
Спасо-Євфимієвого (16—17 ст.; 
Преображенський собор, 1564, пе¬ 
ребудовувався, фрески 1689; Ус¬ 
пенська трапезна церква, 1525; на 
тер. монастиря — могила кн. Д. 
Пожарського), Ризположенського 
(16—19 ст.; собор, 16 ст.; «Святі 
ворота», 1688) і Покровського (16— 
18 ст.; собор, 1510—18; надбрамна 
Благовіщенська церква, бл. 1518); 
невеликі приходські церкви 17— 
18 ст. У С. перевезено також 
декілька дерев’яних церков 18— 
19 ст. Пам’ятки архітектури і му¬ 
зеї С. входять до складу Влади- 
миро-Суздальського історико-ху- 
дож. та архіт. музею-заповідника. 
Серед сучасних споруд — турист¬ 
ський центр (1978, арх. М. Орлов, 
В. Косаржевський, Ю. Ранин- 
ський). Іл. на с. 53. 
СУЗДАЛЬСЬКО-НИЖЕГОРбД- 
СЬКЕ КНЯЗІВСТВО — феод, 
князівство у ІІн.-Сх. Русі. Виник¬ 
ло 1341 після приєднання до Суз¬ 
дальського князівства Нижнього 
Новгорода, Гороховця, Городця та 
ін. міст. Займало значну територію 
по Волзі та лівих притоках р. Оки. 
Спочатку столицею С.-Н. к. був 

Суздаль, згодом — Нижній Нов¬ 
город. Князі С.-Н. к. боролися за 
моск. великокнязівський престол, 
але не мали успіху. В 1392 Ниж¬ 
ній Новгород перейшов до моск. 
великих князів, хоч князі С.-Н. к. 
кілька разів за допомогою монголо- 
татар ненадовго повертали його. 
Власне Суздальське князівство 
розпалося на цей час на кілька уді¬ 
лів, у серед. 15 ст. їх було приєдна¬ 
но до Моск. великого князівства. 
СУЗИ — давнє місто, столиця ра¬ 
бовласницької держави Елам. 
Руїни за 20 км на Пд. Зх. від м. 
Дізфуль (Іран). Перші поселення 
на місці С. датуються 4-м тис. до 
н. е. В 1-й пол. 3-го тис. до н. е. 
С.— значний політ, і екон. центр, 
у 2-й пол. 3-го — 1-й пол. 1-го 
тис. до н. е.— столиця Еламу. В 
645 до н. е. С. зруйнували ассірій- 
ці. Після завоювання Еламу в 
серед. 6 ст. до н. е. персами С.— 
зимова резиденція Ахеменідів. С. 
зберігали важливе екон. значен¬ 
ня у Парфянському царстві. В 
1-й пол. 7 ст. н. е. С. зруйнува¬ 
ли араби. Під час археол. дослі¬ 
джень (провадяться з серед. 19 ст.) 
знайдено залишки пам’яток елам- 
ської культури, руїни палаців 
давньоперських царів, стовп з ви- 
карбуваним на ньому текстом 
Хаммурапі законів. 
СУЗІР’Я — ділянки зоряного не¬ 
ба, що характеризуються певним 
розміщенням яскравих зір. За 
давніх часів С. наз. лише характер¬ 
ні фігури, утворювані яскравими 
зорями, тобто лише групи зір. 
Назви С. пов’язані з міфами і 
світоглядом різних народів (Андро- 
меда, Велика Ведмедиця, Мала 
Ведмедиця, Пегас та ін.), з предме¬ 
тами, що оточують людину (Сек¬ 
стант, Терези та ін.), тощо. Все 
небо умовно поділено на 88 С., 
назви й межі яких були зафіксо¬ 
вані у 1930 Міжнар. астр. з’їздом. 
Деякі С. мають і нар. назви. Див. 
карту до ст. Зоряне небо. 
«СУЗІР’Я» — ілюстрований літе¬ 
ратурно-художній альманах. Ви¬ 
ходить з 1967 у видавництві 
«Дніпро». Друкує нові твори 
письменників братніх республік 
Рад. Союзу. В «С.» представлено 
поезію, прозу, драматургію, пуб¬ 
ліцистику, літературознавчі та мис¬ 
тецтвознавчі статті. Осн. теми аль¬ 
манаху — дружба й духовна єд¬ 
ність рад. народів, рад. патріо¬ 
тизм. Окремі випуски присвячені 
визначним ювілейним датам. Ви¬ 
ходив один раз на рік, з 1982 ро¬ 
ку — двічі на рік. В. М. Булавко. 
СУЇДЖЕРТ (Зтеідегі) Джон (н. 
ЗО.VIII 1931, Денвер, шт. Коло¬ 
радо) — астронавт СПІА. Закінчив 
Колорадський ун-т (1953), Полі¬ 
технічний ін-т в Ренселері (1965) 
і Хартфордський ун-т (1967). 
Працював льотчиком-випробува- 
чем. З 1966 — у групі астронавтів. 
Разом з Дж. Ловеллом і Ф. Хей- 
сом здійснив політ (11—17.^ 1970) 
до Місяця на космічному кораблі 
«Аполлон-13». У зв’язку з аварією 
на кораблі посадка на Місяць бу¬ 
ла відмінена і «Аполлон-13», зро¬ 
бивши обліт Місяця, благополучно 
повернувся на Землю. 
СУЇНБЕРН (ЗтпЬигпе) Алджер- 
нон Чарлз (5.IV 1837, Лондон— 
10.IV 1909, Патні поблизу Лондо¬ 
на) — англ. поет, драматург, кри- 
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тик. Літ. діяльність почав 1860. 
Популярність здобув збіркою «Вір¬ 
ші й балади» (1866), у якій ки¬ 
нув виклик вікторіанському кон¬ 
серватизмові, обстоював політ, і 
моральну свободу. У збірках «Піс¬ 
ня про Італію» (1867), «Передсві¬ 
танкові пісні» (1871) оспівував бо¬ 
ротьбу за незалежність, виступав 
проти тиранії. Автор віршованих 
драм, творів «Аталанта в Кал і до¬ 
ні», «Шателяр» (обидва — 1865), 
«Марія Стюарт» (1881) та істори- 
ко-літ. творів про Дж. Байрона, 
П. Шеллі, В. Гюго та ін. Обновив 
систему англ. віршування. 
Те.: Рос. перекл. — [Вірші]. В 
кн.: Антология новой английской по- 
ззии. Л., 1937. 

В. П. Березинський. 
СУЙ — династія в Китаї (581— 
618). Заснована полководцем Ян 
Цзянем (відомий під ім’ям Вень- 
ді, правив 581—604). За правлін¬ 
ня С. здійснювалася політика 
об’єднання країни, централізації 
управління. Імператори дин. С. 
вели агресивні війни проти Кореї 
(611—614), в’єтнамської д-ви Ван- 
суан, проти племен тюрків і ту- 
гухунь. За С. було споруджено осн. 
частину Великого каналу. Дин. С. 
була повалена внаслідок сел. пов¬ 
стань (611—618) і феод. чвар. 
СУЙ ТС Густав [18 (ЗО).ХІ 1883, 
волость Кастре-Винну, тепер Тар¬ 
туський район Естонської РСР — 
23. V 1956, Стокгольм] — естон¬ 
ський поет і літературознавець. 
Друкуватися почав 1899. Автор 
збірок віршів «Полум’я життя» 
(1905), сповненої революц. роман¬ 
тики, «Країна вітрів» (1913), у якій 
відобразилися настрої років реак¬ 
ції, «Все тільки сон» (1922) — пое¬ 
тична хроніка духовного життя са¬ 
мого поета. Виступав проти фа¬ 
шизму. В 1944 емігрував у Фін¬ 
ляндію, потім у Швецію. В остан¬ 
ній зб. «Вогонь і вітер» (1950), 
що вийшла у Стокгольмі, відчутні 
мотиви безперспективності життя 
на чужині, вплив емігрантської 
антирадянщини. 
Те.: Рос. перекл.— [Вірші]. 
В кн.: Поотьі Зстонии. Л., 1974. 

С. Г. Ісаков. 
СУК Вячеслав Іванович (16.XI 
1861, Кладно, поблизу Праги — 
12.1 1933, Москва) — рос. рад. 
диригент, нар. арт. Республіки (з 
1925). За походженням чех. У 
1879 закінчив Празьку консерва¬ 
торію. Був скрипалем у празько¬ 
му концертному оркестрі, з яким 
гастролював у Польщі і на Украї¬ 
ні. З 1880 жив у Росії. В 1880— 
82 — концертмейстер оркестру 
Київської рос. опери, 1882— 
85 — оркестру Великого театру 
(Москва). З 1885 — диригент опер¬ 
ної трупи в Харкові, 1887—90 — 
симф. оркестру Рос. муз. т-ва в 
Таганрозі. Працював диригентом 
приватних оперних антреприз у 
Росії та на Україні (зокрема, в 
Харкові, 1894, 1897—1901, 1903— 
04; тут уперше на Україні поставив 
опери «Садко», 1898, та «Царева 
наречена», 1900, М. Римського- 
Корсакова). У 1906 — зав. муз. 
частиною Київ. рос. опери (поста¬ 
вив опери «Євгеній Онєгін» та 
«Пікова дама» П. Чайковського, 
«Аїда» Дж. Верді, «Фауст» Ш. 
Гуно). З 1906 і до кінця життя 
С.— гол. диригент Великого теат¬ 
ру (Москва). З 1927 — гол. ди¬ 

ригент Оперного театру ім. К. С. 
Станіславського. В 1924—25 про¬ 
фесор Моск. консерваторії. В ре¬ 
пертуарі С. було бл. 100 опер, 
симф. твори. С. — автор опери 
«Лісовий цар» (1900), оркестро¬ 
вих, камерних творів, фп. п’єс, 
романсів. /. Д. Гамкало. 
СУКАННЯ — формування рівни¬ 
ці з тонких волокнистих малозміц- 
нених стрічок мех. закатуванням 
їх; один з процесів прядіння. Для 
С. використовують рівничні ма¬ 
шини, де стрічка закручується, 
ущільнюється, зміцнюється, на¬ 
буває округлої форми. Зв’язок 
між волокнами при С. слабкіший, 
ніж при скручуванні. С. викори¬ 
стовують в апаратному і гребін¬ 
ному прядінні тонкої вовни, іноді 
— при переробці відходів шовку 
на пряжу. 
СУ КАРНО (Зикагпо) Ахмед (6.VI 
1901, Сурабая, о. Ява — 21.VI 
1970, Джакарта) — громадський 
і держ. діяч Індонезії. Н. в сім’ї 
вчителя. В 1925 закінчив Бандунзь¬ 
кий технологічний ін-т. Один із 
засновників (1927) і перший голо¬ 
ва Нац. партії Індонезії. В 1929— 
31 і 1933—42 перебував у в’язниці 
і на засланні за участь у боротьбі 
проти голл. колоніального пану¬ 
вання в Індонезії. 17. VIII 1945 С. 
від імені індонез. народу проголо¬ 
сив незалежність Індонезії і став 
першим президентом Республіки 
Індонезії. Був одним з ініціато¬ 
рів Бандунзької конференції 1955. 
В кін. 50-х рр. С. запровадив у 
країні систему «спрямованої де¬ 
мократії», яка значно посилила 
владу президента. Після приходу 
до влади правого військ, угрупо¬ 
вання (ЗО.IX 1965) С. змушений був 
1966 передати владу, а 1967 — 
президентські повноваження ген. 
Сухарто. С.— автор ряду праць, 
в яких сформулював ідеї т. з. 
мархаенізму (індонез. різновид 
дрібнобурж. соціалізму). Нагоро¬ 
джений орденом Леніна. Міжнар. 
Ленінська премія «За зміцнення 
миру між народами», 1960. 
СУКАЧбВ Борис Іванович (н. 8. 
VIII 1928, с. Боромля, тепер Тро- 
стянецького р-ну Сум. обл.) — 
новатор с.-г. виробництва, Герой 
Соціалістичної Праці (1965). Член 
КПРС з 1958. З 1943 — тракторист, 
з 1954 — бригадир тракторної бри¬ 
гади колгоспу «Більшовик» Ромен- 
ського р-ну Сум. обл., з 1979 — 
голова того ж колгоспу «Більшо¬ 
вик». С. — делегат XXIII і XXV 
з’їздів Компартії України, депу¬ 
тат Верховної Ради УРСР 8—9-го 
скликань. Нагороджений 2 ордена¬ 
ми Леніна, ін. орденами, медаля¬ 
ми. В. К. Саеченко. 
СУКАЧ(ЗВ Володимир Миколайо¬ 
вич [26.У (7.VI) 1880, с. Олек- 
сандрівка, кол. Харків, губ.— 
9.II 1967, Москва] — рос. рад. бо¬ 
танік, лісознавець і географ, акад. 
АН СРСР (з 1943), Герой Соціалі¬ 
стичної Праці (1965). Член КПРС 
з 1937. В 1902 закінчив Лісовий ін-т 
у Петербурзі. У 1919—-41 очолю¬ 
вав створену ним у тому ж ін-ті 
кафедру дендрології і систематики 
рослин. У 1941—43 — зав. ка¬ 
федрою біол. наук Уральського 
лісотех. ін-ту в Свердловську. В 
1944 організував Ін-т лісу (тепер 
Ін-т лісу і деревини Сибір, відді¬ 
лення АН СРСР ім. В. М. Сукачо- 

ва, Красноярськ), яким керував до 
1959, в 1959 — лабораторію лісів¬ 
ництву АН СРСР, в 1965 — лабо¬ 
раторію біогеоценології при Бота¬ 
нічному ін-ті АН СРСР. В 1944— 
^8 — професор Московського лісо¬ 
технічного ін-ту, 1946—53 — про¬ 
фесор Моск. ун-ту, зав. кафедрою 
бот. географії, одночасно у 1946— 
58 — гол. редактор «Ботанического 
журнала». С.— основоположник 
біогеоценології, один з основопо¬ 
ложників вчення про фітоценоз. 
Праці С. присвячені також проб¬ 
лемам лісознавства, дендрології, 
болотознавства, геоботаніки, си¬ 
стематики рослин, палеоботаніки, 
стратиграфії тощо. З 1946 С. був 
президентом (з 1963 — почесним 
президентом) Всесоюзного бот. 
т-ва; член Польської АН (з 1959). 
Нагороджений 3 орденами Лені¬ 
на, ін. орденами, медалями. 
СУКІЛЬ — річка в Івано-Фр. і 
Львів, областях УРСР, ліва прит. 
Свічі (бас. Дністра). Довж. 67 км, 
площа бас. 279 км2. Бере початок 
у Карпатах Українських, нижче 
перетинає Передкарпаття. Живлен¬ 
ня дощове і снігове. Використову¬ 
ють для пром. і с.-г. водопоста¬ 
чання, частково для зрошування. 
Рибництво. На С.— м. Болехів. 
С^КНА в театрі — система під¬ 
вісних драпіровок (однотонні, 
переважно нейтрального кольору, 
смуги тканини), які є т. з. одягом 
сцени. Навішуються зверху вниз 
за системою куліс. С. використо¬ 
вуються у виставах, що вима¬ 
гають лаконічних декорацій, як 
фон, перед яким компонуються 
різні деталі оформлення (див. 
Декорація). С., розташовані по 
кулісах, називаються боковими 
С., верхні (горизонтальні) — паду-', 
гами. Великого поширення набу- ' 
ли С. в т. з. умовно-реалістич¬ 
ному театрі, в якому немає мальов¬ 
ничих куліс, декорацій і реалістич¬ 
них павільйонів. Вперше в укр. 
рад. театрі С. застосовано в Першо¬ 
му театрі Української Радянсь¬ 
кої Республіки ім. Шевченка 
(вистава «Гайдамаки» за Т. Шев¬ 
ченком в інсценізації і постанов¬ 
ці Л. Курбаса). 
СУ КН(3 — тканина з вовняної пря¬ 
жі апаратного (суконного) прядін¬ 
ня. Виробляють полотняним або 
саржовим переплетенням ниток 
з напівтонкої, напівгрубої і гру¬ 
бої вовняної пряжі в суміші з ін., 
найчастіше з хім., волокнами. На 
лицьовому боці С. після тривалого 
валяння утворюється повстяно- 
подібний шар (т. з. застил), що 
закриває малюнок переплетення. 
С. буває безворсове і ворсоване. 
З С. шиють формений одяг, його 
використовують як тканину тех¬ 
нічну для фільтрів, прокладок 
тощо. Сукном наз. і бавовняну вор¬ 
совану меланжеву або гладкофар¬ 
бовану тканину, схожу за зовн. 
виглядом на вовняне С. З бавовня¬ 
ного С. шиють шкільну форму, 
лижні костюми та ін. Див. також 
Байка. 
С^КРЕ (Зисге) Антоніо Хосе (З.ІІ 
1795, Кумана, Венесуела — 4.VI 
1830, Колумбія) — один з керів¬ 
ників війни за незалежність іс¬ 
панських колоній в Америці 
1810—26, генерал (1818), маршал 
(1824). В 1810 приєднався до ар¬ 
мії Ф. Міранди, що вела боротьбу 
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СУКРЕ 

Монета з зображенням 
Сулли. 

проти іспанців у Венесуелі, 1813 — 
до С. Болівара. С. очолив війська 
республіки Велика Колумбія, які 
завдали поразки ісп. колонізаторам 
поблизу Пічінчі (Еквадор, 1822), 
Аякучо (Перу, 1824) і Хуніна (Ве¬ 
лика Колумбія, 1829). В 1826— 
28 С. — тимчасовий президент 
республіки Болівія, яку залишив 
через заколот проти нього. В 1830 
—президент Нац. конгресу Великої 
Колумбії. Вбитий опозиціонера¬ 
ми. На честь С. названо офіц. сто¬ 
лицю Болівії — м. Сукре. 
С^КРЕ — офіційна столиця Болі¬ 
вії, адм. ц. департаменту Чукіса- 
ка. Розташована в долині р. Піль- 
комайо на вис. 2700 м над р. м. 
Залізнична станція, вузол автошля¬ 
хів, аеропорт. 88 тис. ж. (1973). 
Незначна нафтопереробна, цем., 
деревообр., харчосмакова пром-сть. 
ТЕС. Ун-т (засн. 1624), політех. 
ін-т, вища пед. школа. Н.-д. ін-ти 
болівійської соціології, мед., он¬ 
кології та ін. Нац. б-ка і архів Бо¬ 
лівії. Музеї: колоніальний «Чар- 
кас», антропологічний, красних 
мистецтв. Засн. 1538 під назвою 
Ла-Плата в районі великих покла¬ 
дів срібла, які тепер вичерпані. 
Місто назване (1839) на честь А. X. 
Сукре. 
С^КРЕ — грошова одиниця Рес¬ 
публіки Еквадор, поділяється на 
100 сентаво. За курсом 33 С. дорів¬ 
нюють 1 дол. США (травень 1982). 
СУКУЛЕНТИ (від лат. зиссиїеп- 
іиз — соковитий) — багаторічні 
рослини, які здатні нагромаджу¬ 
вати воду в сильно розвиненій 
паренхімі листків (напр., агави, 
алое, гастерії, каланхое, хавортії 
тощо) або стебел (напр., кактуси, 
молочаї, пеларгонії, дидієри, дор- 
стенії тощо). Завдяки певним особ¬ 
ливостям: кутинізованому епідер¬ 
місу (див. Кутикула), малій кіль¬ 
кості заглиблених продихів, низь¬ 
кому осмотичному тиску клітин¬ 
ного соку тощо С. економно ви¬ 
трачають воду в посушливі періо¬ 
ди. З розвитком водоносної па¬ 
ренхіми листки або стебла С. ста¬ 
ють соковитими, м’ясистими, а са¬ 
мі рослини набувають своєрідного 
вигляду. У світовій флорі налічу¬ 
ється понад 6,5 тис. видів С., які 
є представниками 54 родин — как¬ 
тусових, товстолистих, молочай¬ 
них, складноцвітих, ластівневих 
та ін. Переважна більшість С. на¬ 
лежить до ксерофітів і є світло¬ 
любними рослинами. С. здебіль¬ 
шого ростуть повільно, що зумов¬ 
лено економним витрачанням во¬ 
ди. Зростання в умовах сильного 
нагрівання сонячним промінням 
спричинило виникнення у С. під¬ 
вищеної стійкості до високих т-р, 
яка пов’язана з великою в’язкістю 
цитоплазми та високим вмістом 
зв’язаної води в клітинах. Одним 
із пристосувань С. до умов середо¬ 
вища є здатність у процесі дихан¬ 
ня утворювати т. з. ендогенну во¬ 
ду, що має важливе значення для 
підтримки достатньої обводненості 
вмісту клітин. С. є характерними 
рослинами пустель, напівпустель, 
саван, посушливих районів тропіч¬ 
них гірських систем Африки, Ма¬ 
дагаскару, Центр, та Пд. Америки. 
В Рад. Союзі, в т. ч. в УРСР, до 
С. належать лише представники 
родини товстолистих — види ро¬ 
дів очиток, молодило, мохоцвіт, 

родіола. С. використовують як 
лікарські рослини (алое, родіола, 
агави тощо), декоративні рослини 
(хавортії, етапелії, кактуси, ага¬ 
ви, гастерії та ін.). Серед С. є 
також волокнисті (сизальні ага¬ 
ви), плодові, харчові, кормові 
(опунції), наркотичні (лофофора), 
отруйні (молочаї), водоносні (как¬ 
туси) рослини. Б. В. Заверухп. 
сукупний суспільний 
ПРОДУКТ — сума матеріальних 
благ, вироблених у суспільстві за 
певний період часу (звичайно за 
рік). С. с. п. розрізняють за 
його натуральною та вартісною 
формами. Як сукупність спожив¬ 
них вартостей він поділяється 
на дві частини — на засоби ви¬ 
робництва і предмети спожи¬ 
вання. Кожна з цих частин 
відіграє певну роль у про¬ 
цесі відтворення: засоби вироби, 
використовуються для відновлен¬ 
ня спожитих матеріальних засобів 
і розширення вироби., предмети 
споживання — для задоволення не¬ 
виробничих потреб. За вартістю 
С. с. п. поділяють на фонд за¬ 
міщення, який включає вартість 
спожитих засобів вироби., і ново- 
створену вартість, або національ¬ 
ний доход, що складається з фонду 
нагромадження і фонду спожи¬ 
вання. Створюваний у первинних 
госп. ланках С. с. п. виступає у 
формі валового сусп. продукту та 
у формі кінцевого суспільного про¬ 
дукту. Валовий сусп. продукт мі¬ 
стить повторний рахунок: вироби і 
матеріали, виготовлені на одних 
підприємствах, використовують по¬ 
тім на інших, вони входять у вар¬ 
тість продукції підприємства. Пов¬ 
торний рахунок дає можливість 
характеризувати структуру сусп. 
виробництва, обсяг виробничих 
зв’язків. Найбільш повно динамі¬ 
ку сусп. вироби, характеризує кін¬ 
цевий суспільний продукт, який 
являє собою валовий сусп. про¬ 
дукт, звільнений від повтор¬ 
ного рахунку. Вирішальну роль у 
зростанні С. с. п. відіграє підви¬ 
щення продуктивності праці на 
основі впровадження у вироби, до¬ 
сягнень науково-технічного прог¬ 
ресу. Особливості вироби., темпи 
й характер використання С. с. п. 
визначаються панівним у суспіль¬ 
стві способом виробництва. Капі¬ 
талістичні виробничі відносини, 
загострюючи суперечності між ви¬ 
роби. і споживанням, спричиню¬ 
ють порушення умов реалізації 
С. с. п., що проявляється в еконо¬ 
мічних кризах. В умовах соціа¬ 
лізму наперед визначають сусп. 
призначення різних частин С. с. п. 
і планомірно забезпечують нор¬ 
мальні умови його реалізації. Це, 
однак, не виключає виникнення 
деяких труднощів, пов’язаних з 
наявністю окремих невідповід¬ 
ностей і диспропорцій у нар. г-ві 
(див. Пропорції суспільного вироб¬ 
ництва). В процесі розробки нар.- 
госп. планів найважливішою части¬ 
ною балансу народного господар¬ 
ства СРСР є баланс сукупного 
сусп. продукту. В. К. Черняк. 
СУКУПНІСТЬ СТАТИСТЙЧНА— 
множина елементів або явищ сус¬ 
пільного життя, об’єднаних за¬ 
гальними зв’язком і властивістю 
якісного чи кількісного характеру. 
Загальне у множині елементів є 

об’єктивною основою для форму¬ 
вання статистич. сукупностей. Най¬ 
важливішою для статистики є су¬ 
купність об’єктів, об’єднаних від¬ 
ношеннями, що випливають з ха¬ 
рактеру продуктивних сил і спосо¬ 
бу сусп. вироби, (напр., галузі нар. 
г-ва, сусп. групи населення). С. с. 
може бути якісно однорідною (як¬ 
що одна або кілька з досліджува¬ 
них ознак є загальними для всіх 
елементів) та різнорідною (якщо 
до неї входять різні типи явищ). 
С. с., що зберігає на деякий про¬ 
міжок часу свою структуру, наз. 
стаціонарною (стабільною), сукуп¬ 
ність зі змінною структурою — ди¬ 
намічною. При здійсненні спосте¬ 
реження статистичного розріз¬ 
няють генеральну та вибіркову 
С. с. В ході статистичного спосте¬ 
реження необхідно відмежувати 
одну С. с. від іншої, чітко визна¬ 
чити одиницю С. с. 
СУКЦЕСІЯ (лат. 5ііссе55Іо — по¬ 
слідовність) — послідовна зміна 
фітоценозів (біоценозів) на пев¬ 
ній ділянці середовища. Внаслі¬ 
док С. формується (або відтворю¬ 
ється) клімаксне угруповання 
(див. Клімакс у геоботаніці), що 
перебуває в рівновазі із середови¬ 
щем. Розрізняють первинні 
С.— розвиток рослинних угрупо¬ 
вань в місцях, де раніше рослин¬ 
ності не було (на піщаних дюнах, 
застиглих потоках лави, гірських 
породах, що оголились внаслідок 
ерозії тощо), та вторинні С.— 
відтворення природної рослиннос¬ 
ті після руйнування угруповань 
природними (напр., пожежі, віт¬ 
ровали, сильні повені тощо) або 
антропогенними (напр., вирубуван¬ 
ня лісу, розорювання земель, ви¬ 
пас худоби та ін.) факторами. 
Зміни одного фітоценозу іншими 
в ході С. утворюють сукцесійний 
ряд, або серію. Швидкість С. змен¬ 
шується з появою рослин, що рос¬ 
туть повільніше. Напр., до почат¬ 
кових стадій розвитку соснового 
лісу на покинутому полі (після 
однорічників, багаторічних трав, 
чагарників) проходить бл. 25 ро¬ 
ків, а клімаксним угруповання 
листяного лісу, яке характерне 
для даної місцевості, стає через 
100 років. 
сулА — річка у Сум. і Полтав. 
областях УРСР, ліва прит. Дніп¬ 
ра (впадає у Кременчуцьке водо¬ 
сховище). Довж. 363 км, площа 
бас. 19,6 тис. км2. Бере початок 
на пд.-зх. схилах Середньоросій- 
ської височини, нижче перетинає 
Придніпровську низовину. Жив¬ 
лення переважно снігове. В се¬ 
ред. течії споруджено водосхови¬ 
ще. Використовують для пром. і 
побутового водопостачання та зро¬ 
шування. У пониззі судноплавна. 
На С.— міста Ромни і Лубни. У 
верхів’ї річки — філіал Україн¬ 
ського степового заповідника — 
Михайлівська цілина. 
СУЛАВЕСІ, Целебес — острів в 
Індонезії, у групі Великих Зонд- 
ських о-вів. Площа 179,4 тис. км2. 
Нас. бл. 9 млн. чол. (1979). Рель¬ 
єф С. гористий (вис. до 3455 м, 
г. Рантекомбола), є вулкани 
(Сопутан, Клабат). Поклади ніке¬ 
левої та заліз, руд, асфальту, сір¬ 
ки. Клімат переважно екваторіаль¬ 
ний. Річки короткі, порожисті, ба¬ 
гато гірських озер. Значні площі 
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С. вкриті вологими екваторіальни¬ 
ми лісами (пальми, сандалове, чор¬ 
не дерева), у горах (до вис. 3000 м) 
— гірсько-тропічні ліси; на Пд. 
Сх.— ділянки савани. Населення 
зосереджене гол. чин. на Пн. та 
Пд. Зх. острова. Вирощують рис, 
кукурудзу, батат, кавове дерево, 
тютюн, прянощі (мускатний горіх, 
перець, гвоздику). Плантації коко¬ 
сової пальми. Кустарні промисли. 
Рибальство. Гол. міста і порти — 
Уджунгпанданг і Мана до. 
1 Ю. О. Амброз. 
СУЛЕЙМАН І КАНОНІ (Зйіеу- 
тап І Капипї; Сулейман II Ка¬ 
нуні, Сулейман Законодавець, в 
європ. л-рі — Сулейман Пишний, 
Великий; 27.IV 1495 — 6.ІХ 1566, 
Сігетвар) — тур. султан 1520— 
66. За С. І К. Османська імперія 
досягла найвищої могутності і 
найбільших розмірів. До імперії 
було приєднано більшу частину 
Угорщини, Ірак, о. Родос та ін. 
острови Егейського архіпелагу, 
Тріполітанію, Алжір та ін. тери¬ 
торії. С. І К. видав ряд законів 
про адм. устрій, фінанси, регла¬ 
ментацію військ.-ленної системи, 
форми землеволодіння тощо. Вів 
запеклу боротьбу з Іраном за За¬ 
кавказзя. За С. І К. напади Крим, 
татар — васалів Османської імпе¬ 
рії — на Україну і пд. райони Рос. 
д-ви спричинили похід рос. війсь¬ 
ка на чолі з Д. І. Виїиневецьким 
під Перекоп 1558. 
сулеимАн МІРЗА ісканде- 
РГ Мохсен (1873 — грудень 1943)— 
діяч демократичного руху в Іра¬ 
ні. Учасник Іранської революції 
1905—11, один з організаторів ен- 
джоменів (органів місцевої влади). 
Не раз обирався депутатом медж¬ 
лісу. Один із засновників і голова 
Народної партії Ірану (засн. 1917, 
відновлена 1941). 
СУЛЕЙМАН РУСТАМ [справж. 
прізв. та ім’я — Рустамзаде Сулей¬ 
ман Алі-Аббас-огли; н. 4 (27).XI 
1906, Баку] — азерб. рад. письмен¬ 
ник, громад, діяч, засл. діяч мист. 
(з 1943), нар. поет Азербайджану 
(з 1960), Герой Соціалістичної 
Праці (1976). Член КПРС з 1940. 
З 1971 — голова Верховної Ради 
Азерб. РСР. Друкуватися почав 
1923. Автор поетичних збірок «Від 
печалі до радості» (1927), «Кроки» 
(1930), «Два береги» (1949; Держ. 
премія СРСР, 1950), «Бажання 
серця» (1959), «Каспійські хвилі» 
(1971), «Душа» (1974); віршованої 
драми про нар. героя «Гачак На- 
бі» (1940, 2-а ред. 1948), комедії 
про сучасне азерб. село «Дурна» 
(«Журавель», 1948) та ін. Напи¬ 
сав вірш «Українським братам», 
поезії «Співець народу» (1939) та 
«Син України» (1964), присвячені Т. 
Шевченкові; статті про Кобзаря — 
«Братерство навіки» (1954), «Гла¬ 
шатай свободи» (1961) та ін. Пере¬ 
кладач творів Т. Шевченка, І. 
Франка, укр. рад. поетів. Нагоро¬ 
джений 2 орденами Леніна, ін. ор¬ 
денами, медалями. 
Те.: Укр. перекл.— Поезії. К., 
1982; Рос. перекл. — Избранное. 
М., 1976; Открьітое письмо. Баку, 
1963; Каспийские волньї. М., 1971; 
Душа. М., 1974. В І. Ціпко. 
СУЛ ЕИ м Ан стАльський 
(1869—1937) — лезгин, рад. поет. 
Див. Стальський Сулейман. 
СУЛЕМА (від лат. зиЬІітаїит — 
високо підняте; здобуте узгоном), 

хлорид ртуті (II), Н§С12 — без¬ 
барвна кристалічна речовина; густ. 
5440 кг/м3; іпп 277 °С; іКІШ 304 °С; 
дуже отруйна. С. легко субліму¬ 
ється (див. Сублімація), розчи¬ 
няється в спирті, ефірі, оцтовій 
к-ті, воді (в 100 г води — 7,4 г С. 
при т-рі 20 °С). Одержують її зде¬ 
більшого хлоруванням ртуті. За¬ 
стосовують для одержання ін. 
солей ртуті (напр., каломелі), як 
дезинфікуючий засіб у медицині 
тощо. 
СУЛ ЕРЖЙЦЬКИЙ Леопольд Ан¬ 
тонович [15 (27).IX 1872, Житомир 
— 17 (ЗО).ХІІ 1916, Москва] — 
рос. режисер і театр, діяч, худож¬ 
ник і літератор. Навчався в Київ, 
гімназії, пізніше в Моск. уч-щі 
живопису, скульптури та архітек¬ 
тури (1889—94). В 1885—88 під 
керівництвом В. М. Васнецова 
брав участь у розписах Володи- 
мирського собору у Києві. Був 
послідовником і другом Л. Тол- 
стого. Брав участь у революц. русі, 
декілька разів його заарештовува¬ 
ли і висилали. З 1905 — режисер 
Моск. худож. театру. Разом з К. 
Станіславським поставив «Драму 
життя» К. Гамсуна, «Життя лю¬ 
дини» Л. Андрєєва, «Синій птах» 
М. Метерлінка, «Гамлет» У. Шек- 
спіра та ін. С. був одним із за¬ 
сновників 1-ї Студії МХТ. Автор 
повістей із оповідань «Щоденник 
матроса», «В пісках», «В дорозі» 
та ін. 
Те.: Повести и рассказьі. — Статьи 
и заметки о театре.— Переписка. — 
Воспоминания о Л. А. Сулержицком. 
М.. 1970 
СУЛИМА Іван Михайлович [р. н. 
невід., с. Рогощі, тепер Чернігів¬ 
ського р-ну Черніг. обл.— п. 
2 (12).XII 1635, Варшава] — геть¬ 
ман нереєстрових запорізьких коза¬ 
ків. З дрібних шляхтичів. Брав 
участь у козац. походах проти тур¬ 
ків і Крим, татар. Як гетьман 
вперше згадується 1628. В серпні 
1635 повсталі нереєстрові запорізь¬ 
кі козаки на чолі з С. напали на 
Кодак, зруйнували його і знищи¬ 
ли польс. залогу. Проте реєстрові 
козаки по-зрадницькому схопили 
С. і передали його польс.-шл я хет. 
владі. Разом з ін. керівниками 
повстання С. було страчено. 
СУЛИМ£НКО Петро Степанович 
[н. 16 (29).УІІ 1914, Єкатеринодар, 
тепер Красно дар] — укр. рад. жи¬ 
вописець, засл. діяч мист. УРСР 
(з 1974). В 1939—74 (з перервами) 
навчався в Київ, худож. ін-ті 
у О. Шовкуненка. Твори: «Без¬ 
смертний подвиг севастопольців» 
(1947), «Прапор Перемоги» (1949), 
«Пам’ятник Севастопольської сла¬ 
ви» (1953), «Севастополь наш!» 
(1960), «Матроси Жовтня» (1963), 
«Під залп ,,Аврори“» (1969), «Ти¬ 
ша» (1971), «В ім’я Батьківщини» 
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(1973), «Безсмертя» (1975), «Вес¬ 
на» (1977), диптих «Війна і мир» 
(1981). Картини С. зберігаються в 
ДМУОМ у Києві та Севастополь¬ 
ському худож. музеї. Нагородже¬ 
ний орденом «Знак Пошани». 
СУЛЛА Луцій Корнелій (Ілісіи5 
Согпе1ііі8 Зиііа; 138—78 до н. е.) — 
римський військ, і політ, діяч. 
Н. в патриціанській сім’ї. Вису¬ 
нувся під час Ю гуртинської війни 
111—105 до н. е. В 102—101 до н. е. 
брав участь у війні проти тевто¬ 
нів і кімврів. У 93 до н. е.— пре¬ 
тор, 92 до н. е.— пропретор Кілі- 
кії, 88 до н. е.— консул. Команду¬ 
вав рим. військами під час першої 
війни проти Мітрідата VI Сена¬ 
тора (89—84 до н. е.). Спира¬ 
ючись на армію, С. 82 до н. е. 
встановив уперше в історії Риму 
безстрокову диктатуру. Виражаю¬ 
чи інтереси нобілітету, прагнув 
закрити шляхи до політ, діяльно¬ 
сті популярам. Позбавив прав нар. 
трибунів, віддав суд у руки се¬ 
наторів, запровадив проскрипції. 
Видав закони про скасування хліб¬ 
них роздач, про позбавлення окре¬ 
мих громадян і цілих міст грома¬ 
дян. прав. У 79 до н. е. склав свої 
повноваження, зберігши вплив на 
політ, життя. 
СУЛТАН (тур. зиііап, від зиііа — 
влада) — титул верховного пра¬ 
вителя в мусульманських країнах. 
У Туреччині існував до 1922, в 
Марокко — до 1957. Зберігся у 
Брунеї та Омані. 
СУЛТАН МУХАМ МЕД (кін. 70-х 
рр. 15 ст., Тебріз — 1555, там же)— 
Іран, мініатюрист, один з найяск¬ 
равіших представників тебрізь- 
кої школи мініатюри. Учень Ага 
Мірека. Працював у шахській б-ці. 
Твори: в рукописах — «Диван» 
Гафіза (кін. 20-х рр. 16 ст.), 
«Шахнаме» Фірдоусі (1526—27), 
«Хамсе» Нізамі (1539—43). Ок¬ 
ремі мініатюри С. М. зберігають¬ 
ся в Публічній б-ці ім. М. Є. Сал- 
тикова-Щедріна в Ленінграді. 
Літ.: Керимов К. Султан Мухаммед 
и его школа. М., 1970. 
СУЛТАНКА, султанська курка 
(РогрЬугіо) — рід птахів род. пас- 
тушкових ряду пастушкоподіб¬ 
них. Розміри середні, ноги довгі, 
дзьоб великий, товстий. У деяких 
на лобі є ділянка потовщеної го¬ 
лої шкіри (бляшка) червоного ко¬ 
льору. Оперення яскраве. Бл. 
ЗО видів, поширених на Пд. Єв¬ 
разії, в Африці й Австралії. В 
СРСР (Каспійське узбережжя) 1 
вид — султанка звичай- 
н а (Р. рогрЬугіо, синонім Р. ро- 
ІуосерЬаІиз), в УРСР — рідкісний 
залітний птах. Довж. тіла до 50 
см, маса до 400 г. Оперення зеле¬ 
нувато-голубе з фіолетово-металіч¬ 
ним відтінком; ноги, дзьоб і бляш¬ 
ка червоні. Оселяється в заростях 
по берегах водойм. Гніздо на землі. 
Кладка з 5—7 яєць у квітні — 
травні; насиджують самець і самка 
20—25 діб. Пташенята виводково¬ 
го типу (див. Виводкові птахи). 
Живиться в основному рослинними 
кормами. Рідкісний птах, занесе¬ 
ний до Червоної книги СРСР. Ви¬ 
копні рештки відомі починаючи з 
голоцену. М. А. Воїнственський. 
С^ЛУ — група островів Малай¬ 
ського архіпелагу, в складі Фі¬ 
ліппін. Площа 2,7 тис. км2, нас. 
бл. 450 тис. чол. С. об’єднує бл. 

СУЛУ 

Сулейман Рустам. 
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СУЛЬСЕН 

О. П. Сумароков. 

Й. Г. Сумбаташвілі. 

Сумах дубильний. 
Гілка а квітками. 

400 островів вулкан, походження 
та коралових рифів; найбільші з 
них — Басілан, Холо, Тавітаві. 
Вис. до 1010 м (о. Басілан). По¬ 
ширені вологі тропічні ліси. План¬ 
тації рису, кукурудзи, кокосової 
пальми. Рибальство. Вилов та 
штучне вирощування перлів. Гол. 
місто і порт — Холо. 
СУЛЬСЕН, дисульфід селену 
(5е52) — лікарський препарат. 
Аморфний порошок жовто-оранже¬ 
вого кольору. Нерозчинний у воді, 
ефірі, кислотах, легко розчиняєть¬ 
ся у 50 % -йому розчині їдкого 
натрію. В мед. практиці використо¬ 
вують сульсенове мило і сульсено¬ 
ву пасту, які містять 2,5 % С. і 
піноутворюючу основу з емульга¬ 
тором. С. застосовують для ліку¬ 
вання себореї волосяної частини 
голови. С. має антисептичну дію. 
СУЛ ЬФ АДИ М ЕЗЙН, [2-(я-амі- 
нобензолсульфамідо) -4,6-диметил- 
піримідин] — протимікробний лі¬ 
карський препарат. Належить до 
сульфаніламідних препаратів ко¬ 
роткого строку дії. Білий або тро¬ 
хи жовтуватий кристаліч. порошок, 
швидко всмоктується і досить 
швидко виділяється, відносно ма¬ 
лотоксичний. Щоб запобігти нако¬ 
пиченню в нирках нерозчинних 
похідних С., при вживанні його 
слід приймати велику кількість 
лужної води. Застосовується за 
призначенням лікаря. 
СУЛЬФАНІЛАМ Гдн І ПРЕПА¬ 
РАТИ — група синтетичних про¬ 
тимікробних лікарських препара¬ 
тів; похідні аміду сульфанілової 
кислоти, що пригнічують життє¬ 
діяльність багатьох грампозитив- 
них і деяких грамнегативних бак¬ 
терій (див. Грама метод). Анти¬ 
бактеріальні властивості С. п. 
було виявлено нім. вченим Г. До- 
магком (1934—35). С. п. застосо¬ 
вують для лікування інфекційних 
захворювань (напр., ангіни, скар¬ 
латини, циститу), викликаних ста¬ 
філококами, стрептококами, ме¬ 
нінгококами, гонококами. С. п. 
пригнічують ріст кишкової палич¬ 
ки, дизентерійних бактерій, збуд¬ 
ників інфекцій ран та ін. Деякі 
С. п. (бутамід, цикламід, хлор- 
пропамід) ефективно знижують 
вміст цукру в крові й тому вжива¬ 
ються для лікування цукрового 
діабету. Інші (напр., діакарб та 
циклометіазид) діють як сечогін¬ 
ні. З організму С. п. виводяться 
переважно нирками. За тривалістю 
дії С. п. поділяються на чотири гру¬ 
пи: короткої дії (напр., суль¬ 
фадимезин, білий стрептоцид, 
норсульфазол, етазол, сульгін); 
середньої дії (напр., бакт- 
рин, бісептол); тривалої дії 
(напр., сульфапіридазин, сульфа¬ 
диметоксин) і надтривалої 
дії (напр., сульфален). Способи 
застосування С. п.: всередину 
(порошки, таблетки), внутрішньо¬ 
венно (розчинені у воді натрієві 
солі С. п.) і місцево (порошки, 
мазі). При передозуванні або під¬ 
вищеній чутливості до С. п. мо¬ 
жуть виникати головний біль, ну¬ 
дота, висипи на шкірі. Застосо¬ 
вують тільки за призначенням лі- 
каря. н. І. Нікітіна. 
СУЛЬФАНГЛОВА КИСЛО- 
ТА, я^амінобензолсульфокислота 
Н2Й—СбН4—503Н — безбарвні 
кристали; розкладаються при т-рі 

280—300 °С; малорозчинні у воді. 
Одержують С. к. з аніліну. За¬ 
стосовують у синтезі азобарвни¬ 
ків, в лабораторній практиці для 
виявлення нітритів, осмію, руте¬ 
нію, церію та ін. Широко викори¬ 
стовують у медицині аміди С. к. 
— сульфаніламідні препарати. 
СУЛЬФАТ АМбНІЮ — див. 
Амонію сульфат. 
СУЛЬФАТИ (від лат. зиІрЬиг, 
зиїїиг — сірка) — солі сірчаної 
кислоти (сульфатної) Н2504. Бу¬ 
вають середні (нормальні), 
напр. (ЮТ4)2504, Ка2504, та к и с - 
л і (гідросульфати), напр. КН504, 
МаН504. С.— кристалічні речови¬ 
ни, безбарвні (якщо катіон без¬ 
барвний), більшість з них добре 
розчиняється у воді. Норм. С. 
одержують розчиненням металів 
у сірчаній к-ті, діянням Н2504 
на оксиди, гідроксиди, карбонати 
металів тощо; гідросульфати — 
нагріванням норм. С. з концентро¬ 
ваною Н2504. Кристалогідрати С. 
деяких важких металів наз. купо- 
росами. С. дуже поширені в при¬ 
роді, напр. барит, гіпс. Застосо¬ 
вують їх як добриво (амонію суль¬ 
фат), у скляній, паперовій, мило¬ 
варній (напр.. натрію сульфат), 
у текст, (заліза сульфат) пром-сті. 
В органічній хімії С. наз. ефіри 
сірчаної к-ти, напр. диметилсуль- 
фат (СН30)2502. 
СУЛЬФГІДРИЛЬНІ ГРУПИ, 5Н- 
групи — хімічно активні групи, що 
входять до складу органічних спо¬ 
лук. С. г. легко окислюються, всту¬ 
пають в реакції алкілування, аци- 
лювання тощо. Біол. значення по¬ 
лягає в участі С. г. у більшості 
біохімічних процесів у складі 
вітамінів (напр., у складі панто- 
тенової кислоти, 5Н-група якої 
є реакційним центром молекули 
коферменту А), ферментів, зо¬ 
крема ізомераз, тощо. При окис¬ 
ленні (в процесі біосинтезу білка) 
С. г. утворюють дисульфідні зв’яз¬ 
ки (—5—5—), що стабілізують 
структуру білків, в т. ч. фермен¬ 
тів. Блокування С. г. за допомогою 
специфічних речовин викликає 
часткове або повне гальмування 
активності багатьох ферментів. 
СУЛЬФІДИ (від лат. зиІрЬиг, 
зиїїиг — сірка) — сполуки сірки 
з металами і деякими неметалами, 
напр. В, Зі, Аз. С. розглядають 
як солі сірководневої к-ти Н23 
(див. Сірководень), яка утворює 
два типи солей: середні (нор¬ 
мальні), напр. Ка23, СиЗ, і к и с - 
л і (гідросульфіди), напр. МаНЗ. 
С. лужних і лужноземельних мета¬ 
лів, а також амонію безбарвні 
і розчинні у воді. Деякі нерозчинні 
у воді С. (напр., заліза, марганцю 
і цинку) розчиняються у к-тах, а 
С. олова, миш’яку, сурми — в 
сульфіді амонію. Неоднакову роз¬ 
чинність С. у цих розчинниках ви¬ 
користовують в хім. аналізі. С.— 
сильні відновники. Одержують їх 
безпосереднім сполученням скла¬ 
дових елементів, взаємодією вод¬ 
них розчинів відповідних солей з 
Н23 або (>Щ4)25 та ін. способами. 
Чимало С. є природними мінера¬ 
лами, напр. пірит, молібденіт, 
сфалерит. С. лужних та лужнозе¬ 
мельних металів використовують у 
вироби, шкіри, багато які С. (напр., 
СаЗ, 2п5) — напівпровідники, 
РеЗз — сировина для вироби, сір¬ 

чаної кислоти, (ЮТ4)23 — важли¬ 
вий реактив V якісному аналізі. 
СУЛЬФІДУВАННЯ — 1) Ство¬ 
рення на поверхні металевих виро¬ 
бів плівки сульфідів. Дає змогу 
підвищувати поверхневу актив¬ 
ність виробів, їхню стійкість проти 
зношування (зношується не метал, 
а плівка), поліпшувати змочува- 
ність виробів поверхнево-активни¬ 
ми речовинами (напр., мастилом) 
і погіршувати їхню змочуваність 
водою (перешкоджаючи руйнівно¬ 
му впливові її). Найпоширеніший 
спосіб С. полягає у зануренні ви¬ 
робів у водний розчин гідроксидів 
натрію або калію і сірки. Крім 
того, є С. в суміші порошків (най¬ 
частіше вугілля, насиченого сір¬ 
кою), в розплаві кухонної солі, 
насиченої сіркою, а також об’єм¬ 
ним способом — введенням у ме¬ 
тал сульфіду марганцю в процесі 
плавки. С. широко використову¬ 
ють у машинобудуванні. 2) Пере¬ 
ведення оксидів або металів у 
сульфідну форму, що полегшує 
їхнє дальше видобування; один з 
технологічних прийомів, застосо¬ 
вуваних у кольоровій металургії. 
Найпоширеніше у вироби, нікелю 
(незначна кількість цього хім. 
елемента, що є в окислених ніке¬ 
левих рудах, відокремлюється при 
плавці від пустої породи переве¬ 
денням його в напівпродукт — 
штейн з порівняно великим вміс¬ 
том нікелю). 
сульфітація — спосіб консер¬ 
вування харчових продуктів сір¬ 
чистим ангідридом, який припи¬ 
няє життєдіяльність багатьох мі¬ 
кроорганізмів. Сульфітації під¬ 
дають (влітку, восени) плоди або 
фруктові пюре, що їх мають пе¬ 
реробляти в зимові місяці. С. бу¬ 
ває «суха», коли плоди обкурюють 
газоподібним сірчистим ангідри¬ 
дом, і «мокра», коли у фруктове 
пюре додають водний розчин сір¬ 
чистого ангідриду або зріджений 
ангідрид. Вміст сірчистого ангід¬ 
риду в сульфітованих напівфаб¬ 
рикатах 0,15—0,2%. С. викори¬ 
стовують у виноробстві. Замість 
С. дедалі ширше застосовують за¬ 
морожування харчових продук¬ 
тів, охолоджування харчових про¬ 
дуктів, асептичне консервування, 
використовують нешкідливі хім. 
консерванти, напр. сорбінову кис¬ 
лоту. 
СУЛЬФІТИ — солі сірчистої кис¬ 
лоти (сульфітної) Н2503. Бувають 
середні (нормальні), напр. 
Ма2303, К2303, і кислі (гід¬ 
росульфіти), напр. МаНЗОз, 
Са(НЗОз)2. Середні С., за винят¬ 
ком лужних металів і амонію, 
малорозчинні у воді, розчиняються 
при наявності 302. З кислих у віль¬ 
ному стані виділено тільки гідро¬ 
сульфіти лужних металів. У вод¬ 
них розчинах С. окислюються до 
сульфатів. Одержують С. в ре¬ 
зультаті взаємодії 502 з гідрокси¬ 
дами або карбонатами відповід¬ 
них металів у водному середовищі. 
Застосовують у текст, пром-сті для 
вибивання й фарбування (КНЗОз, 
N34503), у вироби, деревної це¬ 
люлози [Са (Н503)2], у фотогра¬ 
фії (Ма25 03), в органічному син¬ 
тезі для сульфування тощо. 
СУЛЬФОКИСЛОТИ, сульфоно- 
ві кислоти — органічні сполуки, що 
містять сульфогрупу — 503Н. 
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зв’язану з атомом вуглецю, заг. 
формули К503Н (К — органічний 
радикал). Кристалічні гігроскопіч¬ 
ні речовини, добре розчинні у 
воді. Одержують С. сульфуванням 
вуглеводнів, гідролізом сульфо- 
хлоридів Я502СІ тощо. Ароматич¬ 
ні С. застосовують для одержання 
азобарвників, лікар, препаратів 
(ісульфаніламідних препаратів), 
іонообмінних смол тощо. С.— важ¬ 
ливі напівпродукти осн. органіч¬ 
ного синтезу (напр., у вироби. 
фенолів). 
СУЛЬФУВАННЯ — введення 
сульфогрупи —$03Н в молекулу 
органічної сполуки. Сульфують 
гол. чин. ароматичні вуглеводні 
(напр., бензол, толуол, нафталін) 
або їхні похідні, діючи на них 
концентрованою сірчаною к-тою, 
олеумом та деякими ін. речови¬ 
нами. Використовують у вироби. 
сульфокислот, барвників, лікар, 
препаратів тощо. 
СУМ, суомі — згадуване в давньо¬ 
руських літописах давнє фін. пле¬ 
м’я, яке в 1-му тис. н. е. жило на 
узбережжі Фінської затоки між 
п-овом Ханко та р. Кумо. Зго¬ 
дом взяло участь у формуванні 
фін. народності. Від назви цього 
племені походить самоназва фіннів. 
СУМАРбКОВ Олександр Петро¬ 
вич [14 (25).XI 1717, Петербург — 
1 (12).Х 1777, Москва] — рос. 
письменник, представник класи¬ 
цизму. В < Епістол і про віршуван¬ 
ня» (1747) виклав принципи есте¬ 
тики й поетики класицизму, най- 
докладніше розробивши теорію 
жанрів комедії і байки. Написав 
ряд трагедій, орієнтуючись на дос¬ 
від зх.-європ. драматургії Просві¬ 
тительства. У 1756—61 очолював 
рос. профес. театр у Петербурзі. 
В 1759 видавав перший рос. літ. 
журн. «Трудолюбивая пчела». В 
кін. 50-х — на поч. 60-х рр. писав 
байки, в яких таврував бюрокра¬ 
тичне свавілля, хабарництво, жор¬ 
стокість кріпосницького ладу. В 
70-і рр. створив кращі свої коме¬ 
дії — «Уявний рогоносець», «Ма¬ 
ти — сумісниця дочки» (обидві — 
1772) та ін., трагедії «Дмитрій 
Самозванець» (1771), «Мстислав» 
(1774), брав участь у діяльності 
театру при Моск. ун-ті. Своїми 
віршами (любовні пісні, притчі, 
сатири, елегії, епістоли, еклоги, 
епіграми) і п’єсами справив істот¬ 
ний вплив на творчість наступних 
рос. письменників. Твори С. за¬ 
лишили помітний слід у літ. житті 
України. 
Те.: Избранньїе произведения. Л., 
1957. 
Літ.: Стенник Ю. В. Сумароков. В 
кн.: История русской литературьі, 
т. 1. Л., 1980. В. І. Крекотень. 

СУМАТРА — острів Малайського 
архіпелагу, другий за площею се¬ 
ред Великих Зондських островів, 
у складі Індонезії. Площа бл. 435 
тис. км2. Нас. понад 20,8 млн. 
чол. Зх. частина С. має гірський 
рельєф з вулканічними конусами, 
грязьовими вулканами, туфовими 
плато, поширений карст. Вис. до 
3805 м (діючий вулкан Керінчі). 
Сх. частина низовинна, заболоче¬ 
на. Родовища нафти, кам. вугіл¬ 
ля, золота, марганцю тощо. Клі¬ 
мат екваторіальний. Ріки короткі, 
повноводні, багато озер (найбіль¬ 
ше Тоба). Низовини вкриті еква¬ 

торіальними лісами, поширені 
мангрові ліси; у горах — вічнозе¬ 
лені (дуб, лавр) та хвойні ліси, 
вище яких—гірські луки. Плантації 
рису, цукр. тростини, гевеї; куль¬ 
тивують також кавове дерево, тю¬ 
тюн, чай. Гол. міста — Палембанг, 
Паданг, Медан. На С.— природ¬ 
ний парк Гунунг-Льосер. 

В. С. Гаврилюк. 
СУМАХ (Шш5)—рід рослин роди¬ 
ни сумахових. Дерева або кущі, 
заввишки 3—7 м. Листки чергові, 
непарноперисті (у кущових форм); 
сидячі ланцетні або ланцетно-еліп¬ 
тичні, з країв пилчасті, зісподу 
білувато-сизі (у деревних форм). 
Квітки одно- аго двостатеві у воло¬ 
тях, дрібні. Плід — кістянкоподіб- 
ний. До 125 видів, пошир, пере¬ 
важно в Пн. Америці та Сх. Азії. 
В СРСР (в Криму, на Кавказі, 
Памірі і Алтаї) — один дикорос¬ 
лий вид: С. дубильний (Ші. 
согіагіа), який є цінною дубиль¬ 
ною, фарбувальною і лікарською 
рослиною. В УРСР культивують як 
декоративні 7 видів, з них найпо- 
шир. С. коротковолосий, або оцто¬ 
ве дерево (Ші. іурЬіпа). 
сумАція (від лат. зшшпаіш» — 
зверхність) у фізіології — 
явище підвищення збудливості 
живої тканини під впливом ряду 
підпорогових подразнень (див. По¬ 
ріг подразнення), що надходять 
одне за одним через короткі про¬ 
міжки часу (часова С.) або 
одночасно (просторова С.). 
При цьому ці подразнення набу¬ 
вають властивостей порогових і мо¬ 
жуть викликати збудження. Осн. 
місцем С. є нервові клітини спин¬ 
ного мозку. Ефект С. залежить від 
сили і частоти підпорогових по¬ 
дразнень; при їхньому збіль¬ 
шенні С. розвивається швидше. С. 
вперше виявив у нервових цент¬ 
рах І. М. Сєченов. 
СУМБА— острів в Індонезії, в 
групі Малих Зондських островів. 
Площа 11,2 тис. км2. Нас. бл. 300 
тис. чол. Поверхня — плато з ок¬ 
ремими масивами заввишки до 
1225 м. Поширені тропічні ліси 
і савани. Плантації рису, тютюну, 
бавовнику, кавового дерева. Ри¬ 
бальство. Гол. місто і порт — 
Вайнгапу. 
сумбАва — острів В Індонезії, у 
складі Малих Зондських остро¬ 
вів. Площа бл. 13,3 тис. км2. Нас. 
понад 540 тис. чол. Рельєф пере¬ 
важно гористий, вис. до 2821 м 
(діючий вулкан Тамбора). Родо¬ 
вища сірки. Сухі тропічні ліси і 
савани. Плантації рису, кукуруд¬ 
зи, бавовнику, тютюну, кавового 
дерева. Мор. промисли (вилов 
риби, мор. черепах, добування ко¬ 
ралів і перлів). Гол. місто і порт — 
Раба. 
СУМБАТАШВГЛІ Йосип Георгійо¬ 
вич [н. 27.IX (10.Х) 1915, Тбілісі] 
— груз. і рос. художник театру, 
нар. художник СРСР (з 1982), 
засл. діяч мист. Груз. РСР (з 
1950). Член КПРС з 1956. В 1936— 
42 навчався в тбіліській АМ. З 
1973 — гол. художник театру ім. 
Є. Вахтангова у Москві. Оформив 
вистави: «Вигнанець» В. Пшаве- 
ли (1956, Тбіліський груз. драм, 
театр ім. К. Марджанішвілі), 
«Іркутська історія» О. Арбузова 
(1959, Моск. драм, театр ім. Є. 
Вахтангова), «Смерть Іоанна Гроз¬ 

ного» О. Толстого (1965, Центр, 
театр Радянської Армії), «Фронт» 
(1970) і «Загибель ескадри» (1977) 
О. Корнійчука, обидві — в Моск. 
драм, театрі ім. Є. Вахтангова; 
«Сталевари» Г. Бокарєва (1972, 
МХАТ), оперу «Руслан і Людми¬ 
ла» (1972, Великий театр СРСР), 
всі — в Москві; «Влада темряви» 
Л. Толстого (1974, Київ. рос. драм, 
театр ім. Лесі Українки у Києві), 
балет «Пушкін» А. Петрова (1979, 
Театр опери та балету ім. С. М. 
Кірова в Ленінграді). Нагородже¬ 
ний орденом Трудового Червоного 
Прапора, ін. орденами, медалями. 
Держ. премія СРСР, 1952, 1974. 
СУМ ГАІТ — місто респ. підпо¬ 
рядкування Аз. РСР. Розташова¬ 
ний на пн. узбережжі Апшеронсь- 
кого п-ова. Залізнична станція. 
214 тис. ж. (1983). Розвинута хім. 
і нафтохім. (виробничі об’єднання 
«Органічний синтез», «Хімпром»; 
з-ди: синтетичного каучуку, супер¬ 
фосфатний, присадок, синтетичних 
миючих засобів), металургійна 
(трубопрокатний та алюм. з-ди) 
і буд. матеріалів (комбінати: буд. 
і полімерних буд. матеріалів, до¬ 
мобудівний; з-ди: залізобетонних 
виробів, склоробний, силікатних 
виробів і конструкцій) пром-сть. 
Серед підприємств ін. галузей — 
з-ди: деревообр., компресорний; 
ф-ки: об’ємної пряжі, ткацька, 
швейна, верх, трикотажу, 2 ТЕЦ. 
У С.— філіал Азерб. ін-ту нафти 
та хімії, 4 серед, спец. навч. 
заклади. Музей історії міста, кар¬ 
тинна галерея. Місто утворене 
1949. 
суми — місто, обласний і район¬ 
ний центр УРСР. Розташовані на 
берегах р. Псла та його прит. Сум¬ 
ки (бас. Дніпра). Вузол залізнич¬ 
них і автомоо. шляхів, аеропорт. 
248 тис. ж. (1983). Поділяється на 
два міські райони. 
Засн. 1652 переселенцями з Біло¬ 
церківського полку. В 1656—58 
на місці сучасних С. збудовано 
фортецю для захисту Слобідсь¬ 
кої України і Пд. Росії від 
грабіжницьких нападів кримських 
і ногайських татар. У 1658—1765 
С.— полкове місто Сумського пол¬ 
ку. Під час Північної війни 1700— 
21 в С. у грудні 1708 — лютому 
1709 перебувала ставка головно¬ 
командування рос. армії на чолі 
з Петром І. У 18—19 ст. С.— один 
з центрів торгівлі. В 1902 в С. ви¬ 
никла с.-д. орг-ція іскрівського 
напряму, 1905 — сумська група 
РСДРП. Під час революції 1905— 
07, 1-ї світової війни на з-дах 

Суми. 
Центральна 
міста. 

СУМИ 

частина 
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Суми. Сумський крає¬ 
знавчий музей. 

Суми. Воскресенська 
церква. 1702. 

міста відбулися політ, страйки ро¬ 
бітників. В серпні 1917 виник мі¬ 
ський к-т РСДРП(б) (див. також 
Сумська обласна партійна органі¬ 
зація). Рад. владу встановлено в 
січні 1918. З 1939 С.— обл. центр. 
Під час Великої Вітчизн. війни в 
період нім.-фашист, окупації С. 
(10.Х 1941—2.ІХ 1943) в місті 
діяли підпільний обком і міськ¬ 
ком партії, підпільні орг-ції, в 
районі — партизанський загін. 
С.— один із значних промислових 
центрів УРСР. Провідні галузі 
пром-сті — маш.-буд. і металооб¬ 
робна, харч, і хімічна. Машинобу¬ 
дування і металообробка представ¬ 
лені виробничими об’єднаннями: 
Сумським машинобудівним вироб¬ 
ничим об'єднанням імені М. В. 
Фрунзе, «Насосенергомаш»; Сум¬ 
ським заводом електронних мікро¬ 
скопів імені 50-річчя ВЛКСМ, 
з-дами «Центролив», «Сумсіль- 
маш», «Ремверстат». Найбільші 
підприємства харчової промисло¬ 
вості: Сумський червонозоря- 
ний цукрорафінадний завод, ліке¬ 
ро-горілчаний, молочний заводи, 
м’ясний та рибної гастрономії 
комбінати. Високими темпами роз 
вивається хім. пром-сть {сум¬ 
ське виробниче об'єднання «Хім- 
пром>). Працюють виробниче об’¬ 
єднання «Гумотехніка», біофабри- 
ка. Значне місце посідає лег¬ 
ка (суконна, швейна та взуттєва 
ф-ки) та будівельних матеріалів 
(комбінат буд. індустрії) про¬ 
мисловість. Виробництво меблів. 
С.— важливий культур, центр 
республіки. В 1981/82 навч. р. в 
С. було 26 загальноосв. (понад 
29,4 тис. учнів), художня та 5 
муз. шкіл, 11 профес.-тех. уч-щ 
(понад 5 тис. учнів), 9 серед, спец, 
навч. закладів (6,5 тис. учнів). У 
трьох вищих навч. закладах — 
Сумському педагогічному інсти¬ 
туті імені А. С. Макаренка, 
Сум. філіалі Харківського полі¬ 
технічного інституту імені В. 1. 
Леніна та Сум. філіалі Харків¬ 
ського сільськогосподарського ін¬ 
ституту імені В. В. Докучаєва 
на денному та вечірньому відді¬ 
леннях навчалося 7,6 тис. сту¬ 
дентів. У місті працюють Все¬ 
союзний н.-д. і конструкторсько- 
технологіч. ін-т компресорного 
машинобудування та Всесоюзний 
н.-д. проектно-конструкторський 
ін-т атомного і енергетичного 
насособудування. В С. 1981 
функціонувало 114 масових б-к 
(фонд — 6,4 млн. одиниць збері¬ 
гання), 22 клубні заклади, 7 кіно¬ 
театрів, 34 кіноустановки з плат¬ 
ним показом, Палац культури 
та 2 будинки культури, 2 держ. 
театри — Сумський театр драми 
і музичної комедії імені М. С. 
Щепкіна, Сумський театр для 
дітей та юнацтва, обл. філар¬ 
монія; музеї: Сумський художній 
музей з філіалом в Лебедині й 
відділом декор.-прикладного мист. 
в Сумах, Сумський краєзнавчий 
музей з філіалами в Охтирці, Пу¬ 
тивлі та відділами у Глухові, 
Будинком-музеєм А. П. Чехо- 
ва в Сумах; краєзнавчі музеї 
в Ромнах і Конотопі. По¬ 
зашкільні заклади: міський Па¬ 
лац піонерів і школярів, 8 спорт, 
шкіл, 2 станції і 3 клуби юних 
техніків, станція юних натураліс¬ 

тів. У місті видаються 2 обл. газе¬ 
ти — «Ленінська правда» та «Чер¬ 
воний промінь». Обл. комітет 
по радіомовленню і телебаченню. 
Пам’ятки архітектури: колиш¬ 
ній будинок цехового управління 
(17 ст.), Воскресенська церква 
(1702), Спасо-Преображенський со¬ 
бор (1776—88), Іллінська церква 
(1836—51). Пам’ятники: В. І. Ле¬ 
ніну (1982, скульптор Е. Кунце- 
вич, арх. Г. Ланько, О. Зава- 
ров), бюст двічі Героя Рад. 

Суми. Монумент «Слава героям Сум¬ 
щини». Скульптор Б. Никончук, ар¬ 
хітектори С. Тутученко, А. Дейнека. 
1967. 

Союзу С. Супруна (1948, скульп¬ 
тор Я. Ражба, арх. М. Іванченко), 
монумент «Слава героям Сумщи¬ 
ни» (1967, скульптор Б. Никончук, 
арх. С. Тутученко, А. Дейнека), 
монумент Вічної Слави (1975, 
скульптор В. Вінайкін, арх. В. 
Гнєздилов), монумент Матері-Віт- 
чизни (1970, скульптор А. Івченко, 
арх. М. Ільченко). 
В С. народились укр. рад. актри¬ 
са Ф. А. Барвінська, укр. рад. 
мовознавець-славіст М. К. Грун- 

ський, укр. рад. ботанік О. А. 
Коршиков, рос. і укр. лікар П. С. 
Симонтовський, укр. письменник 
А. Я. Шабленко. Тут жили декаб¬ 
рист С. Г. Волконський (1817— 
18), юрист А. Ф. Коні (1867), 
письменники А. П. Чехов (1888— 
89, 1894), О. І. Купрін (1899). 
В С. бували укр. філософ і поет 
Г. С. Сковорода (60-і рр. 18 ст.), 
живописці К. О. Трутовський 
(70-і рр. 19 ст.), В. Є. Маковський 
(1891), поет О. М. Плещеєв, ком¬ 
позитор П. І. Чайковський (1871— 
79), письменник В. Г. Короленко 
(1902). В С. працював двічі Герой 
Рад. Союзу С. П. Су пру н. 
Літ.: Сапухіна Л. П. Суми. Путів¬ 
ник. X., 1978. М.П. Лушпа. 

СУМІЖНЕ ВИРОБНЙЦТВО — 
виготовлення різних деталей, вуз¬ 
лів до машин, механізмів та при¬ 
ладів на вузькоспеціалізованих 
заводах-суміжниках, які органі¬ 
зують свою виробничу діяльність 
відповідно до потреб осн. підпри¬ 
ємств. Див. також Кооперування 
виробництва. 
сумірні І НЕСУМІРНІ ВЕЛИ- 
ЧЙНИ — однорідні величини, для 
яких відповідно існує або не існує 
спільна міра, тобто величина тієї ж 
природи, яка ціле число разів мі¬ 
ститься в кожній з них. Для зна¬ 
ходження спільної міри можна 
використати Евкліда алгоритм. 
Несумірними величинами є, напр., 
діагональ квадрата і його сторона, 
площі круга і квадрата, побудо¬ 
ваного на його радіусі. Відношен¬ 
ня двох сумірних величин завжди 
виражається раціональним чис¬ 
лом, несумірних — ірраціональ¬ 
ним числом. 
СУМІСНИЦТВО — в СРСР одно 
часне займання одним працівни¬ 
ком поряд з основною іншої опла¬ 
чуваної посади в установі, на під¬ 
приємстві чи в орг-ції або вико¬ 
нання, крім основної, іншої регу¬ 
лярної платної роботи. С. дозво¬ 
ляється в порядку винятку. Питан¬ 
ня С. регулюються постановою 
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Ради Міністрів СРСР від 10.XII 
1959 з наступними змінами.. С., зо¬ 
крема, дозволено мед., фармацев¬ 
тичним, вет. спеціалістам, пед. 
працівникам шкіл, училищ, се¬ 
ред. сдец. навч. закладів, дошкіль¬ 
них та позашкільних дит. установ. 
Штатне С. дозволено визначним 
ученим, що працюють в академіч¬ 
них установах і вищих навч. за¬ 
кладах для участі в роботі по впро¬ 
вадженню досягнень науки і тех¬ 
ніки у виробництво та в ряді ін. 
випадків. Для зарахування на ро¬ 
боту за С. необхідний письмовий 
дозвіл керівників обох заінтере¬ 
сованих установ, підприємств та 
орг-цій, погоджений з вищестоящи¬ 
ми орг-ціями і профспілковими 
к-тами. Оплата праці за суміщу- 
ваною (позаштатною) посадою не 
може перевищувати половини пов¬ 
ного окладу (ставки) працівника 
за основним місцем роботи; при 
виконанні сумісником відрядної 
роботи оплата провадиться за фак¬ 
тичним виробітком. 
Відпустка за суміщуваною поса¬ 
дою надається одночасно з від¬ 
пусткою на осн. роботі. Оплата 
за відпустку або виплата компен¬ 
сації за невикористану відпуст¬ 
ку за суміщуваною роботою не про¬ 
вадиться (мед. працівникам, учи¬ 
телям загальноосвітніх шкіл і ви¬ 
кладачам серед, спец. навч. закла¬ 
дів та деяким ін. працівникам 
відпустка за суміщуваною роботою 
оплачується). Не дозволяється 
кілька С. Звільнення з роботи 
сумісників провадиться без попе¬ 
редження та без виплати вихідної 
допомоги. Правила про С. не по¬ 
ширюються на робітників, молод¬ 
ший обслуговуючий персонал і 
службовців, посадовий оклад яких 
на осн. роботі не перевищує 70 
крб. на місяць. 

О. І. Процевський. 
«СУМІТбМО* — фінансово-мо¬ 
нополістична група Японії. Виник¬ 
ла на базі торг, фірми «С.», що 
існувала з 16 ст. На рубежі 19 і 
20 ст. центром групи був заснова¬ 
ний 1895 банк чКітідзаемон Су- 
мітомо». Протягом 20 ст. назва 
банку не раз змінювалася. У 80-х 
роках 20 ст. фінанс. центром гру¬ 
пи є чСумітомо банк» — найбіль¬ 
ший комерційний банк Японії, 
який входить у число 20 найбіль¬ 
ших банків світу. Група контролює 
понад 60 компаній в Японії та ін. 
країнах. До складу групи входять 
також три фінанс. ін-ти банку. 
Гол. контора <С.» — в м. Осака. 

С. В. П'ятенко. 
СУМ ГЩЕННЯ ПРОФЕСІЙ — 
оволодіння працівником суміжни¬ 
ми з його основною спеціальністю 
професіями або ін. професіями і 
застосування їх у роботі. За рад. 
трудовим правом, одночасне або пе¬ 
ріодичне виконання працівником 
трудових функцій за кількома 
професіями або спеціальностями 
на тому самому підприємстві чи 
в орг-ції. С. п. проводиться з іні¬ 
ціативи адміністрації або праців¬ 
ників, але за обов’язковою згодою 
на це працівників і, як правило, 
допускається, якщо вони за своєю 
кваліфікацією можуть забезпечити 
якісне виконання суміщуваної ро¬ 
боти. За С. п. встановлюють допла¬ 
ту в розмірі до ЗО % тарифної 
ставки, яку диференціюють залеж¬ 

но від обсягу, характеру та склад¬ 
ності роботи за суміщуваною про¬ 
фесією або спеціальністю. Допла¬ 
ти за С. п. враховують при на¬ 
рахуванні премій. 
СУМЛІННІСТЬ — поняття мо¬ 
ральної свідомості й етики, що 
характеризується чесним, старан¬ 
ним виконанням особою покладе¬ 
них на неї обов’язків, морального 
обов'язку. При цьому своєрідним 
контролем за старанністю, акурат¬ 
ністю, своєчасністю виконання є 
совість особи. За соціалізму С.— 
один з найважливіших проявів 
комуністичного ставлення до пра¬ 
ці. С. тісно пов’язана з такими мо¬ 
ральними якостями, як чесність, 
правдивість, працьовитість тощо. 
Утвердження С. в праці на благо 
суспільства в усіх сферах діяль¬ 
ності особи є важливою складовою 
частиною комуністичного вихо¬ 
вання трудящих. 

Б. О. Рутковський. 
СУМСЬКА ОБЛАСНА партій¬ 
на ОРГАНІЗАЦІЯ — одна з об¬ 
ласних організацій Комуністич¬ 
ної партії України, створена 1939. 
Перші марксистські гуртки і гру¬ 
пи виникли на тер. сучас. Сум. об¬ 
ласті на поч. 20 ст. В 1900 засн. 
с. -д. групи в Конотопі й Шостці, 
в 1902 — в Сумах і Ромнах. У лип¬ 
ні 1903 робітники Конотопських 
залізничних майстерень під керів¬ 
ництвом місц. соціал-демократів 
приєднались до загальнополіт. 
страйку на Півдні Росії. Під час 
революції 1905—07 с.-д. орг-ції 
Сумщини посилили революц. ро¬ 
боту серед робітників і селян. Ве¬ 
ликого розмаху набрали революц. 
виступи селян у Сумському, Ле- 
бединському, Охтирському, Глу- 
хівському та ін. повітах. На ши¬ 
рокий розмах селянського руху у 
Лебединському повіті вказував 
В. І. Ленін (див. Повне зібр. тв., 
т. 10, с. 294). 
У роки реакції місц. с.-д. орг-ції, 
незважаючи на арешти й репресії, 
продовжували вести легальну і не¬ 
легальну роботу серед робітників 
і селян. Революц. рух на Сумщи¬ 
ні посилився в період нового рево¬ 
люц. піднесення і 1-ї світової вій¬ 
ни. Після перемоги Лютн. рево¬ 
люції 1917 більшовики вийшли з 
підпілля і очолили революц. бо¬ 
ротьбу мас. Під керівництвом біль¬ 
шовиків наприкінці 1917 — в 1-й 
пол. січня 1918 на Сумщині було 
встановлено Рад. владу. Боротьбу 
робітників і селян Сумщини 1918— 
20 проти окупантів та внутр. контр¬ 
революції, за відновлення Рад. 
влади очолювали підпільні парт, 
орг-ції, які діяли в усіх повітах. 
У роботі Першого з'їзду КП(б) 
України брав участь представник 
Конотопської більшовицької орга¬ 
нізації. 
Після закінчення громадянської 
війни трудящі Сумщини під ке¬ 
рівництвом парт, орг-цій присту¬ 
пили до відбудови нар. г-ва. В 
1921 тут діяли 9 повіт, парт, орг- 
цій. У 1923 відповідно до адм.- 
тер. реформи було ліквідовано по¬ 
вітові та утворено окружні (Сум¬ 
ську, Охтирську, Конотопську, 
Роменську; після розформування 
1925 Охтирського округу утво¬ 
рено Глухівську окружну парт, 
орг-цію) і районні парт, орг-ції. 
В 1930 з ліквідацією округів ра¬ 

йонні парт, орг-ції підпорядко¬ 
вано безпосередньо ЦК КП(б)У, 
1932 — Київ., Харків, і Черніг., а 
1937 — і Полтав. обкомам партії. 
Після утворення 1939 Сум. обл. 
оформилась обл. царт. орг-ція, яка 
на 1.1 1939 налічувала 11 812 чол. 
За роки довоєн. п’ятирічок Сум¬ 
щина стала високорозвинутим інду- 
стріально-агр. краєм. В авангарді 
трудящих Сумщини йшов 20-тис. 
загін комуністів області (1941). 
З перших днів Великої Вітчизн. 
війни 1941—45 7769 комуністів 
(бл. 40 % парт, орг-ції області) 
пішли на фронт. У період тимча¬ 
сової нім.-фашист, окупації на тер. 
області діяли підпільні обком пар¬ 
тії, очолюваний О. І. Антоновим, 
а з жовтня 1942 — П. X. Кумаль¬ 
ком, Сумський міськком та 16 
райкомів партії, 44 парт, орг-ції, 
89 патріотичних підпільних орг-цій 
і груп. На базі партизан, загонів 
на тер. області сформувалися пар¬ 
тизан. з’єднання під командуван¬ 
ням С. А. Ковпака, О. М. Сабу¬ 
рова, М. І. Наумова, Я. І. Мель¬ 
ника, М. В. Таратути, Л. Я. Іва¬ 
нова та ін. В кінці вересня — на 
поч. жовтня 1943 всю Сумщину 
було визволено від нім.-фашист, 
загарбників. С. о. п. о. підняла тру¬ 
дящих на відбудову нар. г-ва, лік¬ 
відацію тяжких наслідків фашист, 
окупації. На січень 1944 у 290 пер¬ 
винних парт. орг-ціях області 
налічувалось 2716 комуністів. Під 
керівництвом парт, орг-цій трудя¬ 
щі Сумщини успішно виконали 
післявоєнні п’ятирічні плани. Обл. 
парт, орг-ція виховала багатьох 
передовиків і новаторів виробни¬ 
цтва, з них 111 присвоєно звання 
Героя Соціалістичної Праці, а 
доярку колгоспу ім. В. І. Леніна 
Лебединського р-ну М. X. Сав- 
ченко удостоєно цього звання дві¬ 
чі. Здійснюючи рішення XXIII —. 
XXVI з’їздів КПРС, Листопадо¬ 
вого (1982) та Червневого (1983) 
пленумів ЦК КПРС, з’їздів Ком¬ 
партії України, обл. парт, орг-ція 
спрямовує всю свою роботу на 
успішне виконання завдань кому¬ 
ністичного будівництва, виховання 
трудящих у дусі рад. патріотиз¬ 
му і пролет. інтернаціоналізму, 
зміцнення дружби народів СРСР, 
дружніх зв’язків з трудящими ін. 
соціалістич. країн. Тісні зв’язки 
підтримує Сумщина з Врачанським 
округом НРБ. В різний час обл. 
парт, орг-цію очолювали Я. Н. 
Ткач, Т. К. Черепін, П. X. Кума- 
ньок, В. Д. Чучукало, А. П. Конд- 
ратенко, В. Г. Ком'яхов, А. М. 
Науменко, В. П. Федоренко, Б. І. 
Вольтовський, О. І. Іщенко. На 
1983 відбулося 20 обл. парт, кон¬ 
ференцій. На 1.1 1983 обл. парт, 
орг-ція налічувала 84 748 комуні¬ 
стів, об’єднаних у 2158 первинних 
парт, орг-цій. Бойовим помічником 
і надійним резервом парт, орг-ції 
є комсомольська орг-ція, яка на¬ 
лічує 178 122 чол. (на 1.1 1983). 
У зв’язку з 60-річчям ВЛКСМ за 
успіхи в комуністичному вихован¬ 
ні молоді Сум. обл. комсомольсь¬ 
ку орг-цію нагороджено перехід¬ 
ним Червоним прапором ЦК 
ВЛКСМ. Друк- органом Сум. 
обкому партії є газ. <Ленінська 
правда». Про розвиток економіки 
і культури області див. також Сум¬ 
ська область. 

СУМСЬКА 
ОБЛАСНА 
ПАРТІЙНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ 

Сумська область. 
Пам’ятник Партизан¬ 
ської Слави в місті 
Путивлі. Скульптор 
О. Іванченко, архітек¬ 
тор М. Махонько. 1966. 
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СУМСЬКА 
ОБЛАСТЬ 

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

Площа — 

23,8 тис. км2 

Населення — 

1444,5 тис. чол. 

(на 1.1 1983) 

Центр — м. Суми 

ПОСІВНІ ПЛОЩІ 
ОСНОВНИХ СІЛЬСЬКО¬ 
ГОСПОДАРСЬКИХ 
НУЛЬТУР (1982 %) 

II Озима пшениця 

і Ячмінь 

І Цукрові буряки 

Ш Картопля 

Багаторічні трави 

Однорічні трави 

ІНШІ культури 

1. Качанівський газо- 
переробний завод. 
2. Цех кольорового лит¬ 
ва конотопського заводу 
«Червоний металіст». 
3. В одному з цехів 
Сумського заводу елект¬ 
ронних мікроскопів 
імені 50-річчя ВЛКСМ. 
4. На Білопільському 
сироробному заводі. 

Літ.: Нариси історії Комуністичної 
партії України. К., 1977; Нариси істо¬ 
рії Сумської обласної партійної орга¬ 
нізації. X., 1981. І. Г. Грінцов. 

сумська Область — у складі 
Української РСР. Утворена 10.1 
1939. Розташована у пн.-сх. ча¬ 
стині республіки. В області — 18 
айонів, 341 сільрада, 15 міст і 
0 с-щ міськ. типу. В 1967 С. о. 

нагороджено орденом Леніна. Кар¬ 
ти див. на окремому аркуші в т. 
10, с. 480—481. 

Природа. Більша частина тер. об¬ 
ласті лежить у межах Придніпров¬ 
ської низовини; крайня пн. ча¬ 
стина — в межах Поліської низови¬ 
ни. Поверхня — полого-хвиляста 
рівнина, розчленована річкови¬ 
ми долинами, балками, числен¬ 
ними прохідними долинами, з мо- 
ренно-зандровими формами рельє- 
у на Пн. На Сх. і Пн. Сх.— 
ролевецько-Глухівський, Пу¬ 

тивльський, Охтирсько-Сумський 
та ін. відроги Середньоросійської 
височини (в межах області макс. 
вис. до 237 м). Корисні копалини: 
нафта і природний газ (Охтирське 
і Роменське нафтогазові родови¬ 
ща), торф (Есманське, Клевенсь- 
ке, Мовчанське, Єзуцьке, Ретьєв- 
ське родовища), буре вугілля, фос¬ 
форити, кам’яна (Роменське, Си¬ 
нівське, Качанівське родовища) та 
калійна солі, гіпс, вапняк, каолін, 
крейда, мергель, вогнетривкі та ту¬ 
гоплавкі глини (Краснопільське 
і Стецьківське родовища), діабаз 
тощо. Клімат помірно континен¬ 
тальний. Пересічна т-ра січня від 
—8,0° на Пн. до —7,3° на Пд. Зх., 
липня — від +18,6° на Пн. до 
+ 19, +20° на Пд. Сх. Річна кіль¬ 
кість опадів 527—600 мм на Пн., 
на решті території — 460—520 мм. 
Найбільша кількість опадів припа¬ 
дає на липень. На крайньому Сх. 
інколи випадає град. Взимку бува¬ 
ють заметілі. Вегетаційний пері¬ 
од — 188—Л96 днів. Річки С. о. на¬ 
лежать до бас. Дніпра, найбільші 
з них — Десна (з притокою Сей¬ 
мом), Сула, Псел, Ворскла. В до¬ 
линах річок — численні озера- 
стариці й болота; багато ставків 
і водосховищ. Навколо водних 
об’єктів створюються водоохорон¬ 

ні зони. Пн. (менша) частина 
області лежить у зоні мішаних лі¬ 
сів, решта території — в лісостепо¬ 
вій зоні. Грунти в пн. частині С. о. 
дерново-підзолисті, у пд.— чорно¬ 
земні (малогумусні типові легко- 
і середньосуглинисті й опідзоле- 
ні чорноземи). Трапляються сірі 
опідзолені та лучні грунти. Під 
лісами — 416,3 тис. та (17,5 % 
території). В пн. районах перева¬ 
жають мішані ліси (сосна, береза, 
дуб), у центр, і пд. районах — ок¬ 

Суми. Загальний вигляд міста. 

ремі ділянки лісів з переважанням 
листяних порід (гол. чин. липа, 
клен, ясен), подекуди дубові гаї. 
Провадяться значні лісовідновлю- 
вальні роботи. Тваринний світ С. о. 
досить неоднорідний. На Пн. по¬ 
ширені представники лісової фау¬ 
ни — лось, дика свиня, козуля, 
борсук, куниця, тхір, білка, ли¬ 
сиця, єнотовидний собака; з пта¬ 
хів — тетерев, рябчик, глухар. 
Ін. райони мають фауну лісосте¬ 
пову: лисиця, заєць-русак, хов¬ 
рахи; з птахів — сіра куріпка, 
жайворонки тощо. У водоймах — 
карась, щука, в’язь, краснопірка, 
окунь та ін. В межах С. о.— 150 
природно-заповідних об’єктів. Се¬ 
ред них — філіал Українського 
степового заповідника — Михай¬ 
лівська цілина, 7 держ. заказни¬ 
ків (Андріяшівсько-Гудимівський, 
Бакирівський, «Банний Яр»-, Біло- 
водський, «Великий Бір», Хух- 
рянський, Шалигинський), Тростя- 
нецький лісопарк і Кияницький 
парк, Шелехівське озеро. 

Населення. Осн. населення — ук¬ 
раїнці, живуть також росіяни, 
білоруси, євреї. Пересічна густо¬ 
та нас.— 60,7 чол. на 1 км1 2 3 4 (1983). 
Найгустіше населена пд. лісостепо¬ 
ва частина області, найрідше — 
пн. поліська частина. Міськ. нас. 
—55 % (1982). Найбільші міста: 
Суми, Конотоп, Шостка. 
Народне господарство. До Великої 
Жовтневої соціалістич. революції 
Сумщина була типовим аграрно- 
зерновим районом з відносно роз- 

ИШ. 

винутою пром-стю, що базувалась 
гол. чин. на переробці с.-г. сиро¬ 
вини. За роки Рад. влади в області 
створено маш.-буд. і металообр., 
хім., газову та нафтову галузі 
пром-сті; реконструйовано і тех¬ 
нічно переоснащено легку і харч, 
пром-сть, вдосконалено структуру 
сільського господарства. 
Промисловість. Провідне 
місце у пром. комплексі області 
посідають харч. (34,5 % товарної 
продукції, 1981), маш.-буд. і ме¬ 
талообр. (25,4 % ) та легка (9,5 % ) 
галузі пром-сті. Енергетичне г-во 
базується на місцевих природному 
газі, нафті, торфі та довізному кам. 
вугіллі. Діють Сумська й Охтир- 
ська ТЕЦ, блок-станції в Сумах 
та Шостці. Значного розвитку 
набула нафтодобувна пром-сть. 
Маш.-буд. і металообробна пром-сть 
представлена Сумським машино¬ 
будівним виробничим об'єднан¬ 
ням імені М. В. Фрунзе, Сум¬ 
ським заводом електронних мік¬ 
роскопів імені 50-річчя ВЛКСМ. 
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сумським виробничим об’єднан¬ 
ням «Насосенергомаш» (насоси- для 
атомних і теплових електростан¬ 
цій, нафтової пром-сті), з-дами 
«Центролив», «Сумсільмаш» (Су¬ 
ми), електромех., вагонорем., пор¬ 
шнів, арматурним (Конотоп), полі¬ 
граф. машин (Ромни), металург, 
устаткування (Середина-Буда), 
«Електропанель» (Глухів), насос¬ 
ним (Свеса) та ін. Найбільші 
підприємства хім. пром-сті — сум¬ 
ське виробниче об'єднання <Хім- 
промь, шостпкинське виробниче 
об'єднання <Свема>, з-д хім. реак¬ 
тивів (Шостка); нафтохім. — сум¬ 
ське виробниче об’єднання «Гумо- 
техніка». Працює Сумська біо- 
фабрика. Серед галузей харч, 
пром-сті провідне місце посідає 
цукрова (Суми, Дружба, Чупа- 
хівка, Мезенівка, Куянівка, Сте- 
панівка, Угроїди, Терни та ін.; 
1982 вироблено 279,7 тис. т цукру- 
піску); розвинуті також м’ясна 
(Суми, Конотоп, Шостка, Охтир¬ 
ка, Ворожба, Ромни, Лебедин, 
Глухів та ін.), борошномельно- 
круп’яна, спирто-горілчана (Дубо- 
в’язівка, Попівка, Будилка, Безд- 
рик та ін.), маслоробна і молоч¬ 
на (Суми, Глухів, Білопілля, Кро- 
левець, Охтирка, Путивль, Красно- 
пілля, Тростянець та ін.; 1982 
вироблено 17,8 тис. т тваринного 
масла). Розвинуті текст. (Суми, 
Глухів та ін.), швейна (Суми, 
Охтирка, Лебедин, Ромни, Коно¬ 
топ), взут. (Суми, Охтирка, Ром¬ 
ни) та ін. галузі легкої пром-сті. 
Підприємства лісової і дерево- 
обр. (Суми, Шостка, Тростянець, 
Ромни, Охтирка) та фарфоро-фа- 
янсової (Суми) пром-сті. Вироби, 
буд. матеріалів базується на міс¬ 
цевих родовищах крейди, глини. 
Сільське господарст- 
в о області багатогалузеве з про¬ 
відним значенням зернового г-ва, 
буряківництва, картоплярства, ко¬ 
ноплярства та мол.-м’ясного тва¬ 
ринництва. На кін. 1982 у С. о. 
було 293 колгоспи, 64 радгоспи, 28 
районних об’єднань сільгосптех¬ 
ніки та їхніх виробничих відді¬ 
лень, 19 районних об’єднань сіль- 
госпхімії. С. г. високомеханізова- 
не (табл.). 
З 2016 тис. га земель, які перебу¬ 
вають у користуванні с.-г. підпри¬ 
ємств та орг-цій, 1738 тис. га—під 
с.-г. угіддями, в т. ч. 1409 тис. 
га орних земель (1982). Проводять¬ 
ся великі роботи по осушенню забо¬ 
лочених і перезволожених земель. 
Площа осушених земель 85,4 тис. 
га (осушувальні системи «Ромен», 
«Клевень», «Молч»), зрошуваних 
земель — 21,5 тис. га. Посівна 
площа 1982 становила 1402 тис. 
га. Зернові культури: озима пше¬ 
ниця, ярий ячмінь, гречка, зер¬ 

нобобові; технічні: цукр. буряки, 
картопля, коноплі, соняшник. Пло¬ 
ща плодово-ягідних насаджень — 
36,4 тис. га, у т. ч. у плодоносному 
віці — 24,5 тис. га (1982). Створе¬ 
но значну кормову базу, що вклю¬ 
чає польове кормовиробництво, 
відходи харч, пром-сті, продукцію 
комбікормової пром-сті (15 з-дів, 
1982; у т. ч. Сумський, Конотоп¬ 
ський, Охтирський, Лебединсь- 
кий), а також природні сіножаті 

Долина річки Сейму. 

і пасовища (302 тис. га). Осн. 
породи великої рогатої худоби — 
лебединська і симентальська; сви¬ 
ней — велика біла, миргородська, 
кролевецька та тернівська; овець — 
прекос. Розвинуті птахівництво, 
рибництво, бджільництво. В 1981 
в С. о. було 69 спецгоспів по 
вироби, молока, 28 — по вироби, 
яловичини, 28 — по вироби, сви¬ 
нини, 22 — по вирощуванню нете¬ 
лей, ЗО — по вироби, яєць і 22 
вівчарські г-ва. Виробничо-агр. 
об’єднання цукр. пром-сті, «Плодо- 
овочгосп» і садівничих радгоспів. 
Транспорт. Довжина з-ць заг. 
користування — 822 км (1982). 
Територією С. о. проходять заліз¬ 
ничні магістралі Київ — Харків, 
Київ — Москва, Ворожба — Ху- 
тір-Михайлівський. Залізничні 
вузли: Конотоп, Ворожба, Хутір- 
Михайлівський. Довж. автошля¬ 
хів — 6,6 тис. км, у т. ч. з твердим 
покриттям — 3,9 тис. км. Найваж¬ 
ливіші автомагістралі: Київ — 
Курськ, Харків — Суми — Новго- 
род-Сіверський, Київ — Москва. 
Аеропорт у Сумах. Територією 
С. о. проходить траса нафтопрово¬ 
ду Уренгой — Помари — Ужгород. 
Будівництво. Капітальні 
вкладення в нар. г-во області 
1976—82 становили (у порівнянних 
цінах) 3604 млн. крб., у т. ч. 
566 млн. крб. 1982. Діють 100 дер¬ 
жавних і кооп. та 45 міжгосп. пер¬ 
винних підрядних буд. і монтаж¬ 
них орг-цій. За 1976 — 82 держ. і 
кооп. підприємства й орг-ції, кол¬ 
госпи і населення спорудили житл. 
будинки площею 3375 тис. м2, 
у т. ч. 495 тис. м2 1982. 

Торгівля й побутове 
обслуговування. На кін. 
1982 у С. о. було 6,4 тис. підпри¬ 
ємств роздрібної торгівлі й громад¬ 
ського харчування. Заг. обсяг роз¬ 
дрібного товарообороту держ. і 
кооп. торгівлі, включаючи громад, 
харчування, 1982 зріс проти 1975 
в 1,3 раза. У С. о. на кін. 1982 
було 1461 підприємство побутового 
обслуговування, в т. ч. 549 у сільс. 
місцевості. Обсяг побутових послуг 
1982 зріс проти 1975 в 1,5 раза. 
Охорона здоров’я. У 1982 в області 
налічувалося 19,0 тис. лікарняних 
ліжок (131,6 ліжка на 10 тис. ж.); 
мед. допомогу подавали 4152 лі¬ 
каря (28,7 лікаря на 10 тис. ж.); 
функціонували 186 жіночих кон¬ 
сультацій, дитячих поліклінік та 
амбулаторій, 9 санаторіїв і пансіо¬ 
натів з лікуванням на 810 ліжок. 
Культура. В 1982/83 навч. р. в 
області було 742 загал ьноосв. 
(200 тис. учнів), художня та 
25 муз. шкіл, 24 серед, спец, 
навч. заклади (22,3 тис. учнів), 
36 профес.-тех. уч-щ (17,1 тис. 
учнів), 2 вищі навч. заклади — 
Сумський педагогічний інститут 
імені А. С. Макаренка, Глухівсь- 
кий педагогічний інститут імені 
С. М. Сергєєва-Ценського (всього 
9,4 тис. студентів), а також Сум. 
філіал Харківського політехніч¬ 
ного інституту імені В. І. 
Леніна, Сум. філіал Харківського 
сільськогосподарського інститу¬ 
ту імені В. В. Докучаєва. Працю¬ 
ють Всесоюзний н.-д. і конструк- 
торсько-технологіч. ін-т компресор¬ 
ного машинобудування, Всесоюз¬ 
ний н.-д. проектно-конструкторсь¬ 
кий ін-т атомного і енерг. насосо- 
будування — в Сумах, Луб'яних 
культур всесоюзний науково-дос- 
ліднии інститут — у Глухові. 
Діють обл. відділення й організа¬ 
ції творчих спілок архітекторів (з 
1970), журналістів (з 1959), обл. 
літ. об’єднання (з 1939), Сумський 
театр драми і музичної комедії 
імені М. С.Щепкіна, обл. філармо¬ 
нія, Сумський театр для дітей 
та юнацтва. В С. о. на кінець 
1982 діяло 918 б-к (фонд 13,3 млн. 
одиниць зберігання), 1039 клуб¬ 
них закладів, 1133 кіноустано¬ 
вки з платним показом. Музеї: 
Сумський художній музей з фі¬ 
ліалом у Лебедині й відділом 
декор.-прикладного мистецтва в 
Сумах, Сумський краєзнавчий му¬ 
зей з філіалами в Охтирці, Пу¬ 
тивлі і відділами: в Глухові, 
Будинком-музеєм А. П. Чехова 
в Сумах; краєзнавчі музеї в Ром¬ 
нах і Конотопі, 186 музеїв на 
громад, засадах, в т. ч. музей 
П. І. Чайковського в смт Низах 
Сум. р-ну, літ.-меморіальний му¬ 
зей П. А. Грабовського в с. Гра- 

СУМСЬКА 
ОБЛАСТЬ 

Покровський собор у 
місті Охтирці. 1753. 

Парк основних 
сільськогосподарських 
манган у колгоспах 
і радгоспах (тис. шт.) 

1982 

Трактори (фіз. 
одиниць) 17,1 

Зернозбираль¬ 
ні комбайни 4.2 

Підживлення картоплі 
в колгоспі «Росія» Се¬ 
редино-Будського ра¬ 
йону. 
Птахофабрика колгос¬ 
пу імені М. В. Фрунзе 
Сумського району. 
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СУМСЬКА 
ОБЛАСТЬ 

Погруддя І. М. Коже- 
дуба в селі Ображіївці 
Шосткинського району. 
1949. 

До карти ОСНОВНІ ПАМ'ЯТНИКИ 

1. Меморіал у пам’ять загиблих у 
роки Великої Вітчизн. війни рад. 
воїнів і партизанів. 18. 

2. Меморіал у пам’ять загиблих 
рад. гіоїнів, партизанів з’єднання 19. 
С. А. Ковпака та жертв фашизму. 

3. Місце народження рад. партійного 20. 
та держ. діяча Д. С. Коротченка. 
Кімната-музей Д. С. Коротчен¬ 
ка. Погруддя Д. С. Коротченка. 

4. Місце народження рад. льотчика, 21. 
тричі Героя Рад. Союзу І. М. Ко- 
жедуба. Погруддя І. М. Кожедуба. 

5. З 1851 тут періодично жив і пра¬ 
цював основоположник наук, педа¬ 
гогіки в Росії К. Д. Ушинський. 
Кімната-музей К. Д. Ушинського. 22. 
Погруддя К. Д. Ушинського. 

6. Ансамбль Гамаліївського монасти¬ 
ря 17 — 18 ст. 

7. Пам’ятка архітектури — Михай¬ 
лівська церква 1781. 

8. Меморіал визволителям Глухова 23. 
від нім.-фашист, загарбників. 24. 

9. Пам’ятник першому голові пові¬ 
тового ревкому В. О. Циганку. 

10. Погруддя на могилі генерал-майо¬ 
ра Г. С. Рудченка, який загинув 25. 
під час визволення Глухова від 26. 
нім.-фашист, загарбників 1943. 

11. Місце народження рад. компози- 27. 
тора Ю. О. Шапоріна. Кімната-му¬ 
зей композитора. 

12. Будинок учительського ін-ту (те¬ 
пер пед. ін-т), у якому в різний 28. 
час навчалися рос. рад. письмен¬ 
ник С. М. Сергєєв-Ценський, укр. 
рад. письменник С. В. Васильчен- 
ко, укр. рад. кінорежисер і пись¬ 
менник О. П. Довженко. 29. 

13. Місце народження укр. живопис¬ 
ця й педагога М. І. Мурашка. ЗО. 

14. Місце народження укр. компози- Зі. 
торів М. С. Березовського та 
Д. С. Бортнянського. 32. 

15. Пам’ятка архітектури — Микола¬ 
ївська церква 17 ст. 33. 

16. Краєзнавчий музей. 
17. Обеліск на місці, де 23 лютого 

1942 на тимчасово окупованій нім.- 34. 
фашист, загарбниками території 
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^ Пам’ятники Й пам’ятні місця Великої 
^ Вітчизняної війни 1941-45 рр. 

Пам'ятники й пам'ятні місця, пов'язані 
а з життям і діяльністю державних, полі- 
и тичннх і військових діячів, діячів науки 

й культури, героїв праці 

А Історична пам'ятка 
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ОСНОВНІ ПАМ'ЯТНИКИ 
і ПАМ'ЯТНІ МІСЦЯ 
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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36. 

37. 
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39. 
40. 
41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 
48. 

49. 

50. 

51. 

І ПАМ'ЯТНІ МІСЦЯ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

відбувся парад партизанського 
з’єднання С. А, Ковпака. 
Місце народження укр. рад. пись¬ 
менника П. Ф. Кочури. 
Будинок, у якому 1859 зупинявся 
Т. Г. Шевченко. Пам!ятник поету. 
Пам’ятний знак на місці Весе- 
лівського бою партизанів з’єд¬ 
нання С. А. Ковпака з нім.-фа¬ 
шист. загарбниками 1942. 
Місце народження одного з орга¬ 
нізаторів і керівників партизансь¬ 
кого руху на Україні в роки Вели¬ 
кої Вітчизн. війни Героя Рад. Сою¬ 
зу С. В. Руднєва. Кімната-музей 
С. В. Руднєва. 
Місце народження члена керів¬ 
ного центру петербурзького 4 Сою¬ 
зу боротьби за визволення робіт¬ 
ничого классу» С. І. Радченка та 
агента ленінської 4 Искрьі» 1.1 .Рад* 
ченка. Погруддя братів Радченків. 
Краєзнавчий музей. 
Меморіал Партизанської Слави 
(монумент 4 Народні месники», 
музей, партизан, землянки тощо) 
в Спадщанському лісі. 
Пам’ятник Партизанської Слави. 
Пам’ятник двічі Герою Рад. Сою¬ 
зу С. А. Ковпаку. 
Погруддя Героя Рад. Союзу С. В. 
Руднєва та його сина Радія, які 
загинули в бою з нім.-фашист, 
загарбниками 1943. 
Пам’ятки архітектури: Миколи 
Козацького церква 1735—37, Спа- 
со-Преображенський собор і дзві¬ 
ниця 17 ст. Мовчанський монастир 
16—17 ст. 
Дитинець літописного міста 12 ст. 
Путивля. 
Краєзнавчий музей. 
Волинцівські поселення і могиль¬ 
ник 7—8 ст. 
Місце народження укр. історика 
О. М. Лазаревського. 
Будинок, у якому 1859 зупинявся 
Т. Г. Шевченко. Кімната-музей 
Т. Г. Шевченка. Пам’ятник поетові. 
Місце, де в грудні 1653 козаки 
Карабутівської сотні зустріли 
рос. послів, які їхали на Пере¬ 
яславську раду 1654. Пам’ятний 
знак на честь 325-річчя возз’єд¬ 
нання України з Росією. 
Місце народження рад. педагога 
і письменника А. С. Макаренка. 
Пам’ятник А. С. Макаренку. 
Меморіальний музей А. С. Мака¬ 
ренка. 
Давньоруське городище 10—13 ст. 
— залишки літописного міста Вир. 
В 1871 тут жив і працював рос. 
художник І. М. Крамськой [напи¬ 
сав картину 4 Русалки» («Майська 
ніч»)]. 
В 1869 та 1871 тут жив і працював 
рос. живописець Ф. О. Васильєв. 
Парк 2-ї половини 19 ст. 
Пам’ятник борцям за Рад. владу. 
Меморіальний комплекс сумча- 
нам, які загинули на фронтах Ве¬ 
ликої Вітчизн. війни. 
Монумент 4Слава героям Сумщи¬ 
ни». 
Скульптурна група 4Партизансь- 
кий рейд», присвячена Карпатсь¬ 
кому рейду Сумського партизан¬ 
ського з’єднання під командуван¬ 
ням С. А. Ковпака і С. В. Руд¬ 
нєва. 
Пам’ятник на братській могилі 
рад. воїнів — визволителів Сум 
від нім.-фашист, загарбників. 
Пам’ятник воїнам Війська Польсь¬ 
кого, які загинули в роки Вели¬ 
кої Вітчизн. війни. 
Будинок-музей А. П. Чехова, в 
якому 1888—89 жив і працював 
письменник. 
Пам’ятник Т. Г. Шевченкові. 
Пам’ятник герою громадян, війни 
І. Ф. Федьку. 
Погруддя двічі Героя Рад. Союзу 
льотчика С. П. Супруна. 
В 1899 тут жив і працював рос. 
письменник О. І. Купрін. 
Пам’ятки архітектури: Воскре- 
сенська церква 1702, Спасо-Преоб- 

раженський собор 1776—88, Іл- 
лінська церква 1836—51. 

52. Краєзнавчий музей. 
53. Художній музей. 
54. Відділ декоративно-прикладного 

мистецтва художнього музею. 
55. Місце народження героя громадян, 

війни командарма І. Ф. Федька. 
Кімната-музей І. Ф. Федька. 
Погруддя командарма. 

56. Скіфське городище та курганний 
могильник 6—4 ст. до н. е. 

57. Пам’ятник (танк Т-34) на місці, 
де 1—2 жовтня 1941 рад. війська 
завдали удару нім.-фашист, за¬ 
гарбникам. 

58. Михайлівська цілина — філіал 
Українського степового заповід¬ 
ника. 

59. У 80-х рр. 19 ст. тут жив і працю¬ 
вав учителем укр. письменник, 
вчений і громад, діяч Б. Д. Грін- 
ченко. 

60. Місце народження двічі Героя 
Соціалістичної Праці М. X. Сав- 
ченко. Погруддя М. X. Савченко. 

61. Будинок, у якому 1859 жив Т. Г. 
Шевченко. 

62. В 1871—79 тут періодично жив і 
працював рос. композитор П. І. 
Чайковський. Меморіальний му¬ 
зей композитора. Погруддя П. І. 
Чайковського. 

63. Пам’ятка архітектури — Воскре- 
сенська церква 1822—51. 

64. Місце народження укр. поета- 
революціонера П. А. Грабовського. 
Літ.-меморіальний музей П. А. 
Грабовського. Погруддя поета. 

65. Місце народження укр. та рос. 
філолога О. О. Потебні. Кімната- 
музей О. О. Потебні. 

66. Пам’ятник героям Великої Жовтн. 
соціалістич. революції. 

67. Пам’ятник Т. Г. Шевченкові. 
68. Погруддя Ю. Д. Мельникова — 

одного з організаторів перших 
марксистських гуртків у Росії 
та на Україні. 

69. Пам’ятки архітектури 17—18 ст.: 
Святодухівський собор, Вознесен- 
ська церква і дзвіниця. 

70. Монастирище — слов’янське горо¬ 
дище 8 — 10 ст. 

71. Краєзнавчий музей. 
72. Місце народження Героя Рад. 

Союзу маршала бронетанкових 
військ П. С. Рибалка. Погруддя 
полководця. Музей П. С. Рибалка. 

73. Тут наприкінці 19 ст. жив укр. 
фольклорист, етнограф і літера¬ 
турознавець М. Ф. Сумцов. 

74. Місце народження нар. артиста 
СРСР Б. Р. Гмирі. 

75. Місце народження укр. рад. ху¬ 
дожника Ф. Г. Кричевського. 

76. Будинок, у якому 1859 зупинявся 
Т. Г. Шевченко. Пам’ятник Т. Г. 
Шевченкові. 

77. В 1893 тут жив і працював рос. 
композитор С. В. Рахманінов. 

78. Пам’ятка архітектури — Воскре- 
сенська церква (дерев’яна) 1748. 

79. Художній музей. 
80. Будинок, у якому 1864 жив і пра¬ 

цював рос. композитор П. І. Чай¬ 
ковський. 

81. Пам’ятки архітектури: Палац 
(20-і рр. 19 ст.), манеж-цирк 
(20-і рр. 19 ст.), Вознесенська 
церква 1744. 

82. Парк 4Нескучне» (20-і рр. 19 ст.). 
83. Курган Бойової Слави — мемо¬ 

ріальний комплекс рад. воїнам, 
які загинули під час визволення 
Охтирки від нім.-фашист, загарб¬ 
ників у серпні 1943. 

84. Місце народження укр. поета 
Я. І. Щоголева. 

85. Пам’ятки архітектури: Покров- 
ський собор 1753, Введенська церк¬ 
ва 1784. 

86. Краєзнавчий музей. 
87. Місце народження укр. рад. пись- 

менника-сатирика Остапа Вигині. 
Кімната-музей письменника. 

88. Городище скіфських часів 6—3 ст. 
до н. е. та слов’янське городище 
8 ст. 



До ст. Тропінін В. А. 

1. Портрет графа І. В. Капніста. 1846. 

2. Портрет молодого українця. 1818—20. 
Державний музей українського образотворчого 
мистецтва в Києві. 

3. Портрет художниці Л. С. Бороздни-Стромило- 
вої. 1831. 

4. Весілля в селі Кукавці. Державна Третьякон- 
ська галерея в Москві. 

1 і 3 — Київський музей російського мистецтва. 



1 

До ст. Трутовський К. О. 

1. Весільний викуп. 1881. 

2. Дівчина з снопами. 70-і роки 19 ст. Львівський музей, українського 
мистецтва. 

3. В місячну ніч. 1881. 

1 і 3—«Державний музей українського образотворчого мистецтва в Києві. 
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бовському Краснопільського р-ну. 
При культурно-осв. закладах — 
понад 9 тис. колективів ху- 
дож. самодіяльності, в яких беруть 
участь бл. 150 тис. аматорів. Най- 
відоміші колективи худож. само¬ 
діяльності: нар. хор Будинку куль¬ 
тури с. Червоного Сум. р-ну, тан¬ 
цювальний колектив Шосткинсько- 
го клубу ім. Жданова, жіночий ан¬ 
самбль «Сумчанка» при Палаці 
культури виробничого об’єднання 
ім. Фрунзе, роменські заслуже- 

Пам’ятник Т. Г. Шевченкові в місті 
Ромнах. Скульптор І. П. Кавале- 
рідзе. 1918. 

ний нар. хор. і оркестр нар. інстру¬ 
ментів та ін. На Сумщині здавна 
розвинуті ткацтво, вишивка. Цент¬ 
ром худож. ткацтва є Кролевець, 
в якому працюють відомі майстри 
— В. Валова, М. Даценко, 1. 
Дудар, Е. Коноваленко, О. Гав- 
руш. Більш як 40 років життя при¬ 
святила худож. вишивці заслуже¬ 
ний майстер нар. творчості УРСР 
Т. В. Левицька (м. Суми). Майстер 
карбування на металі — робітник 
Б. Д. Берестовський з Сум. фар¬ 
форового заводу. Позашкільні зак¬ 
лади: 23 палаци й будинки піоне¬ 
рів, 10 станцій юних техніків та б— 
юних натуралістів, 19 спортив¬ 
них шкіл. Виходять дві обласні 
газети — <Ленінська правда» та 
«Червоний промінь», 5 міськрайон- 
них, 13 районних, 21 багатоти¬ 
ражна газета підприємств, об’єд¬ 
нань і комбінатів, 43 багатотиражні 
газети в колгоспах і радгоспах. 
Працює обл. радіомовлення і те¬ 
лебачення. Тер. С. о. багата на іс- 
тор., археол., етногр. та архіт. 
пам’ятки. В С. о. чимало пам’ят¬ 
них місць, пов’язаних з життям і 
діяльністю відомих людей (див. 
карту «Основні пам’ятники і па¬ 
м’ятні місця Сумської області», 
окремі статті про райони, райцент¬ 
ри та ін. населені пункти області). 
Літ.: История городов и сел Украин- 
ской ССР. Сумская область. К., 1980; 
Народне господарство Української 
РСР. Статистичний щорічник. К., 
1982. /. Т. Грінчов. 
СУМСЬКІ ВИРОБНИЧЕОБ’ЄД- 
НАННЯ «ХІМПРбМ» імені 50- 
річчя Великої Жовтневої соціалі¬ 
стичної революції — підприємство 
по виробництву мінеральних доб¬ 
рив. Розташоване в м. Сумах. Ут¬ 
ворено 1975 на базі хім. комбінату 
(засн. 1954 як суперфосфатний 
з-д). Виробляє хім. продукцію 
40 найменувань, зокрема сірчану 
к-ту, мінеральні фосфатні добри¬ 
ва, кормові знефторені фосфати, 
двоокис титану, кольорові залі- 

зоокисні пігменти,- сірчанокислий 
алюміній, солі фтору, лакофарбо¬ 
ві вироби тощо. На підприємстві 
вперше в СРСР освоєно ряд ори¬ 
гінальних апаратурно-технологіч¬ 
них схем (вироби, знефтореного 
фосфату, тех. сірчанокислого алю¬ 
мінію, двоокису титану рутильної 
модифікації тощо). Осн. виробни¬ 
чі процеси повністю механізовано. 
Впроваджено комплексну систему 
управління якістю продукції та 
праці. С. в. о. «X.» нагороджено 
орденом Леніна (1976). 

_ О. Й. Кравченко. 
сумське МАШИНОБУДІВ- 
нЄ ВИРОБНЙЧЕ ОБ’ЄДНАН¬ 
НЯ імені М. В. Фрунзе — під¬ 
приємство хім. машинобудування. 
Розташоване в м. Сумах. Створено 
1976 на базі маш.-буд. з-ду (гол. 
підприємство). З-д засн. 1896. 
Виробляв і ремонтував устатку¬ 
вання для цукр., винокурних з-дів, 
шахт, з-ць. Робітники підприємст¬ 
ва брали активну участь у рево- 
люц. виступах 1905—07, боролись 
за встановлення Рад. влади в Су¬ 
мах. Під час громадян, війни та 
іноз. інтервенції робітники заво¬ 
ду билися в лавах Червоної Ар¬ 
мії, в партизан, загонах. У 1928 
з-ду присвоєно ім’я М. В. Фрунзе. 
В 1930 тут вперше в СРСР поча¬ 
ли освоювати вироби, устаткуван¬ 
ня для хім. пром-сті. В 1933 з-д 
випустив перший вітчизн. компре¬ 
сор високого тиску, пізніше — над¬ 
потужний азотно-водневий ком¬ 
пресор та ін. устаткування. За піс¬ 
лявоєнні роки з-д перетворився 
на одне з найбільших підприємств 
хім. машинобудування СРСР. С. 
м. в. о. виробляє комплектні тех¬ 
нологічні лінії для вироби, міне¬ 
ральних добрив, комплектні уста¬ 
новки газорозподілу для одержан¬ 
ня етилену й пропілену, розподілу 
природного газу й одержання ге¬ 
лію, автом. центрифуги всіх типів 
і призначень, потужні поршневі 
компресори високого й надвисо¬ 
кого тиску, унікальні газоперека¬ 
чувальні агрегати, гол. циркуля¬ 
ційні насоси для атомних електро¬ 
станцій та ін. устаткування. Під¬ 
приємство нагороджено орденами 
Леніна (1948), Жовтневої Револю¬ 
ції (1971), орденом НРБ Червоний 
Прапор Праці (1964). 

, В. М. Лук'яненко. 
СУМСЬКИЙ Вячеслав Гнатович 
(н. 6.IX 1934, с. Верблюжка, 
тепер Погребнякове Новгородків- 
ського р-ну Кіровогр. обл.) — укр. 
рад. актор, нар. арт. УРСР (з 
1981). Після закінчення 1956 Київ, 
ін-ту театр, мистецтва ім. І. Кар- 
пенка-Карого (курс К. Хохлова 

Газоперекачувальні агрегати на ви- 
пробовувальному стенді Сумського 
машинобудівного виробничого об’єд¬ 
нання імені М. В. Фрунзе. 

і Л. Олійника) працював у Львів, 
укр. драм, театрі ім. М. Занько- 
вецької, з 1967 — в Запорізькому 
укр. муз.-драм, театрі ім. М. 
Щорса. Серед ролей: Еней («Енеї- 
да» за Котляревським), Ярема 
(«Гайдамаки» за Шевченком), 
Гриць («У неділю рано зілля копа¬ 
ла» за Кобилянською), Микита 
(«Ярослав Мудрий» Кочерги), 
Максим Лихограй («Запорізька 
Січ» Коломійця), Андрій Бєлу- 
гін («Одруження Бєлугіна» О. 
Островського), Джільберт («Ма¬ 
рія Тюдор» Гюго). Портрет с. 67. 

„ К. О. Сшііна. 
СУМСЬКЙИ ЗАВбД ЕЛЕКТ¬ 
РОННИХ МІКРОСКОПІВ імені 
50-річчя ВЛКСМ — підприємство 
приладобудування. Розташований 
у м. Сумах. Введено в дію 1959. 
Випускає електронні мікроскопи 
різних типів, мас-спектрометри, 
товари нар. споживання. До скла¬ 
ду підприємства входять цехи: 
механоскладальний, електронних 
мікроскопів, мех. і складальний 
мас-спектрометрів, гальванічний, 
каркасно-штампувальний, транс¬ 
форматорний та ряд ін. цехів. 
Продукцію С. з. е. м. застосовують 
у різних галузях науки і техніки, 
для автоматизації технологічних 
процесів вироби. В 1968 з-ду при¬ 
своєно ім’я 50-річчя ВЛКСМ. Під¬ 
приємство нагороджено орденом 
Трудового Червоного Прапора 
(1971). , „ , 
СУМСЬКЙИ КРАЄЗНАВЧИМ 
МУЗ£Й. Засн. 1920 як худож.- 
істор. музей. У 1939 на його базі 
було створено художній і крає¬ 
знавчий музеї. В краєзнавчому 
музеї — три експозиційні відділи: 
природи, історії дожовтневого пе¬ 
ріоду, історії рад. суспільства. 
Фонди музею налічують понад 20 
тис. експонатів (1982), серед яких 
— історичні документи, фотогра¬ 
фії, рідкісні видання книг, плака¬ 
тів, газет, палеонтологічні, архео¬ 
логічні, етнографічні, нумізма¬ 
тичні колекції. Музей має філіа¬ 
ли: Охтирський краєзнавчий му¬ 
зей, Путивльський краєзнавчий 
музей та на правах відділів—Буди- 
нок-музей А. П. Чехова в Сумах, 
музей партизанської слави у Спад- 
щанському лісі та Глухівський 
краєзнавчий музей. Г. С. Долгін. 
СУМСЬКЙЙ ПЕДАГОГГЧНИИ 
ІНСТИТУТ імені А. С. Макарен- 
ка — вищий навч. заклад М-ва 
освіти УРСР. Засн. 1924 як вищі 
пед. курси, які 1925 перетворено 
на пед. технікум з правами вищо¬ 
го навч. пед. закладу; з 1930 — ін-т 
соціального виховання, з 1933 — 
пед. ін-т. Ім’я А. С. Макаренка 
присвоєно 1955. В 1982/83 навч. р. 
у складі ін-ту 6 ф-тів: філол., фіз^.- 
матем., муз.-пед., природничий, 
англ. і нім. мов, фіз. виховання, 
на яких навчалося понад 3,3 тис. 
студентів, зокрема на денному від¬ 
діленні — 2,6 тис. Є заочне відді¬ 
лення. При ін-ті працює наук, 
б-ка (фонд понад 250 тис. оди¬ 
ниць зберігання). За роки існу¬ 
вання вуз підготував понад 18 тис. 
спеціалістів. Ін-т нагороджено По¬ 
чесною Грамотою Президії Верхов¬ 
ної Ради УРСР (1975). І. Т. Качан. 
СУМСЬКЙЙ ПОЛК — адм.-тер. 
і військ, одиниця на Слобідській 
Україні. Створений 1658 з пересе¬ 
ленців селян і козаків Правобе- 

СУМСЬКИЙ 
полк 

Сумська область. Па¬ 
м'ятник С. А. Ковпаку 
в місті Путивлі. Скульп¬ 
тори М. Г. Лисенко і 
B. В. Сухенко, архітек¬ 
тори А. Ф. Ігнащенко і 
C. П. Тутученко. 1971. 

Сумська область. Бу¬ 
динок у місті Тростин¬ 
ці, де 1864 жив і пра¬ 
цював російський ком¬ 
позитор П. І. Чайков- 
ський. 

5 УРЕ, т. 11 
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СУМСЬКИЙ 
РАЙОН 

Сумчасті борсуки: 
1 — довгоносий банди - 
кут (Регашеїез пазила); 
2 — кролячий банди- 
кут (ТЬуІасотуз Іаво- 
Іиз). 

режної України для захисту Сло¬ 
бідської України і пд. кордонів 
Рос. д-ви від нападів Крим, і 
ногайських татар. Адм. центр — 
м. Суми. За переписом 1732, С. п. 
складався з 20 сотень, 126 населе¬ 
них пунктів, в яких жило 86 тис. 
чол., у т. ч. 3695 виборних козаків, 
13 918 підпомічників, 3207 під- 
сусідків, 18 476 феодально залеж¬ 
них селян чоловічої статі. З роз¬ 
витком феод.-кріпосницьких відно¬ 
син у 17 ст. значна частина земель 
стала власністю козац.-старшинсь¬ 
кої верхівки і рос. поміщиків. Ко¬ 
заки С. п. брали участь в обороні 
Чигирина від тур. військ (див. 
Чигиринські походи 1677 і 1678), 
у Кримських походах 1687 і 1689, 
Азовських походах 1695—96, Пів¬ 
нічній війні 1700—21, рос.-тур. 
війні 1735—39, Семилітній війт 
1756—63. Селяни і козаки С. п. 
боролися проти посилення феод.- 
кріпосницького гніту. Значні за¬ 
ворушення відбулися 1704 в м. 
Білопіллі й с. Глушковому. Хви¬ 
ля антиурядових виступів вибухну¬ 
ла в С. п. в 30-х рр. 18 ст. проти 
мобілізації селян і козаків на бу¬ 
дівництво Української лінії. В 
зв’язку із скасуванням царським 
урядом козац. самоврядування на 
Слобідській Україні 1765 С. п. бу¬ 
ло ліквідовано, а козаків перетво¬ 
рено на військових обивателів. 
Територія С. п. ввійшла до складу 
Слобідсько-Української губернії. 
СУМСЬКЙЙ РАЙбН — усх. час¬ 
тині Сум. обл. УРСР. Утворений 
1923. Площа 1,8 тис. г.м2. Нас. 
71,7 тис. чол. (1983). У районі — 
136 населених пунктів, підпоряд¬ 
кованих 3 селищним і 24 сільс. 
Радам нар. депутатів. Центр — 
м. Суми. С. р. розташований на зх. 
схилах Середньоросійської висо¬ 
чини. Поклади торфу, глин, квар¬ 
цового піску. Річки — Псел з 
прит. Сироваткою, Сумкою (бас. 
Дніпра). Грунти чорноземні та 
опідзолені. Лежить у лісостеповій 
зоні. Ліси (дуб, сосна, клен, ясен, 
береза, осика, липа) займають 36,1 

тис. га. У межах району — держ. 
заказник «Банний Яр*. 
Осн. пром. і культур, центр райо¬ 
ну — місто обл. підпорядкування 
Суми. У районі переважають під¬ 
приємства харч, пром-сті (сумські 
комбінат хлібопродуктів, плодо¬ 
консервний, Кияницький, Низів- 
ський,Сумсько-Степанівський цук 
рові, Бездрицький, Новосуканівсь¬ 
кий, Стецьківський спиртові з-ди). 
Районний комбінат побутового об¬ 
слуговування (Суми) та 15 будин¬ 
ків побуту. Спеціалізація с. г.— 
землеробство зерново-буряківни- 
чо-овочівницького, тваринництво 
мол.-м’ясного напрямів. Площа 
с.-г. угідь 1982 становила 126,5 тис. 
га, у т. ч. орні землі — 103,6 тис. 
га. Гол. культури: озима пшениця, 
зернобобові, цукр. буряки, соняш¬ 
ник, картопля, овочеві. Скотарст¬ 
во, свинарство, вівчарство, птахів¬ 
ництво. В С. р. — 18 колгоспів, 
8 радгоспів, наук.-виробниче об’¬ 
єднання «Еліта*, райсільгосптехні- 
ка, райсільгоспхімія. Залізничні 
станції: Суми, Сироватка, Торо- 
пилівка, Головашівка, Низи. Ав- 
томоб. шляхів — 535 км, у т. ч. з 
твердим покриттям — 380 км. 
У районі — сільс. профес.-тех. 
уч-ще (смт Хотінь), 39 заг.-осв., 
музична і 2 спорт, школи; 70 лік. 
закладів, у т. ч. 13 лікарень. 
18 будинків культури, 55 клубів, 
82 кіноустановки, 59 б-к. Музеї: 
літ.-меморіальний П. І. Чайковсь- 
кого у смт Низах, Лесі Українки 
у с. Косівщині, укр. рад. скульп¬ 
тора М. Г. Лисенка на його бать¬ 
ківщині у с. Шпилівці. У с-щі 
Рогізному С. р. народився укр. 
рад. геолог М. Г. Світальський, у 
с. Кекиному — укр. рад. вчений 
в галузі теплоенергетики І. Є. Ко- 
робчанський, на хуторі Стрілиці 
(тепер с. Шапошникове) — укр. 
рад. письменник Я. А. Мамонтов, 
у с. Залізняку — учасник боротьби 
за владу Рад на Сумщині І. Ю. 
Бочкін, у с. Пушкарівці — віт- 
чизн. астроном і математик О. М. 
Савич. У С. р. видається газ. «Впе¬ 
ред* (з 1917). В. В. Коломієць. 
СУМСЬКЙЙ теАтр для ді- 
т£й ТА ЮНАЦТВА. Засн. 1975 
як обласний театр ляльок. З 1981— 
сучасна назва. В театрі — дві 
акторські трупи: лялькових вистав 
і для драм, спектаклів. В репер¬ 
туарі: лялькові вистави — «Золоте 
курча* В. Орлова, «Людина з хвос¬ 
том* Г. Остера, «Маленька фея* 
В. Рабадана та ін.; драматич. спек¬ 
таклі — «Балада про закоханих* 
(«Снігова королева*) Є. Шварца, 
«Допит* С. Родіонова та ін. 
СУМСЬКЙЙ теАтр. ДРАМИ і 
МУЗЙЧНОЇ комедії імені 
М. С. Щепкіна. Засн. 1933 у Луб¬ 
нах на базі Харківського робітни¬ 
чо-колгоспного театру. Після утво¬ 
рення 1939 Сум. області переведе¬ 
но до Сум, перейменовано у Сум. 
укр. муз.-драм, театр ім. М. С. 
Щепкіна (з 1980 — сучасна назва). 
В роки Великої Вітчизн. війни 
театр виступав у містах Чкаловсь- 
кої (тепер Оренб.) обл. Бугурусла- 
ні, Бузулуку та ін. У 1944 повер¬ 
нувся до Сум. В репертуарі: «Ма- 
ти-наймичка* за Т. Шевченком, 
«Титарівна* М. Кропивницького, 
«За двома зайцями* М. Стариць- 
кого, «Богдан Хмельницький* О. 
Корнійчука, «Дикий Ангел* О. 

Коломійця, «Піднята цілина*, «Ти¬ 
хий Дон* за М. Шолоховим, «Со¬ 
лодка ягода* В. Шукшина, «Сині 
коні на червоній траві* М. Шатро¬ 
ва, «Медея» Евріпіда, «Отелло* 
У. Шекспіра. В різні роки в теат¬ 
рі працювали нар. артисти УРСР 
Д. Козачківський, О. Тарасенко, 
І. Рибчинський. У трупі (1983): 
нар. арт. УРСР А. Носачов, засл. 
артисти УРСР В. Берелет, С. Ді- 
дусенко, В. Курта, М. Ластовець- 

кий, М. Лісова, Н. Михайлова, 
Л. Мамикіна, І. Равицький (з 
1976 — гол. режисер), А. Риб¬ 
чинський, А. Сокол, засл. арт. 
РРФСР І. Досаєва. 
СУМСЬКЙЙ ХУДбЖНІЙ МУ- 
з£й — зібрання творів живопису, 
графіки, скульптури та декоратив¬ 
но-ужиткового мистецтва. Засн. 
1920 на базі націоналізованих 
приватних збірок під назвою Сум. 
худож.-істор. музей (з 1939 — су- 
час. назва). Музей має відділи 
дожовтневого укр. і рос., рад. та 
зарубіж. мистецтва, декоративно- 
ужиткового мистецтва. Тут пред¬ 
ставлено зразки укр. портрета- 
парсуни, твори В. Боровиковсь- 
кого, О. Кіпренського, Т. Шевчен¬ 
ка, К. Трутовського, Л. Жемчуж- 
никова, ф. Журавльова, К. Ма¬ 
кове ького, І. Шишкіна, А. Куїн- 
джі, І. Рєпіна, Б. Йогансона, Т. 
Яблонської, О. Шовкуненка, а 
також зарубіжних митців Е. Віже- 
Лебрена, Яна ван Гойєна, Ван дер 
Нейєра та ін. Відділ декоративно- 
ужиткового мистецтва розташова¬ 
ний у приміщенні колишньої Вос- 
кресенської церкви (пам’ятка ар¬ 
хітектури 18 ст.), філіал — у 
Лебедині. 
Літ.: Сумський художній музей. К.. 

1981• , ~ ' 
СУМСЬКЙЙ ЧЕРВОНОЗбРЯ- 
НИЙ ЦУКРОРАФІНАДНИЙ ЗА¬ 
ВОД — підприємство цукрової 
промисловості. Розташований у м. 
Сумах. Засн. 1869. В 1900 на з-ді 
було створено с.-д. гурток; 1905, 
1907, 1915 відбувалися страйки. 
В 1918 робітники з-ду одними з 
перших у місті створили загони, 
які билися на фронтах громадян, 
війни, за встановлення влади Рад 
на Україні. 
Протягом 1918—*24 на з-ді було 
організовано ремонт автомобілів, 

Сумський театр для дітей 
та юнацтва. 
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ремонт і випуск с.-г. інвентаря. 
В 1924 відновлено випуск цукру- 
рафінаду, в тому ж році підпри¬ 
ємству присвоєно назву Червоно- 
зоряного. Під час Великої Вітчизн. 
війни 1941—45 устаткування з-ду 
було евакуйовано на схід країни, 
виробничі приміщення частково 
зруйнували нім.-фашист, загарбни¬ 
ки. Першу післявоєнну продукцію 
одержано 1946. Протягом 1957 — 
69 з-д реконструйовано. До складу 
з-ду (1983) входять цехи: сиропно- 
кристалізаційний, пресувальний, 
механічний, паперовий, тарний, 
картонажний, буд. і транспортний. 
Осн. продукція: цукор-рафінад, 
рафінований цукор-пісок, рафіно¬ 
вана пудра. Підприємство наго¬ 
роджено орденом «Знак Пошани» 
(1969). В. Р. Думанчук. 
СУМЦбВ Микола Федорович 
[6 (18).ІУ 1854, Петербург — 12.ІХ 
1922, Харків] — укр. фолькло¬ 
рист, етнограф, літературознавець 
і прогресивний громадський діяч, 
чл.-кор. Петерб. АН (з 1905), 
акад. АН УРСР (з 1919), член 
Чес. академії наук і мистецтв 
(з 1899) та ряду слов’янських 
наук, товариств. Закінчив Харків, 
ун-т (1875), професор цього ун-ту 
(з 1888). У 1897—1919 був головою 
Харків. історико-філологічного 
т-ва. Осн. наук, праці: «Про весіль¬ 
ні обряди, переважно російські» 
(1881), «Наукове вивчення коля¬ 
док і щедрівок» (1886), «Культур¬ 
ні переживання» (1889-^90), «Хліб 
в обрядах і піснях» (1885), «Пи¬ 
санки» (1891), «Дума про Олек¬ 
сія Поповича» (1894), «Нариси на¬ 
родного побуту» (1902). С. нале¬ 
жить і ряд праць з історії укр. 
фольклористики та етнографії: 
«Сучасна малоруська етнографія» 
(ч. 1—2, 1893—97), «Діячі укра¬ 
їнського фольклору» (1910). До¬ 
сліджував творчість І. Котлярев¬ 
ського, Г. Квітки-Основ’яненка, 
Т. Шевченка, М. Старицького, І. 
Манжури, О. Пушкіна, М. Го¬ 
голя, Л. Толстого, А. Чехова та ін. 
Працював над створенням система¬ 
тизованої історії укр. л-ри 17 ст., 
підготував до неї монографії про 
І. Галитовського, І. Гізеля, 1. Ви- 
шенського, Л. Барановича. Уклав 
«Хрестоматію з української літера¬ 
тури» (1922). У працях «Малюнки 
з життя українського народного 
слова» (1910), «Слобожани» (1918) 
С. досліджував укр. фольклор у 
тісному зв’язку з соціально-екон. 
умовами його виникнення й роз¬ 
витку. 
Літ.: Микола Федорович Сумцов. 
Опис документальних матеріалів осо¬ 
бистого фонду № 794. 1876 — 1921 рр. 
К., 1965; Маланчук В. А. М. Ф. Сум¬ 
цов як етнограф. «Народна творчість 
та етнографія», 1979, № 2. 

„ М. Т. Яценко. 
СУМЧАСТИМ ВЕДМІДЬ — рід 
ссавців род. кускусових. Те саме, 
що й коала. 
СУМЧАСТИЙ ВОВК (ТЬуІасі- 
пиз супосерЬаІиз) — ссавець род. 
хижих сумчастих. Поширений у 
гірських залісених р-нах Тасма¬ 
нії. Тіло (довж. 1,0—1,3 м) сухор¬ 
ляве з масивною головою, довгими 
кінцівками і прямим хвостом 
(довж. 0,5—0,6 м). Забарвлення 
сірувато-жовте з коричневими по¬ 
перечними смугами. Сумкові кіст¬ 
ки редуковані, сумка утворюється 
підковоподібною згорткою шкіри. 

Живиться дрібними та середніх 
розмірів ссавцями, полює також 
на свійських тварин (овець, пта¬ 
хів), через це переслідується і ви¬ 
нищується людиною; став дуже 
рідкісним. Включений у Червону 
книгу. Викопні рештки відомі з 
плейстоцену Австралії і Тасманії. 

В. О. Топачевський. 
СУМЧАСТІ (МеіаНіегіа) — інф- 
раклас ссавців підкласу справж¬ 
ніх звірів з єдиним рядом Магзи- 
ріаііа. За будовою і розміром над¬ 
звичайно різноманітні тварини. 
Довж. тіла 4—160 см (велетенсь¬ 
кий кенгуру разом із хвостом — до 
З м). Волосяний покрив м’який, 
густий, іноді щетинистий, забарв¬ 
лення переважно однотонне, буре, 
рудувате. В шкірі є потові та саль¬ 
ні залози, у самців добре розви¬ 
нені преанальні залози. Молочні 
залози трубчасті, вивідні протоки 
відкриваються на сосках (2—27 
шт.), розміщених у більшості ви¬ 
дів на череві всередині виводко¬ 
вої сумки, у примітивних — на бо¬ 
ках. Іноді сумка має вигляд шкір¬ 
ної згортки або валика навколо 
сосків. У скелеті характерним є 
наявність сумкових кісток. Моз¬ 
ковий відділ черепа розвинений 
слабко. Головний мозок не має мо¬ 
золистого тіла, звивини на півку¬ 
лях майже не виражені. Зуби ди¬ 
ференційовані, кількість їх коли¬ 
вається від 18 до 56; як правило, 
у нижній щелепі різців менше, ніж 
у верхній; протягом життя міня¬ 
ються лише по 1 парі передкут- 
ніх зубів. Т-ра тіла 34—36 °С. 
Найхарактернішою особливістю 
розмноження С. є відсутність пла¬ 
центи (за винятком сумчастих 
борсуків), у зв’язку з чим вони 
після нетривалої вагітності (8— 
42 дні) народжують недорозвине¬ 
них малят і доношують їх у сумці. 
Новонароджені (довж. 0,5—3 см, 
маса 0,6—5,5 г) самостійно або з 
допомогою матері розшукують со¬ 
сок і прикріплюються до нього; 
живляться пасивно: молоко періо¬ 
дично впорскується матір’ю за 
допомогою спец, м’яза. Число ма¬ 
лят звичайно дорівнює кількості 
сосків; якщо їх народжується 
більше, то виживають ті, що пер¬ 
шими досягли сосків. Тривалість 
перебування у сумці від кіль¬ 
кох тижнів до 250 днів. Живляться 
С. рослинною і тваринною їжею. 
Відомо бл. 200 видів С., пошире¬ 
них в Австралії, на Тасманії, Но¬ 
вій Гвінеї, у Пд., Центр, і Пн. Аме¬ 
риці; акліматизовані в Новій Зе¬ 
ландії. Тривала еволюція в умовах 
географічної ізоляції сприяла ви¬ 
никненню багатьох життєвих форм, 
конвергентних із плацентними: на¬ 
земних, риючих, деревних, на- 
півводних; за характером живлен¬ 
ня — хижаків, рослиноїдних, ко¬ 
махоїдних, багатоїдних, всеїдних. 
Систематика С. не усталена. Зде¬ 
більшого ряд поділяють на 9 ро¬ 
дин (71 рід): опосуми, сумчасті 
борсуки, кускусові, вомбатові, 
кенгуру та ін. За будовою зубної 
системи найбільш прийнятий по¬ 
діл С. на 2 підряди: багаторізцеві 
(Роїургоіосіопііа) і дворізцеві 
(Оіргоіосіопііа), іноді в окремий 
підряд виділяють ценолестових 
(Соепоіезіісіае). Менш прийнятий 
поділ С. на 2 підряди — зрослопа- 
лі (Зупсіасіуіа) і роздільнопалі 

(Оісіасіуіа) — за характером зро¬ 
стання пальців на задніх кінців¬ 
ках. Багато видів С. мають госп. 
значення. Вони є об’єктами полю¬ 
вання заради хутра і м’яса, їх роз¬ 
водять також на спец, фермах. 
Деякі {коала, сумчастий вовк та 
ін.) стали рідкісними і занесені 
до Червоної книги. Окремі (опо¬ 
суми, кенгуру) можуть завдавати 
незначної шкоди с. г. Найдавніші 
викопні рештки С. відомі з ран- 
ньокрейдових відкладів Пн. Аме¬ 
рики. В Європі С. були поширені 
з еоцену до міоцену. 

# В. І. Крижанівський. 
СУМЧАСТІ БОРСУКЙ, банди- 
кутові (Регатеїісіае) — родина 
ссавців ряду сумчастих. Довж. 
тіла 17—50 см, маса до 4,7 кг. Зов¬ 
ні дещо схожі на кролів та пацю¬ 
ків. Волосяний покрив короткий і 
жорсткий або довгий і м’який; за¬ 
барвлення в основному сіре, жов¬ 
те, буре. 19 видів (8 родів), поши¬ 
рених в Австралії, на Тасманії, 
Новій Гвінеї і прилеглих о-вах. 
Живуть на рівнинах з густою тра¬ 
вою, по берегах річок і боліт, в 
густих чагарниках і лісах. Ведуть 
наземний спосіб життя. Активні 
вночі. Живляться рослинними і 
тваринними кормами. В березні — 
травні самка народжує 2—8 ма¬ 
лят, виношує їх у виводковій сум¬ 
ці, яка відкривається назад. Особ¬ 
ливістю розмноження С. б. є те, що 
вони єдині серед сумчастих мають 
зачатки алантоїдної плаценти. 
Тривалість життя 8—>10 років. 
Шкурки багатьох видів використо¬ 
вували як хутро, тепер С. б. дуже 
нечисленні. Деякі (напр., кроля¬ 
чий бандикут, смугастий бандикут) 
включені у Червону книгу. 

В. О. Топачевський. 

СУМЧАСТІ ГРИ БЙ , аскоміцети 
(А5СОШуСЄІЄ5) — клас вищих гри¬ 
бів, у яких спори формуються в 
особливих одноклітинних утво¬ 
рах — сумках, або асках. Гриб¬ 
ниця багатоклітинна, розгалуже¬ 
на. У нижчих представників С. г. 
(підклас Нетіазсошусеїісіае) пло¬ 
дових тіл немає, протунікатні 
сумки утворюються поодиноко або 
шаром безпосередньо на міцелії. 
У вище організованих С. г. (під¬ 
клас Еиазсотусеїісіае) розвива¬ 
ються плодові тіла різноманітної 
форми — клейстотеції, перитеціг 
та апотеції, в яких утворюються 
прототунікатні або унітунікатні 
сумки. У представників підкласу 
Ьосиїоазсотусеїісіае бітунікатні 
сумки утворюються в аскостромах. 
В кожній сумці — здебільшого 8 
спор, лише у деяких видів — 4 спо¬ 
ри або багато (128 і більше). В 
циклі розвитку багатьох С. г., 
крім сумчастої стадії, що виникає 
внаслідок статевого процесу, відо¬ 
мі також нестатеві конідійні спо- 
роношення різних типів. Загальна 
кількість С. г. бл. ЗО тис. видів, 
деякі з яких — сапрофіти {дріжд¬ 
жі, грунтові дискоміцети, зморш¬ 
кові гриби та ін.). Багато які С. г. 
— паразити {борошнисторосяні 
гриби, склеротинія, ріжки та ін.). 

1. О. Дудка. 
СУН — династія та імперія в Ки¬ 
таї (960—1279). Заснована полко¬ 
водцем Чжао Куанінь. За прав¬ 
ління С. відбувалося об’єднання 
країни. Посилилась експлуатація 
народу, що викликало загострення 

СУН 

В. Г. Сумський. 

М. Ф. Сумцов. 

Сорти суниць, 
районовані (1983) 
на Україні 

Адагумська 
Веденсвіль 7 

Зоря 
Зенга Зенгана 
Київська рання 
Коралова 100 

Кульвер 
Львівська рання 
Мелітопольська рання 
Покахонтас 
Ред Гонтлет 
Ромашка 
Талісман 
Фестивальна 
Ясна 
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СУНА 

Суниці лісові. 

Суничник дрібнопло¬ 
дий: 
1 — гілка з квітками; 
2 — гілка з плодами; 
3 — квітка в розрізі; 
4 — плід у розрізі. 
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Суперіконоскоп: 
1 — напівпрозорий фо¬ 
токатод; 2 — фоку* 
суюча котушка перене¬ 
сення зображення; 3 — 
мішень; 4 — відхиляю¬ 
ча система; 5 — фоку¬ 
суюча система; 6 — 
електронний прожек¬ 
тор. 

класової боротьби (сел. рухи, місь¬ 
кі повстання). Опозиційні настрої 
виникли також і в середовищі па¬ 
нуючих класів (у 11 ст. — рух за 
реформи; див. Ван Аньгиі). Ім¬ 
перія С. зазнала поразки в бороть¬ 
бі проти сусідніх пн. племен. У 
12 ст. Пн. Китай захопили чжурч- 
жені. На Пд. Китаю існувала ім¬ 
перія Пд. С., яку 1279 знищили 
монголи. 
С^НА (араб.— поведінка, звичай) 
— «священий переказ» мусульман 
(див. Іслам), що дотримуються су¬ 
нізму; доповнення і роз’яснення 
Корану. Складена мусульманськи¬ 
ми богословами у 7 — 9 ст. з кіль¬ 
кох тисяч хадисів — переказів про 
життя Мухаммеда. Разом з Кора¬ 
ном становить основу феод, му¬ 
сульманського права — шаріату. 
С^НГАРІ — річка на Пн. Сх. 
Китаю, права прит. Амуру. Довж. 
бл. 2110 км, площа бас. 524 тис. 
км2. Бере початок на плоскогір’ї 
Чанбайшань, перетинає Маньчжу- 
ро-Корейські гори, нижче має 
рівнинний характер. Живлення 
дощове і снігове. Влітку бувають 
паводки. Пересічна витрата води 
у гирлі бл. 2500 м3/с. На С. спору¬ 
джено Финманьську ГЕС та водо¬ 
сховище. Сплавна, судноплавна 
нижче м. Гірін. Використовують 
і для зрошування. На С.— м. Хар¬ 
бін. 
СУНГГРСЬКА СТОЯНКА — піз- 
ньопалеолітична стоянка біля м. 
Владимира на лівому березі Клязь- 
ми. Розкопками 1956—75 виявле¬ 
но залишки вогнищ, жител, кіст¬ 
ки мамонтів, пн. оленів, бізонів, 
диких коней, печерних левів. До¬ 
сліджено також 2 поховання з 5 
кістяками, посиланими червоною 
вохрою. В похованнях знайдено 
10 тис. намистин та ін. прикраси 
з бивня мамонта, твори первіс¬ 
ного мистецтва, наконечники спи¬ 
сів тощо. 
Літ.: Сукачев В. Н., Громов В. И., 
Бадер О. Н. Верхнепалеолитическая 
стоянка Сунгирь. М., 1966. 

СУНДАНЦІ, сунди — народ, 
який живе переважно в зх. райо¬ 
нах о. Ява (Індонезія). Чисель¬ 
ність — 19,2 млн. чол. (1980, оцін¬ 
ка). Мова — сунданська, належить 
до індонезійських мов. За релі¬ 
гією — мусульмани-суніти (див. 
Сунізм). Сформувалися з племен, 
які в 6—5 ст. до н. е. переселились 
у зх. гірські райони о. Ява з Пд.- 
Сх. Азії. Мовою і культурою 
близькі до яванців. Осн. заняття 
С.— землеробство. Займаються 
також тваринництвом, ремесла¬ 
ми; частина С. працює в промис¬ 
ловості. 
СУНДСВАЛЛЬ — місто на Сх. 
Швеції. Порт на узбережжі Бот- 
нічної зат. Балтійського м., вузол 
з-ць і автошляхів. 94 тис. ж. 
(1976). Один з центрів целюлозно- 
паперової пром-сті країни. Маш.- 
буд. (зокрема, целюлозно-паперове 
устаткування), електротех., де- 
ревообр. підприємства. Поблизу 
С.— алюм. завод. 
СУНДУКЯН Габрієл Мкртичевич 
[29.VI (11.УІІ) 1825, Тбілісі — 
16 (29).III 1912, там же] — вірм. 
письменник, драматург. Один із 
зачинателів критичного реалізму 
у вірм. л-рі. Працював перекла¬ 
дачем у канцелярії намісника Кав¬ 
казу, згодом — нач. госп. відді¬ 

лу Кавказ, управління дороги. 
За вільнодумство перебував 1853— 
58 на засланні в Дербенті. Літ.- 
громад. діяльність почав у 60-х 
рр. С.— один із організаторів 
вірм. театру, з яким тісно пов’я¬ 
зана вся його літ. діяльність. 
Перша п’єса — водевіль «Нічне 
чхання — на добро» (пост. 1863). 
У п’єсах «Переполох» («Хатаба- 
ла», пост. 1866) «Ще одна жерт¬ 
ва» (пост. 1870), «Спустошена 
домівка» (пост. 1872), «Подруж¬ 
жя» (пост. 1886) показав обур¬ 
жуазнення вірм. суспільства, бо¬ 
ротьбу нового зі старим, загострен¬ 
ня соціальних суперечностей, ви¬ 
кривав егоїзм і хижацтво панівних 
верств. У комедії «Пепо» (пост. 
1871) створено образ героя з на¬ 
роду. В повісті «Вароччин вечір» 
(1877) відобразив жорстокі звичаї 
міщанського середовища. Твори 
«Бесіди Амала» й «Бесіди Хаді- 
да» написані в жанрі публіцистич¬ 
ного фейлетону. П’єси С. ідуть 
на сцені театрів України. Його 
ім’я присвоєно Вірм. драм, теат¬ 
ру в Єревані. 
Те.: Укр. перек л.— Пепо. К., 
1950; Рос. перек л.— Избранное. 
М., 1953. С. Г. Амірян. 

СУНЙЦІ (Рга^агіа) — рід рослин 
родини розових. Багаторічні тра¬ 
ви з коротким кореневищем, мич¬ 
куватими додатковими коренями, 
розеткою трійчастих прикореневих 
листків і повзучими надземними 
пагонами (вусиками), що вкорі¬ 
нюються у вузлах, з яких розвива¬ 
ються нові рослини. Квітки дво¬ 
статеві, рідше одностатеві, білі, 
в щитковидних суцвіттях. Плоди — 
несправжні ягоди, соковиті, чер¬ 
воні або рожеві, плодики заглиб¬ 
лені у м’якуш. Бл. 50 видів, пошир, 
в Європі, Азії й Америці. В СРСР 
— 6 дикорослих видів; в культурі 
вирощується 5 видів. На Україні— 
4 дикорослі види: С. лісові (Р. 
уезса), С. мускусні (Р. шозсЬаіа), 
С. зелені, або полуниці (Р. уігі- 
ЗІ5), С. польові (Р. сатре5Ігі5) і 
три культурні: С. чілійські (Р. 
СПІІОЄП5І5), С. ВІргІНСЬКІ (Р. УІГ£І- 
піапа) і С. садові, або ананасні 
(Р. апапа§5а), які інколи непра¬ 
вильно наз. полуницями. Бл. 2000 
сортів. На Україні поширені кіль¬ 
ка сортів С. (табл. с. 67). Плоди 
С. містять цукор (5—12 % ), орга¬ 
нічні кислоти (0,8—2 % ), багато 
вітаміну С (17 % ). 
СУНЙЧНИК, суничне дерево (Аг- 
Ьиіиз) — рід рослин родини ве¬ 
ресових. Вічнозелені дерева і ку¬ 
щі з шкірястими листками і біли¬ 
ми або рожевими двостатевими 
квітками. Плід — ягодоподібна 
куляста костянка. Понад 25 видів, 
пошир, в Пн. Америці, Пд. Євро¬ 
пі, Малій Азії. В СРСР — 2 види, 
в т. ч. в УРСР 1 дикорослий вид — 
С. дрібноплодий (А. апсі- 
гасЬпе) — невисоке дерево з яс¬ 
краво-червоною (навесні і восе¬ 
ни) корою і несмачними плодами; 
росте на скелястих схилах в Кри¬ 
му і Закавказзі; декоративний. 
В Криму і на Кавказі культиву¬ 
ють також С. великопло- 
д и й (А. ипесіо); плоди його 
їстівні, з них виготовлять варен¬ 
ня, вина тощо. 
СУНГЗМ — основний ортодок¬ 
сальний напрям в ісламі (на відмі¬ 
ну від шиїзму). Виник у 7 ст. Ос¬ 

нову віровчення С. поряд з Кора¬ 
ном становить Суна. Крім Мухам¬ 
меда, суніти вшановують ще чо¬ 
тирьох «правовірних» халіфів. 
Священними містами сунітів є 
Мекка і Медіна. Як реліг. на¬ 
прям С. не централізований. У 
кін. 8 — на поч. 9 ст. виникла міс¬ 
тична течія С.— суфізм. У 18—-19 
ст. в С. розвинулися релігійно-по- 
літ. течії пуританського характеру 
(напр., ваххабізм), у 19—20 ст. 
з’явилися реформаційні і модер¬ 
ністські напрями. С. поширений у 
більшості країн Бл. Сходу, Пн. 
Африці, Пакистані та Індонезії. 
В СРСР серед прихильників ісла¬ 
му переважають суніти. 
СУН ЦІНЛГН (1890, м. Шанхай— 
29.V 1980, Пекін) — кит. держ. і 
громадська діячка. Дружина Сунь 
Ятсена. Закінчила коледж в Уелсі 
(США). Після контрреволюц. пере¬ 
вороту Чан Кайші (1927) виступила 
проти реакційної політики гомін¬ 
дану. В 1927—29 перебувала в емі¬ 
грації в СРСР, Зх. Європі, США. 
В 1949—54 — заст. голови Центр, 
нар. урядової ради КНР. У 1954— 
59, 1975—80 — заст. голови Постій¬ 
ного к-ту Всекит. зборів нар. пред¬ 
ставників. У 1959—75 — заст. го¬ 
лови КНР. З 1953 — почесний голо¬ 
ва Всекит. федерації жінок. З 
1954 — голова Т-ва кит.-рад. друж¬ 
би. В 1950 обрана членом Бюро 
Всесвітньої Ради Миру. Міжнар. 
Ленінська премія «За зміцнення 
миру між народами», 1951. 
СУНЬЦЗЙ, Суньу (рр. н. і см. 
невід.) — давньокит. полководець 
і військ, теоретик 6—5 ст. до 
н. е. Н. в царстві Ці. У 514—496 
до н. е. — воєначальник царства У. 
Автор трактату про воєнне мистецт¬ 
во (13 глав). Вважав війну визна¬ 
чальною подією в долі д-ви, вка¬ 
зував на велику роль політики в 
підготовці війни. На думку С., 
мистецтво воювати визначається 
моральним духом армії і народу, 
врахуванням обстановки, якостя¬ 
ми полководця, навченістю, дис¬ 
ципліною та чисельністю військ. 
СУНЬ ЯТСЄН (12.XI 1866, повіт 
Сяншань, тепер Чжуншань, пров. 
Гуандун — 12.III 1925, Пекін) — 
кит. революціонер-демократ. Н. 
в сел. сім’ї. В 1892 закінчив мед. 
ін-т в Сянгані (Гонконгу). На чолі 
створених ним революц. орг-цій 
Сінчжунхой (Т-во відродження Ки¬ 
таю, засн. 1894), потім Тунменхой 
(засн. 1905) боровся за повалення 
правлячої в Китаї маньчжурської 
дин. Цін. Програмою кит. революц. 
демократії стали вироблені С. Я. 
«три нар. принципи»: націоналізм 
[повалення маньчжур, династії 
і встановлення суверенітету кит. 
(ханьської) нації]; народовладдя 
(запровадження республіки), нар. 
благоденство (зрівняння прав на 
землю в дусі утопічних ідей амер.- 
бурж. економіста Г. Джорджа). 
В кін. грудня 1911 в ході бурж. 
Сіньхайської революції, яка поча¬ 
лася в країні, С. Я. був обраний 
першим тимчасовим президентом 
Кит. республіки, проте незабаром 
після зречення маньчжурської ди¬ 
настії (12.11 1912) під тиском внутр. 
феод, реакції та імперіалістичних 
д-в був змушений відмовитися від 
цієї посади на користь лідера 
мілітаристів Юань Шікая. 
Величезний вплив на С. Я. мала 
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Велика Жовтн. соціалістин, рево¬ 
люція 1917 в Росії. На поч. 20-х рр. 
в Гуанчжоу він очолив революц. 
уряд Пд. Китаю, активну і безко¬ 
рисливу допомогу якому подала 
Країна Рад. На прохання С. Я. 
Рад. уряд 1923 направив на пд. 
Китаю як політ, радника рево- 
люціонера-більшовика М. М. Бо¬ 
родіна, а також групу військ, спе¬ 
ціалістів на чолі з П. А. Пав ловим, 
потім В. К. Блюхером. За їхньою 
діяльною участю було створено 
Нац.-революц. армію Китаю та 
проведено реорганізацію партії го¬ 
міндан. С. Я. дав нове тлумачення 
«трьох нар. принципів», розгляда¬ 
ючи націоналізм як боротьбу про¬ 
ти імперіалізму і рівність всіх на¬ 
ціональностей Китаю, народовлад¬ 
дя як встановлення демократичної 
республіки, а нар. благоденство — 
як обмеження капіталу і проведен¬ 
ня аграрної реформи. Збагачені 
новим змістом «три нар. принци¬ 
пи» стали програмою створеного 
1924 єдиного антифеод. і антиім¬ 
періалістичного фронту гомінда¬ 
ну і Компартії Китаю (КПК). 
Складовою частиною принципів 
стали проголошені С. Я. три осн. 
політ. настанови: непорушний 
союз з СРСР, союз з КПК, опора 
на робітничо-сел. маси. В процесі 
складної еволюції своїх поглядів 
С. Я. подолав ідеї кит. велико¬ 
державного шовінізму, яким він 
віддав певну данину, став на кі¬ 
нець життя активним поборни¬ 
ком союзу кит. та ін. пригнобле¬ 
них народів Сходу з СРСР для 
спільної боротьби проти імперіа¬ 
лізму. В. І. Ленін дав високу 
оцінку діяльності С. Я., назвавши 
його революційним демократом, 
повним благородства і героїзму 
(Повне зібр. тв., т. 21, с. 384). 

Ю. В. Чудодєев. 
СУ(5МІ — 1) Самоназва фіннів. 
Див. Сум. 2) Фінська назва держа¬ 
ви Фінляндія, вживана у вітчизн. 
наук, л-рі та публіцистиці. 
СУдНСІ — місто на Пд. Зх. Ве¬ 
ликобританії в Уельсі, в графстві 
Уест-Гламорган. Мор. порт у гир¬ 
лі р. Тоуі, на березі Брістольської 
зат. Вузол з-ць і автошляхів. 
191 тис. ж. (1976). Один з центрів 
кольорової і чорної металургії краї¬ 
ни. Машинобудівні (у т. ч. судно¬ 
верфі), електротех. і хім. підпри¬ 
ємства. Коледж Уельського універ¬ 
ситету. 
СУПЕРАРБІТР (від лат. зирег — 
зверху, над і арбітр) — голова 
третейського суду, до складу 
якого входять кілька арбітрів. 
С. призначається сторонами або 
обирається арбітрами чи ін. по¬ 
рядком за домовленістю сторін. 
В СРСР С. є в складі Зовнішньо¬ 
торговельної арбітражної комі¬ 
сії і Мор. арбітражної комісії. 
СУПЕРГЕТЕРОДИННИЙ РА¬ 
ДІОПРИЙМАЧ, супергетеродин 
(від лат. зирег — зверху, над і 
гетеродин) — радіоприймач, де 
основне підсилення різних за 
частотою радіосигналів відбува¬ 
ється після перетворення їх на 
сигнали проміжної (постійної) ча¬ 
стоти. Від радіоприймача з пря¬ 
мим підсиленням радіосигналів 
С. р. відрізняється гол. чин. на¬ 
явністю перетворювача частоти, 
складовою частиною якого є гете¬ 
родин. В цьому перетворювачі 

прийняті радіосигнали взаємоді¬ 
ють з власними високочастотними 
коливаннями гетеродина, внаслідок 
чого й виникають електр. коливан¬ 
ня проміжної частоти, яка є су¬ 
мою або різницею частоти радіо¬ 
сигналу і гетеродина. Змінюючи 
частоту гетеродина, можна прий¬ 
мати радіосигнали від різних стан¬ 
цій. Дальше підсилення сигналу, 
прийнятого С. р., відбувається в 
підсилювачі проміжної частоти. 
До найпоширеніших належать С. 
р., де частота радіосигналів пере¬ 
творюється одноразово. Створено 
також С. р. з подвійним і потрій¬ 
ним перетворенням. В С. р. вини¬ 
кають побічні канали приймання, 
по яких у приймач проникають пе¬ 
решкоди радіоприйманню, що 
призводить до перекручення радіо¬ 
сигналів. Усувають цю ваду під¬ 
вищенням селективності радіо¬ 
приймача, вибором належної про¬ 
міжної частоти. Селективність С. 
р. по сусідньому каналу набагато 
вища, ніж у радіоприймача з пря¬ 
мим підсиленням. До того ж С. р. 
значно чутливіший (див. Чутли¬ 
вість радіоприймача). За схемою 
С. р. створюють усі сучасні радіо¬ 
приймачі. А. В. Зирін. 
СУП ЕР ЕЛІТА (від лат. зирег — 
зверху, над і франц. еіііе — кра¬ 
ще, добірне) — найдоброякісніше 
насіння районованого сорту, при¬ 
значене для вирощування еліти. 
Вирощують С. в найкращих умо¬ 
вах за відповідною методикою в 
г-вах селекційно-дослідних уста¬ 
нов, с.-г. вузів, ін. оригінаторів 
нових сортів. Див. також Насін¬ 
ництво. 
СУПЕРЕЧНІСТЬ — 1) Категорія 
логіки, що відображає відношен- 
ня взаємовиключення, взаємоза- 
перечення. У формальній логіці 
С. є наслідком порушення її зако¬ 
нів і відображенням непослідов¬ 
ності, хибності мислення. 2) Ка¬ 
тегорія діалектики, яка відобра¬ 
жає відношення між протилежни¬ 
ми сторонами, властивостями і 
тенденціями, об’єктивно притаман¬ 
ними всім формоутворенням мате¬ 
ріального і духовного світу, і є 
внутр. джерелом їхньої зміни і 
розвитку. Це відношення полягає 
в тому, що різні протилежні сторо¬ 
ни взаємопов’язані, взаємопокла- 
дають і взаємопереходять одна в 
одну (єдність, «тотожність» про¬ 
тилежностей) і водночас взаємо- 
виключають, взаємозаперечують 
одна одну (боротьба протилежнос¬ 
тей). Вчення про С., узагальнене 
в законі єдності і боротьби про¬ 
тилежностей, становить ядро, сут¬ 
ність матеріалістичної діалектики 
як логіки, теорії пізнання і тео¬ 
рії розвитку (див. Єдність діа¬ 
лектики, логіки і теорії пізнан¬ 
ня). «У власному розумінні діа¬ 
лектика є вивчення суперечності 
в самій сутності пред¬ 
метів» (Ленін В. І. Повне зібр. 
тв., т. 29, с. 211). Розвиток супе¬ 
речності проходить різні ступені 
— від зародження до розв’язання. 
Розв’язання С.— це розрив єд¬ 
ності протилежних сторін, знищен¬ 
ня однієї з протилежностей, що 
означає заперечення попереднього 
буття явища, перерив поступово¬ 
сті; якісний стрибок (див. По¬ 
ступовість і стрибок, Якість і 
кількість). Діалектика вимагає 

конкретно-істор. підходу до С., 
учить розрізняти типи С.— внут¬ 
рішні і зовнішні, суттєві й несут¬ 
тєві, основні й неосновні. При піз¬ 
нанні явищ суспільного жит¬ 
тя необхідно розрізняти анта¬ 
гоністичні і неантагоністичні 
суперечності. Антагоністичні С. 
притаманні відносинам неприми¬ 
ренно ворожих соціальних сил, 
класів та соціальних систем. Вони 
зумовлені приватною власністю, 
соціально-класовою диференціа¬ 
цією, експлуатацією людини лю¬ 
диною. Антагоністичні С. в ході 
свого розвитку мають тенденцію 
загострюватись, доходячи до кон¬ 
флікту, і розв’язуються, як пра¬ 
вило, в сутичках між протибор¬ 
ствуючими силами, шляхом во¬ 
єн, класової боротьби та револю¬ 
цій соціальних. Неантагоністичні 
С., характерні для соціалістично¬ 
го суспільства,— це відносини між 
класами суспільними і групами 
соціальними, докорінні інтереси 
й цілі яких збігаються. Рушійною 
силою розв’язання таких С. є 
ідейно-політ. єдність народів на 
чолі з комуністичними і робітн. 
партіями. Методами виявлення 
і розв’язання неантагоністичних 
С. є наук, аналіз соціальних про¬ 
цесів, критика і самокритика та 
творча праця народу, спрямована 
на зміцнення і розвиток матеріаль¬ 
них і духовних засад соціалізму 
та поступовий перехід до кому¬ 
нізму. 0.1. Яценко. 
СУПЕРЕЧНОСТІ ЗАКОН —один 
з осн. законів формальної логіки, 
за яким не можуть бути істинними 
двоє тверджень, що взаємно ви¬ 
ключають одне одного, про той са¬ 
мий предмет, узятий в один і той 
самий час і в одному й тому самому 
відношенні. 
СУПЕРІКОНОСКОП (від лат. 
зирег — зверху, над та іконоскоп) 
— перетворювач світлового сигналу 
на електричний — відеосигнал; 
передавальна телевізійна трубка 
з нагромадженням електричних 
зарядів і перенесенням зображен¬ 
ня з фотокатода на діелектричну 
мішень. В С. (мал.), на відміну 
від іконоскопа (з мозаїкою, або 
сукупністю фотокатодів), є чутли¬ 
віший (прибл. в 10 разів) суціль¬ 
ний фотокатод і суцільна мішень. 
Нагромадження електричних заря¬ 
дів на цій мішені відбувається вна¬ 
слідок вторинної емісії елект¬ 
ронної, спричинюваної швидкими 
електронами, що їх випромінює під 
дією світла фотокатод. Досконалі¬ 
ший світлоелектр. перетворювач 
з перенесенням зображення — су¬ 
перортикон. 
СУПЕРОРТИКОН (від лат. зи- 
рег — зверху, над та ортикон) — 
перетворювач світлового сигналу на 
електричний — відеосигнал; пере¬ 
давальна телевізійна трубка з на¬ 
громадженням електричних заря¬ 
дів, перенесенням зображення з 
фотокатода на двосторонню мі¬ 
шень швидкими електронами, ко¬ 
мутацією (зчитуванням зображен¬ 
ня зі зворотного боку мішені) по¬ 
вільними електронами і підсилен¬ 
ням сигналу вторинним електрон¬ 
ним помножувачем. В С. (мал.с. 70) 
вихідний сигнал (відеосигнал) зні¬ 
мається з навантажувального ре¬ 
зистора, що його підключають до 
вивідної частини вторинного елек- 

СУПЕРОРТИКОН 

Г. М. Сундукян. 

Сун Цінлін. 

Сунь Ятсен. 
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Суперортикон: 
/ — фотокатод; 2 — 
прискорюючий елект¬ 
род; З — потік електро¬ 
нів з фотокатода; 4 — 
сітка мішені; 5 — плів¬ 
ка мішені; 6 — фоку¬ 
суюча котушка; 7 — 
зчитуючий електрон¬ 
ний промінь; 8 — зво 
рртний промінь; 9 — 
відхиляюча котушка; 
10 — коректуюча ксь 
тушка; 11 — керуючий 
електрод електронного 
прожектора; 12 — ко¬ 
лектор вторинного елек- 
троіуюго помножувача 
(стрілками показано 
траєкторії електронів). 

Супорт токарного вер¬ 
стата: 
1 — нижні полозки; 
2 — поперечні полозки 
(каретка); 3 — поворот¬ 
на частина супорта; 4 — 
різцетримач; 5 — верх¬ 
ні полозки; 6 — руко¬ 
ятка ручної подачі; 
7 — рукоятка попереч¬ 
ної подачі. 

О. О. Супрун. Урожай. 
Дерево. 1978. 

тронного помножувача. С. відзна¬ 
чається високою чутливістю, ста¬ 
більно діє в широкому діапазоні 
освітленостей. 
СУП ЕРПОЗЙЦІЇ ПРЙНЦИП 
(від лат. зирег — зверху, над і ро- 
зіііо — положення) — принцип не¬ 
залежного накладання діянь або 
процесів, при якому результу¬ 
ючий ефект еквівалентний сумі 
ефектів, що зумовлені окремо 
кожним з них. Виконується для 
систем, що описуються лінійними 
рівняннями. В механіці класич¬ 
ній С. п. задовольняє, напр., век¬ 
торне правило додавання сил або 
швидкостей. С. п. в поля теорії 
виражається, зокрема, в тому, що 
поле, створене системою джерел, 
є сумою полів, створених окреми¬ 
ми джерелами. В квантовій ме¬ 
ханіці С. п. означає, що будь-яка 
комбінація хвильових функцій, 
які описують стан системи, також 
визначає можливий її стан. В кла¬ 
сичній механіці С. п. є наближе¬ 
ним і порушується для систем, в 
яких відбуваються нелінійні коли¬ 
вання та ін. нелінійні процеси; 
в квантовій — він є одним з фун¬ 
даментальних принципів, що ви¬ 
значають структуру її матем. апа¬ 
рату. В. Л. Стрижевський. 
СУПЕРСТРАТ (від лат. зирег- 
зігаіиз — настелений, нашарова¬ 
ний) у мовознавстві — 
сукупність мовних фактів і явищ 
у поширеній на якійсь території 
мові, що за походженням пов’яза¬ 
ні зі зниклою мовою, яка наша¬ 
рувалася на дану мову внаслідок 
міграції населення й наступної 
тривалої двомовності. Напр., 
франкський (германомовний) С. 
франц. мови — сліди зниклої 
мови племен франків. Від С. слід 
відрізняти адстрат — сліди мови, 
яка впливає на іншу, але не зни¬ 
кає, а зберігається як її сусід. 
Див. також Мовні контакти, Суб¬ 
страт у мовознавстві, Схрещу¬ 
вання мов. С. В. Семчинський. 
СУПЕРФОСФАТ — мінеральне 
фосфорне добриво. Виготовляють 
з хібінського апатитового концен¬ 
трату, фосфориту або кістково¬ 
го борошна, обробляючи їх для 
одержання простого С. сірчаною 
к-тою, а подвійного С. — фосфор¬ 
ною кислотою. Фосфор у прос¬ 
тому С. міститься переважно 
у формі водорозчинного моно- 
кальційфосфату Са(Н2Р04)2 \Н20 
(близько 60 — 75 % ), а також 
вільної фосфорної кислоти (від 
1 до 5,5 % ) і невеликої кількості 
нерозкладеної фосфатної сирови¬ 
ни. Він майже наполовину скла¬ 
дається з гіпсу. За ГОСТом у про¬ 
стому С., виготовленому з апати¬ 
тового концентрату, мусить бути 
засвоюваного фосфору (Р205) не 
менше як 19,5 % (1 сорт) і 19 % 
(2 сорт); вміст вільної фосфорної 
кислоти в перерахунку на Р205 — 
не більше 5 % , вологи — не більше 
12%. Подвійний С. в своє¬ 
му складі гіпсу не має і характе¬ 
ризується високим вмістом фосфо¬ 
ру (37—54 % Р205). За ефектив¬ 
ністю дії на врожай с.-г. культур 
він не відрізняється від простого 
С. В Українській РСР С. виготов¬ 
ляють у гранулах на Одеському 
суперфосфатному заводі, а також 
у Вінниці та Сумах. С. — найпо¬ 
ширеніше фосфорне добриво, при¬ 

датне для застосування на всіх 
грунтах і під усі с.-г. культури. 

П. О. Дмитренко. 
супГй — річка у Київ, і Черкас, 
областях УРСР, ліва прит. Дніпра 
(впадає в Кременчуцьке водосхо¬ 
вище). Довж. 144 км, площа бас. 
2160 км2. Тече Придніпровською 
низовиною. Живлення переважно 
снігове. Заплава річки осушена. 
На річці споруджено руслове во¬ 
досховище. Воду С. використо¬ 
вують для пром. і побутового во¬ 
допостачання та зрошування. Риб¬ 
ництво. На С.— м. Яготин. 
СУПІНАТОР (від лат. зиріпо — 
перекидаю, відкидаю назад) — 
пристосування (устілка), яке укла¬ 
дається в звичайне або ортопедич¬ 
не взуття з метою підтримування 
поздовжнього склепіння стопи і 
підняття внутрішнього краю п’ятки 
при плоскостопості. С. виготов¬ 
ляють з пружного металу, шкіри, 
корки чи пластичних мас. С. за¬ 
стосовуються також для профілак¬ 
тики плоскостопості та після пере¬ 
лому кісток гомілки або стопи. 
СУ ПІСОК — піщано-глиниста 
осадочна гірська порода. Містить 
З—10 % (за масою) глинистих час¬ 
тинок (розміром менш як 0,005 
мм), решта — пилуваті й піщанисті 
частинки. Звичайно С. містить 
зерна кварцу та глинисті мінера¬ 
ли (монтморилоніт, каолініт то¬ 
що). С. є важливою складовою 
частиною супіщаних грунтів. 
суплГддя — сукупність певною 
мірою зрослих плодів, що розвину¬ 
лись із квіток одного суцвіття. 
С. утворюються у шовковиці, ін- 
жира, ананаса, буряків, конопель 
та ін. В побуті С. іноді наз. 
плодом або насінням. 
СУПОЗИТОРІЇ (від лат. зир- 
розіїогіит — те, що знаходиться 
внизу), свічки — певна форма 
(циліндр або конус) лікарського 
препарату, виготовлена на твердій 
жировій (напр., на какао-маслі) 
основі. С. легко розтоплюються 
при т-рі тіла. Вводять у пряму 
кишку або піхву, де С. діє місце¬ 
во або, всмоктуючись, впливає на 
організм в цілому. 
СУПОРТ (від лат. зиррогіо — 
підтримую) — верстатне пристосу¬ 
вання для закріплення різаль¬ 
них інструментів і переміщуван¬ 
ня їх відносно оброблюваних за¬ 
готовок. С. (мал.) розрізняють: 
за видом обробки (токарні, шлі¬ 
фувальні та ін.); за типом різце¬ 
тримача (різцеві та револьверні — 
для закріплення револьверної го¬ 
ловки); за положенням на верстаті 
(напр., верхні, передні); за напря¬ 
мом руху (поздовжні, поперечні, 
або бокові, вертикальні, хитні та 
універсальні — з переміщенням у 
кількох напрямах). Є С. ручні 
та самохідні. 
супрАсльський літбпис — 
збірник літописних текстів 1-ї ПОЛ. 

16 ст., виявлений у Супрасльсько- 
му монастирі (поблизу Бялистока, 
тепер ПНР). Складається з 2 ча¬ 
стин: скороченого Новгородського 
літопису, який висвітлює події 
з найдавніших часів до взяття 
Москви Тохтамишем 1382, і Ко¬ 
роткого Київського літопису (862— 
1515). Особливу цінність мають 
записи, зроблені сучасником тих 
подій, про страту київ, князя 
Михайла Олельковича 1481, про 

напади тат. феодалів на Київ 
1482 та на Волинь 1491 і 1496, 
повість про бій під Оршею 1514. 
Закінчується С. л. окремим за¬ 
писом за 1543. С. л. опублікував 
М. А. Оболенський 1836. 
Видання: Супрасльская рукопись, 
содержащая Новгородскую и Киевскую 
сокрашенньїе летописи. М., 1836. 

В. М Кулаковський. 
супрАсльський рукбпис, 
Супрасльський список — один з 
текстів збірника літописів біло¬ 
русько-литовських, що 1519 був 
переписаний для князя С. І. Один- 
цевича; згодом збірник належав 
Супрасльському монастирю поб¬ 
лизу Бялистока (тепер ПНР). 
Поділяється на 3 частини: перша 
стосується подій загальнорус. ха¬ 
рактеру 854—1427; друга — літо¬ 
писні записи ЗО—40-х рр. 15 ст., 
в основному присвячені князюван¬ 
ню Вітовта; третя — «Літописець 
великих князів литовських» (ви¬ 
ник бл. 1428—30). Значна кількість 
описаних у С. р. подій стосується 
історії України та Білорусії. Впер¬ 
ше надруковано 1823—24 лат. 
шрифтом (у польс. транскрипції), 
російським частково — 1832, пов¬ 
ністю — 1907 і 1980. Зберігається 
в Ленінгр. відділенні Ін-ту історії 
АН СРСР. 
Видання: Полное собрание русских 
летописей, т. 17, 35. СПБ—М., 1907— 
80. В. М. Кулаковський. 

СУПРЕМАТИЗМ (від лат. зир- 
гетиз — найвищий) — напрям у 
авангардистському мистецтві (див. 
Авангардизм). Засновником С. був 
рос. художник К. Малевич, який 
1913 у брошурі «Про нові системи 
в мистецтві» та худож. творі «Чор¬ 
ний квадрат» намагався обгрунту¬ 
вати цей напрям. С. зводиться до 
комбінування зафарбованих гео¬ 
метричних фігур або різних об’єм¬ 
них форм. 
СУПРУН Оксана Олександрівна 
(н. 14.Х 1924, Умань, тепер Чер¬ 
кас. обл.) — укр. рад. скульптор, 
засл. діяч мист. УРСР (з 1964). 
Дочка Г. Петрашевич. У 1951 
закінчила Київ, худож. ін-т, де 
навчалася у своєї матері та М. 
Гельмана. Твори: «Партизанка» 
(1951), «Колгоспниця» (1957), 
«Майбутнє» (1960), «Думи» (1964), 
портрет командира бронепоїзда Л. 
Мокієвської (1965), «Польова ца¬ 
рівна» (1966—67), «Хлібороб» 
(1969), меморіальна композиція, 
присвячена поетові-партизану М. 
Шпаку (1975), «Літо» (1976), «Гім¬ 
настки» (1980 — 81). У співавт. з 
А. Білостоцьким створила ком¬ 
позицію «Перед боєм» (1954), па¬ 
м’ятник І. Франкові у Києві 
(1956), Т. Шевченкові в Одесі 
(1966), В. І. Леніну в Чернігові 
(1967). Нагороджена орденом 
«Знак Пошани». Іл. див. на ок¬ 
ремому аркуші до ст. І. Я. Фран- 
ко та до статей Баштанка, т. 1, 
с. 379; А. Ю. Білостоцький, т. 1, 
с. 463; Золочів, т. 4, с. 298; Київ, 
т. 5, с. 121; Одеса, т. 7, с. 484. 
СУПРУН Степан Павлович [20. 
VII (2.VIII) 1907, с. Річки, тепер 
Білопільського р-ну Сум. обл.— 
4. VII 1941, біля с. Монасти¬ 
рі Толочинського р-ну Вітебської 
обл., похований у Москві] — 
рад. льотчик-випробувач (з 1933) 
і льотчик-винищувач, підполков¬ 
ник, першим у Великій Вітчизн. 
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війні удостоєний звання двічі Ге¬ 
роя Рад. Союзу (1940, 1941, по¬ 
смертно). Член Комуністичної 
партії з 1930. В Рад. Армії з 1929. 
Учасник боїв проти япон. міліта¬ 
ристів, зокрема 1939—40 команду¬ 
вав групою добровольців-винищу- 
вачів у Китаї. Під час Великої 
Вітчизн. війни очолював винищу¬ 
вальний авіаполк, що був сформо¬ 
ваний з льотчиків-випробувачів і 
діяв на Зх. фронті. С. розробив 
ряд нових прийомів повітр. бою. 
Загинув, вступивши в бій проти 
6 фашист, літаків. Нагороджений 
2 орденами Леніна. Погруддя С. 
встановлено в Сумах. 
Літ.: Хорунжий А. М. Степан Су- 
прун. К., 1980. 

СУП РУН Єн КО Микола Івано¬ 
вич [н. 5 (17).II 1900, Полтава] — 
укр. рад. історик, акад. АН УРСР 
(з 1972), доктор історичних наук 
(з 1954), професор (з 1955), засл. 
діяч науки УРСР (з 1968). Член 
КПРС з 1925. Після закінчення 
1937 Ін-ту червоної професури 
(Харків, Київ) працює в Ін-ті 
історії АН УРСР (з 1955 — зав. 
відділом). Наук, праці присвячені 
історії України рад. часу. Наго¬ 
роджений орденом Трудового Чер¬ 
воного Прапора. Держ. премія 
УРСР, 1969. 
Те.Україна в період іноземної воєн¬ 
ної інтервенції і громадянської війни 
(1918-1920 рр.). К., 1951; Комуні¬ 
стична партія — натхненник і керів- 

Деякі дані про супутники планет (за станом на 1.У 1982) 

Планета Супутник 

Рік 
від¬ 
крит¬ 
тя 

Від¬ 
даль 
від 
пла¬ 
нети, 
тис. 
км 

Діаметр, 
км 

Маса, 
1023 г 

Період 
обертан¬ 
ня. доби 

Земля Місяць 384,4 3476 735 27,3217 

Марс * Фобос 1877 9,37 27 ±1,0 _** 0,3189 

Деймос 1877 23,52 15 ±6 — 1,262 

Юпітер * 1979 /3 1979 127,63 —40 — 0,29480 
1979 /1 1979 — -25 — 0,29792 
Амальтея 1892 181,3 «270 — 0,489 
1979 12 1979 222,46 — — 0,67528 

Іо 1610 412,6 3638 ±10 891 1,769 
Європа 1610 670,9 3126±10 487 3,551 
Ганімед 1610 1070 5276 ±10 — 7,155 
Каллісто 1610 1880 4848 ±10 — 16,689 
Леда 1974 11 110 10 — 240 
Гімалея 1904- 

1905 
11 470 170 ± 20 — 250,6 

Лісітея 1938 11 710 24 — 260 
Елара 1904- 

1905 
11 740 80±20 — 260,1 

Ананке 1951 20 700 «20 — 617 

Карме 1938 22 350 «ЗО — 692 
Пасіфе 1908 23 300 «36 — 735 
Сінопе 1914 23 700 «28 _ 758 

Сатурн 19805 28 1980 137,7 «ЗО _ 0,597 
19805 27 1980 139,4 -220 _ 0,614 
19805 25 1980 141,7 «200 _ 0,63 
19805 3 1980 151,45 «120 _ 0,6941 
19805 1 1980 151,45 «180 — 0,6944 
Янус 1966 159.5 «80 _ 0,74896 

Мі мас 1789 185,5 «390 0,37±0,01 0,942 
Енцелад 1789 238 «500 0,85 ±0,03 1,370 
Тефія 1684 294,7 «1050 6,26±0,11 1,888 
19805 13 1980 306 — — 1,992 
Діона 
19805 6 

1684 377,4 «1120 11,6±0.3 2,737 

(Діона В) 1980 377,4 «50 — 2,742 

Рея 1672 527 «1530 18 4,418 

Титан 1655 1221,8 «5140 1401 ±2 15,95 

Гіперіон 1848 1479,3 «290 — 21,28 

Япет 1671 3558,4 «1440 22,4 ± 10,9 79,33 

Феба 1899 12945,0 «50 — 550,4 

Уран Міранда 1948 130 «300 — 1,4135 

Арісль 1851 192 «800 — 2,520 

Умбрієль 1851 267 «550 — 4,144 

Титанія 1787 438 «1000 — 8,706 

Оберон 1787 586 «900 — 13,46 

Нептун Тритон 1846 354 «3200 3400±2000 5,877 

Нереїда 1949 5510 «300 — 365,2 

Плутон Харон 1978 19,7 «2000 15 6,3871 

* Для Фобоса, Деймоса і Амальтеї вказано максимальний діаметр. 
•• Прочерки означають відсутність відповідних даних. 

ник боротьби українського народу за 
створення і зміцнення Української 
Радянської держави. К., 1954; Украй¬ 
на в Вели кой Отечественной войне 
Советского Союза (1941 — 1945 гг.). 
К., 1956; Очерки истории граждан- 
ской войньї и иностранной военной 
интервенции на Украине (1918 — 
1920). М., 1966; Победа Советской 
власти на Украине. М., 1967 [у співав¬ 
торстві]. 
СУП РУН ЄН КО Петро Михайло¬ 
вич [6 (18).VI 1893, м. Кремен¬ 
чук — 17.XI 1945] — укр. рад. 
вчений у галузі механіки, акад. 
АН УРСР (з 1934). Закінчив (1919) 
Київ, політех. ін-т. У 1919—27 
працював у Службі тяги Півден¬ 
но-Західної залізниці, водночас 
(з 1920) викладав у Київ, політех. 
ін-ті. В 1929—38 — директор Ка¬ 
бінету трансп. механіки АН УРСР 
і зав. кафедрою Київ, ін-ту заліз- 
нич. транспорту (тепер філіал 
Харків, ін-ту інженерів залізнич. 
транспорту). Осн. праці — з меха¬ 
ніки залізнич. рухомого складу. 
Розробив динаміку рухомого скла¬ 
ду, вивчав взаємодію між ним 
і колією. Створив методи графіч¬ 
ного інтегрування диференціаль¬ 
них рівнянь руху поїздів. 
СУПУТНИКИ ПЛАНЄТ — тіла 
Сонячної системи, що обертаються 
навколо планет під діянням їхньо¬ 
го притягання. Першими за часом 
відкриття (не рахуючи Місяця) 
є 4 найяскравіші супутники Юпі¬ 
тера (Іо, Європа, Ганімед і Кал- 
лісто), виявлені 1610 Г. Галілеєм 
за допомогою створеного ним пер¬ 
шого у світі телескопа. В міру 
збільшення діаметра телескопів 
зростала й кількість відкритих 
С. п. Було відкрито ще 9 супут¬ 
ників Юпітера, супутники Сатур¬ 
на та ін. планет. Останнім С. п., 
відкритим внаслідок наземних 
спостережень, був супутник Плу¬ 
тона. Інші С. п. стали відомими 
завдяки космічним дослідженням. 
Зокрема, на знімках, одержаних за 
допомогою апаратів «Піонер-10>, 
<Піонер-11> (див. <Піонер>) та 
«Вояджер>, виявлено 3 нові су¬ 
путники Юпітера і не менше 6 
нових супутників Сатурна. До 
1982 відкрито 44 С. п. (табл.). 
Більшість з них обертається нав¬ 
коло своєї планети в прямому 
напрямі, тобто проти годинникової 
стрілки, якщо дивитись з Пн. по¬ 
люса екліптики, і лише 11 С. п.— 
у зворотному. Майже всі С. п. 
позбавлені атмосфери; тільки на 
Титані виявлено атмосферу з тис¬ 
ком біля поверхні бл. 1,5 атм.; до 
її складу входить бл. 99 % азоту і 
бл. 1 % метану. На Іо виявлено 
активну вулканічну діяльність. 
Юпітер, Сатурн і Уран оточені 
кільцями, які є скупченням ве¬ 
личезної кількості супутникоподіб- 
них тіл, переважно сантиметрових 
розмірів. 
Літ.: Маров М. Я. Планети Солнеч 
ной системьі. М., 1981; Спутники пла¬ 
нет. Пер. с англ. М., 1980. 

О. В. Мороженко. 
СУП^ТНИКОВА ФОТОКАМЕ¬ 
РА — апарат для фотографуван- 
ня Землі, планет, інших небесних 
об’єктів та явищ з орбіти штучного 
супутника. Застосовується для 
картографування, а також для роз¬ 
в’язування багатьох наукових, 
нар.-госп. і прикладних задач. До 
комплекту супутникової фотоапа¬ 
ратури входять один або кілька 

СУПУТНИКОВА 
ФОТОКАМЕРА 

С. П. Супрун. 

М. І. Супруненко. 

П. М. Супруненко 

Супрематизм. 
К. С. Малевич. Сюпрем. 
До 1915. Амстердам. 
Штедекін-музей. 
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СУРА 

Ю. І. Суржа. 

Н. А. Суржина. 

В. І. Суриков. Автопор¬ 
трет. Фрагмент. Олі¬ 
вець. 1910. 

Сурдини для струнних 
(ліворуч) і духових му¬ 
зичних інструментів. 

фотографічних апаратів, швид¬ 
кодіюча проявна машина, блок 
перетворення негативного зобра¬ 
ження на електр. сигнали, радіоте¬ 
левізійний блок передачі зображен¬ 
ня, контейнери для доставки фо¬ 
топлівки на Землю, блок керу¬ 
вання. Від звичайного фотоапара¬ 
та С. ф. відрізняється наявністю 
програмно-командного механізму 
та механізму компенсації зсуву зо¬ 
браження (внаслідок руху супут¬ 
ника по орбіті, зміни його висоти, 
орієнтації, а також обертання Зем¬ 
лі чи планети). Застосовується 
чорно-біле, кольорове, спектро¬ 
зональне та інфрачервоне фотогра¬ 
фування. 
На борту станції «Салют-6» (див. 
«Салют >) для фотографування 
поверхні Землі використовува¬ 
лись такі фотоапарати (мал.): 
КАТЕ-140 (формат кадра 180 X 
X 180 мм, фокусна віддаль об’єк¬ 
тива 140 мм, смуга огляду з 
орбіти бл. 440 км), МКФ-6М 
(формат кадра 80 X 55 мм, шість 
об’єктивів з затворами, фокусна 
віддаль об’єктива 125 мм, шість 
касет, смуга огляду на місцевості 
бл. 225 км) та інші. Іл. с. 74. 
Літ.: Инженерньїй справочник по кос- 
мической технике. М., 1977. 

Ю. М. Михайлов. 

СУРА — права притока Волги, 
тече в межах Ульян., Пенз. і Горьк. 
областей РРФСР та Мордов. 
АРСР, Чув. АРСР і Мар. АРСР. 
Довж. 841 км, площа бас. 67,5 
тис. км2. Бере початок на зх. схи¬ 
лах Приволзької височини. Жив¬ 
лення переважно снігове. Замерзає 
в листопаді, скресає в квітні. 
Сплавна, у пониззі судноплавна. 
На С.— міста Сурськ, Пенза, Ала- 
тир. 
СУРАБАЯ — друге за величиною 
та значенням місто в Індонезії 
на о. Ява, адм. ц. провінції Сх. 
Ява. Значний мор. порт на пн.-сх. 
узбережжі острова, в пониззі р. 
Калі-Масу, вузол з-ць. Поромне 
сполучення з о. Мадура. 1,6 млн. 
ж. (1971). Найрозвинутіші маши¬ 
нобудування (судноверф, авто¬ 
складальний з-д, залізничні май¬ 
стерні та ін.) і металообробка. 
Нафтопереробні, електротех., хім., 
склоробні, цем., деревообр., шкі- 
ряно-взут., текст, і харч, підпри¬ 
ємства. Ун-т, технологічний ін-т. 
Зоопарк. Гол. військ.-мор. база 
країни. 
СУРАКАРТА, Соло — місто в Ін¬ 
донезії, в центр, частині о. Ява. 
Лежить на березі однієї з приток 
р. Соло. Вузол з-ць і автошляхів. 
414 тис. ж. (1971). Підприємства 
текст, і харч, пром-сті. Розвинуті 
кустарні промисли, зокрема виго¬ 
товлення батика, худож. виро¬ 
бів з шкіри та срібла, різьблення 
на кістці й дереві. Старовинний те¬ 
атр. центр (класична драма, ляль¬ 
ковий театр). Пам’ятки середньо¬ 
вічної яванської культури. 
СУРАТ — місто на Зх. Індії. Порт 
на узбережжі Аравійського м. у 
гирлі р. Тапті. Вузол з-ць. 471,8 
тис. ж. (1971). Паперова, текст, 
(бавовняна, шовкоткацька) і 
харч, пром-сть. Розвинуті ремесла, 
зокрема виготовлення парчі, мере¬ 
жив, різьблення на дереві й слоно¬ 
вій кістці тощо. В 1613 у С. була 
засн. перша англ. торг, факторія 
в Індії. 

СУРБАРАН (2игЬагап) Франсіс- 
ко (хрещений 7.XI 1598, Фуенте- 
де-Кантос, Бадахос — 27.VIII 1664, 
Мадрід) — ісп. живописець. Нав¬ 
чався в Севільї у П. де Вільянуе- 
ви (з 1614) й, імовірно, у Ф. Па- 
чеко. Жив і працював 1617—28 в 
Льєреньї (Бадахос), з 1628 — в 
Севільї. Твори: серії картин для 
монастирів у Севільї (1628), у Хе¬ 
ресі і Гваделупі (1638—39); полот¬ 
на — «Св. Лаврентій» (1636), «Св. 
Касільда>, « Натюрморт з млин¬ 
ком для шоколаду» (1640), «Ди- 

Ф. Сурбаран. Натюрморт з млинком 
для шоколаду. 1640. Київський музей 
західного та східного мистецтва. 

тинство Марії» (бл. 1660), «Іоанн 
Хреститель» та ін. Твори С. збері¬ 
гаються в музеї Прадо в Мадріді, 
ДЕ в Ленінграді, Музеї образо¬ 
творчих мистецтв ім. О. С. Пуш¬ 
кіна в Москві, Київ, музеї зх. 
та сх. мистецтва. Разом з С. пра¬ 
цював його син Хуан С. (1620 — 
р. см. невід.). 
Літ.: Малицкая К. М. Франсиско 
Сурбаран. М., 1963. 
СУ РГУТ — місто окружного підпо¬ 
рядкування Ханти-Манс. авт. ок¬ 
ругу Тюмен. обл. РРФСР. Розта¬ 
шований за 10 км від залізнич. 
ст. Сургут-Порт. Порт на правому 
березі Обі. 175 тис. ж. (1983). С.— 
один з пром. центрів, що розвива¬ 
ється на базі освоєння родовищ 
нафти в Західно-Сибірській наф¬ 
тогазоносній провінції. Крім наф¬ 
тодобувних, серед найбільших під¬ 
приємств міста — домобуд. ком¬ 
бінат, ДРЕС, рибокомбінат, ліс¬ 
промгосп. Нафт, технікум, муз. 
уч-ще. Краєзнавчий музей. С. 
засн. 1594. 
СУРДЙНА, сурдинка (франц. 
зоигсііпе; першоджерело: лат. 5иг- 
би5 — глухий, приглушений) — 
пристрій у муз. інструментів, 
який застосовують для зменшення 
сили звуку та його пом’якшення і 
зміни тембру. С. у струнних — 
тризубцева гребінка, яку надіва¬ 
ють на підставку (виготовляється 
з кістки, дерева, пластмаси, мета¬ 
лу)* У мідних духових — порож¬ 
ниста втулка грушовидної форми, 
яку вставляють у розтруб (виго¬ 
товляється з дерева або пап’є- 
маше, алюмінію, пластмаси). 
СУРДОПЕДАГОГІКА (від лат. 
зигсіиз — глухий і педагогіка) — 
галузь дефектології, що дослід¬ 
жує проблеми навчання й вихован¬ 
ня дітей з порушеннями слуху, 
розробляє пед. систему, форми, 
методи й засоби всебічного роз¬ 
витку осіб з вадами слуху і під¬ 
готовки їх до суспільно корисної 
праці, до життя серед людей, що 
чують і говорять. Осн. розділи С.: 
теорія навчання й виховання глу¬ 
хих і слабочуючих (власне С.), 
історія С., спец, методики викла¬ 

дання навч. предметів у спец, шко¬ 
лах для глухих і слабочуючих, 
навчання вимовляти і читати з губ, 
методика слухової роботи, методи¬ 
ка профес.-трудової підготовки 
глухих і слабочуючих, методика 
виховної роботи в інтернаті спец, 
школи та в сім’ї, дошкільна С. то¬ 
що. С. широко використовує ре¬ 
зультати наук, досліджень заг. 
педагогіки і психології та ін. су¬ 
міжних наук. Центр, проблемою 
С. є формування у дітей з вадами 
слуху словесної мови. Вдоскона¬ 
ленню методів С. сприяє розробка 
тех. засобів компенсації порушень 
слуху (див. Сурдотехніка). В 
СРСР для навчання і виховання 
дітей з різною мірою порушення 
слуху створено диференційовану 
мережу спеціальних шкіл. 
Досліджують проблеми С. та го¬ 
тують наук, і спец. пед. кадри н.-д. 
ін-ти дефектології АПН СРСР, н.- 
д. ін-ти педагогіки союз, республік 
та дефектологічні ф-ти і відділи 
ряду пед. ін-тів (Москви, Ленін¬ 
града, Києва, Мінська, Кишинева 
та ін.). Наук.-методичну роботу в 
галузі С. проводять респ. навч.- 
методичні кабінети спец, шкіл 
та обл. ін-ти вдосконалення вчи¬ 
телів. 
Літ.: Психология глухих детей. М., 
1971; Ярмаченко М. Д. Історія сурдо¬ 
педагогіки. К., 1975. 

- М. Д. Ярмаченко. 
СУРДОТЕХНІКА (від лат. 5иг- 
сіиз — глухий і техніка) — розділ 
дефектології, що розробляє прин¬ 
ципи конструювання тех. засобів 
для корекції й компенсації дефек¬ 
тів слуху та порушень мовлення, 
пов’язаних з дефектами слуху, і 
методику їх використання; сукуп¬ 
ність спец. тех. засобів, призначен¬ 
ням яких є корекція й компенса¬ 
ція порушень слуху і вад мовлен¬ 
ня в глухих і слабочуючих; галузь 
приладобудування по розробці й 
виробництву таких засобів (при¬ 
ладів, пристроїв, машин тощо). 
С. розробляють на основі даних 
фізіології вищої нервової діяль¬ 
ності, фізіології аналізаторів, 
сурдопедагогіки, отоларингології, 
теорій зв’язку, електроніки. С. 
базується на підсиленні звуків і 
перетворенні мовної та ін. звуко¬ 
вої інформації на сигнали. Є 
такі сурдотех. засоби: звукопід¬ 
силювальна апаратура колектив¬ 
ного користування («Звук-12», 
«Спектр», «КМК-12») та індиві¬ 
дуального користування стаціо¬ 
нарного типу («С-5», «С-6», 
«РСР» та ін.) і портативна слухова 
(«АК», «БК», «ВК» та ін.); 
магнітноіндукційна петля (стаціо¬ 
нарна або портативна) — індук¬ 
ційний спосіб передачі звукової 
інформації. Крім звукопідсилю¬ 
вальної апаратури, в процесі ви¬ 
ховання та навчання дітей з вада¬ 
ми слуху застосовують візуальні 
апарати — «Вир», «И-2», в яких 
звукові коливання перетворюються 
на зорові зображення, апарат «Ві¬ 
броскоп» та різного типу віб¬ 
ратори, які дають змогу сприйма¬ 
ти звукові коливання тактильно- 
вібраційним відчуттям. С. як 
спец. навч. предмет читається на 
дефектологічних ф-тах пед. ін¬ 
ститутів. 
Літ.: Слезнна Н. Ф. Применение тех- 
нических средств в обучении глухих 
произношению. М., 1975; Цукерман 
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И. В. Глухота и проблема общения. 
Л., 1980; Назарова Л. П. Методика 
слуховой работьі в школе слабосльї- 
шащих. М., 1981. 

Г. П. Користенська. 
СУРЕТАМА — заповідник у Бра¬ 
зі лії. Простягається на 120 км 
вздовж атлантичного узбережжя 
від м. Віторія на Пн. Сх., приля¬ 
гає до гірського масиву Еспіріту- 
Санту. Пл. 24 тис. га. Засн. 1943 
з метою охорони та вивчення фло¬ 
ри і фауни тропічних напівлисто- 
падних лісів. Рельєф переважно 
рівнинний, вис. до ЗО м над р. м. 
Серед представників флори запо¬ 
відника особливо цінні палісанд¬ 
рове дерево, цедрела, молочне де¬ 
рево та інші. Під охороною пере¬ 
бувають водяний опосум, великий 
мурахоїд, ошийниковий лінивець, 
гігантський броненосець, гігант¬ 
ська видра, ошийниковий пекарі. 
Трапляються до 90 % видів коліб¬ 
рі з 200 відомих у Бразілії, кіль¬ 
ка видів тинаму, кроксів, туканів 
та ін. На тер. заповідника прово¬ 
дяться наук., переважно зоологіч¬ 
ні дослідження. В. 1. Олещенко. 
С^РЖА Юрій Ілліч (н. 3-ІХ 1937, 
с. Сабівка, тепер Слов’яносерб- 
ського р-ну Ворошиловград. обл.) 
— укр. рад. актор, нар. арт. 
УРСР (з 1981). Після закінчен¬ 
ня 1961 театр, студії при Київ, 
укр. драм, театрі ім. І. Франка 
працював у Донецькому укр. муз.- 
драм. театрі ім. Артема, 1965— 
75 — в Черкаському укр. муз.- 
драм. театрі ім. Т. Шевченка, з 
1976 — в Івано-Франківському 
укр. муз.-драм, театрі ім. І. Фран¬ 
ка. Ролі: Солопій Черевик («Со- 
рочинський ярмарок » Старицько- 
го), Попандопуло («Весілля в Ма¬ 
линівці > Юхвіда), Іван Сірошап- 
ка («Зачарований вітряк» Стель¬ 
маха), Терешко Колобок («Трибу¬ 
нал» Макайонка), Васков («А зорі 
тут тихі» Б. Васильєва), Булі- 
ка («Закон вічності» Думбадзе). 
Створив образ В. І. Леніна («Крем¬ 
лівські куранти» Погодіна). 
СУ РЖИ НА Нонна Андріївна 
(н. 17.Х 1937, Дніпропетровськ) — 
укр. рад. співачка (меццо-сопра- 
но), нар. арт. СРСР (з 1976). У 
1964 закінчила Харків, ін-т мис¬ 
тецтв ім. І. П. Котляревського. 
З 1963 — солістка Харків., з 
1974 — Дніпроп. театрів опери та 
балету. Партії: Любаша, Весна і 
Лель («Царева наречена», «Снігу¬ 
ронька» Римського-Корсакова), 
Марина Мнішек («Борис Году- 
нов» Мусоргського), Кончаківна 
(«Князь Ігор» Бородіна), Кармен 
(«Кармен» Бізе), Аксинья («Ти¬ 
хий Дон» Дзержинського), Анюта 
(«Комуніст» Клебанова), Соломія 
(«Богдан Хмельницький» Даньке- 
вича). Відома і як камерна спі¬ 
вачка. Держ. премія УРСР ім. 
Т. Г. Шевченка, 1978. 
СУРИКОВ Василь Іванович [12 
(24). І 1848, Красноярськ — 6 (19). 
III 1916, Москва] — рос. живо¬ 
писець, академік петерб. АМ (з 
1895). Початкову художню освіту 
здобув у Красноярському повіто¬ 
вому уч-щі. В 1869—.75 навчався 
в петерб. АМ у П. Чистякова. С. 
був членом Т-ва передвижників 
(з 1881) і«Союзу російських худож¬ 
ників». У 1869-^76 жив у Петер¬ 
бурзі, з 1877 — в Москві. Не раз 
виїжджав до Сибіру, на Дон, Вол¬ 
гу, в Крим. Відвідав Німеччину, 

Францію, Італію, Австрію, Швей¬ 
царію, Іспанію. Здобув славу свої¬ 
ми історичними полотнами, в яких 
показав зіткнення старого і нового 
в житті рос. народу, його героїзм, 
високі духовні якості. Серед тво¬ 
рів — «Ранок стрілецької страти» 
(1881), «Меньшиков у Березові» 
(1883), «Бояриня Морозова» 
(1887), «Підкорення Сибіру Єрма- 
ком» (1895), «Перехід Суворова 
через Альпи» (1899), «Степан Ра¬ 
зін» (1907). С. відомий також як 
майстер жанрової картини «Здобут¬ 
тя снігового містечка» (1891) і 
майстер портрета (автопортрет, 
1913; портрети О. Снєгірьової, 
1900; Н. Матвєєвої, 1909, та ін.). 
Твори С. зберігаються в ДТГ в 
Москві, ДРМ в Ленінграді, Київ, 
музеї рос. мистецтва, Харків, ху- 
дож. музеї. Ім’я С. присвоєно 
Моск. художньому ін-ту. В Кра¬ 
сноярську відкрито Будинок-музей 
В. І. Сурикова і споруджено йому 
пам’ятник (1954). Іл. див. у т. 10 
на окремому аркуші, с. 96—97 та 
до статей Батальний жанр, т. 1, с. 
368—369; Історичний жанр, т. 4, 
с. 400—401. 
Літ.: Машковцев Н. Г. Суриков. 
М., 1960; В. Суриков. Альбом ре- 
продукций. М., 1963; Кеменов Н. С. 
Историческая живопись Сурикова. 
1870—1880-е гг. М., 1963; Василий 
Иванович Суриков. Альбом репродук- 
ций. М., 1974. 
СУРИКОВ Іван Захарович [25. 
III (6.IV) 1841, с. Новосьолово, 
тепер Тутаєвського р-ну Яросл. 
обл.— 24.IV (6-У) 1880, Москва]— 
рос. поет. Друкуватися почав 
1864. Видав три збірки віршів 
(1871, 1875 і 1877), в яких показав 
тяжке життя сільської і міської 
бідноти (вірші «Доля бідняка», 
1866; «В полі», 1873; «Робітник», 
1875, та ін.). Багато віршів при¬ 
свячено рос. природі, дітям. Дея¬ 
кі вірші стали нар. піснями — 
«Горобина» («Что стоишь кача- 
ясь...»), «В степу» (в нар. обробці 
«Степь да степь кругом») та ін. 
Істор. поеми «Богатирська жінка», 
«Василько» (обидві — 1875) — 
з життя київ, князів. Перекладач 
творів Т. Шевченка, укр. нар. пі¬ 
сень. Писав твори на укр. теми 
(«В Україні», «Думи» та ін.). Пое¬ 
зії С. переклав і видав з своєю 
передмовою П. Грабовський 
(Львів, 1894). 
СУРІНАМ, Республіка Сурінам— 
держава на Пн. Сх. Південної 
Америки. На Пн. омивається вода¬ 
ми Атлантичного ок. В адм. від¬ 
ношенні поділяється на 9 округів. 
Державний лад. С.— республіка. 
Після держ. перевороту 1980 кон¬ 
ституцію скасовано. Влада з 1982 
перейшла до Нац. військ, ради 
(НВР), що проголосила тимчас. 
конституцію. 
Природа. Більшу частину терито¬ 
рії займає Гвіанське плоскогір’я 
заввишки до 1280 м, г. Вільгельмі- 
на. Вздовж узбережжя — низови¬ 
на, місцями заболочена. Поклади 
бокситів, марганцевої, нікелевої, 
залізної руд, нафти, газу та золо¬ 
та. Клімат субекваторіальний, жар¬ 
кий, постійно вологий. Пересічні 
місячні т-ри від +26 до +28°. 
Опадів 2300—3000 мм на рік. Річ¬ 
ки повноводні, порожисті. Пере¬ 
важають вологі ліси на латеритних 
грунтах (бл. 90 % території) з 
цінними породами дерев (нектанд- 

ра, саранія та ін.). Вздовж узбе¬ 
режжя — савана. 
Населення. Осн. етнічні групи на¬ 
селення С. (1981, оцінка): сурінам- 
ці (креоли, 32 %) — нащадки 
афр. рабів, які частково змішалися 
з європейцями і вихідцями з Азії, 
сурінамці-індопакистанці (35 % ); 
лісові негри та індіанці (13%); 
індонезійці (15 % ). Живуть та¬ 
кож китайці, європейці. Офіц. 
мова—голландська. Пересічна гус¬ 
тота населення — понад 2 чол. на 
1 км2 (1981). Міське населення 
становить 39 % (1975). Найбільші 
міста: Парамарібо, Ньїв-Ніккері. 
Історія. Тер. С. відкрили іспанці 
1499. Колонізацію його почали ні¬ 
дерландські купці 1551.3 1593 С.— 
володіння Іспанії, 1630 підпав під 
владу Англії, але за угодою 1667 
між Англією і Нідерландами став 
колонією Нідерландів (Нідерланд¬ 
ська Гвіана). В 1682 С. передано 
Вест-Індській компанії. В С. розви¬ 
валося плантац. г-во, для чого сюди 
завозили негрів-рабів з Африки. 
В 1799 С. захопили англійці, але 
за договором 1802 він знову віді¬ 
йшов до Нідерландів. У 1863 в 
країні скасовано рабство. Під час 
2-ї світової війни 1939—>45 в С. 
перебували війська США. З кін. 
40-х рр. у країні виник рух за 
незалежність. В 1954 С. здобув 
автономію в складі Королівства 
Нідерландів. 25.XI 1975 проголо¬ 
шено незалежність С. За конститу¬ 
цією того самого року С.— респуб¬ 
ліка. У 1975 встановлено диплома¬ 
тичні відносини з СРСР. 25.11 1980 
група військових, невдоволених 
політикою уряду, здійснила в С. 
державний переворот. Влада пере¬ 
йшла до Національної військ, ра¬ 
ди. Парламент розпущено, дію 
конституції припинено, діяльність 
партій заборонено. Новий уряд 
заявив про свій намір проводи¬ 
ти незалежну, антиімперіалі¬ 
стичну зовн. політику, про солі¬ 
дарність з народами Куби, Ніка¬ 
рагуа, Сальвадору. В країні вжито 
заходів по обмеженню діяльності 
іноз. монополій. У 1981 між С. і 
СРСР укладено угоду про куль¬ 
тур. і наук.-тех. співробітництво. 
У 1982 реакц. кола С. вчинили 
спробу усунути від влади прогре¬ 
сивно настроєних військових і від¬ 
новити в країні неоколоніаліст¬ 
ський режим, але зазнали пораз¬ 
ки. З 1975 С.— член ООН. С.— 
член Організації американських 

СУРІНАМ 

Герб Сурінаму. 

СУРІНАМ 

Площа — 
163,3 тис. км2 

Населення — 
349 тис. чол. 
(1981, оцінка) 

Столиця — 
м. Парамарібо 
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СУРІПИЦЯ 

О. О. Сурков. 

Супутникові фотока¬ 
мери: 
1 — середньоформат- 
ний топографічний фо¬ 
тоапарат КАТЕ-140; 
2 — багатозональний 
космічний фотоапарат 
МКФ-6. 

держав, неприєднання руху, асо¬ 
ційований член Європейського еко¬ 
номічного товариства. 

В. В. Пащук. 
Господарство. Основа економіки— 
гірничодобувна пром-сть, частка 
якої у валовому нац. продукті ста¬ 
новить 20 %. За видобутком бок¬ 
ситів (4006,0 тис. т, 1981) С. зай¬ 
має одне з перших місць у світі. 
Галузь контролюють іноз. компа¬ 
нії (Нідерландів і США). Більшу 
частину бокситів вивозять у США. 
Видобувають і золото. Обробна 
пром-сть представлена вироби, 
(тис. т, 1981): глинозему — 1400, 
алюмінію—41,3 (1980), цукру — 
8, олії, маргарину; окремими 
лісопильними, деревообробними, 
по переробці креветок підприємст¬ 
вами. Більша частина електро¬ 
енергії виробляється на ГЕС. С. г. 
не задовольняє^ потреб країни у 
продовольстві. Його частка (вклю¬ 
чаючи рибальство і лісове г-во) 
у валовому нац. продукті стано¬ 
вить 9,4 % . В обробітку — менш 
як 1 % тер. країни. Переважа¬ 
ють плантаційні г-ва. Гол. прод. 
культура (збір, тис. т, 1981) — 
рис — 244; вирощують також 
цукр. тростину — 160, банани — 
4а цитрусові — 9, кокосові го¬ 
ріхи — 4, овочі — 5. Поголів’я 
(тис., 1981): великої рогатої худо¬ 
би — 45, свиней — 22, овець — 2, 
кіз — 7. В лісах — заготівлі дере¬ 
вини цінних порід. На узбережжі 
розвинуте рибальство (гол. чин. 
вилов креветок). Довж. з-ць бл. 
200 км, автошляхів—2,5 тис. км 
(1977). Гол. мор. порти — Пара- 
марібо і Мунго. З С. вивозять бок¬ 
сити, глинозем, алюміній, рис, 
цитрусові, лісоматеріали; довозять 
сировину і напівфабрикати, пром. 
устаткування, транспортні засоби, 
паливо, продовольство. Осн. парт¬ 
нери — США і Нідерланди. Грош. 
одиниця — сурінамський гульден. 
1,79 сурінамського гульдена = 1 
дол. США (1982). В. О. Малєєв. 

Освіта. В 1976 в країні проголо¬ 
шено обов’язкове навчання дітей 
віком від 6—7 до 12 років. Біль¬ 
шість дітей відвідує школу (1980 — 
94 % ). Строк навчання у поч. шко¬ 
лі — 6 років, у середній 5—6 
(3+3 або 3+2). Навчання в 
держ. школах безплатне, є приват¬ 
ні навч. заклади. Викладання кре¬ 
ольською, голл. та англ. мова¬ 
ми. В 1978/79 навч. р. у поч. шко¬ 
лах налічувалося 85 тис. учнів, у 
серед, навч. закладах — понад 34,4 
тис. Пед. кадри готують 1 пед. і 
2 учительські ін-ти. Ун-т С. (засн. 
1968; 1979/80 навч. р— 550 сту¬ 
дентів) у Парамарібо. Там же — 
культур, центр (засн. 1947) з 
б-кою, Музей С. (засн. 1954) з 
бібліотекою. в. 3. Клепиков. 
СУРІПИЦЯ (ВагЬагеа) — рід рос¬ 
лин родини хрестоцвітих. Дво- 
і багаторічні трав’янисті рослини 
3 ліровидними листками, з прос¬ 
тим опушенням або голі. Квітки 
жовті, з нектарними залозками. 
Плід — стручок. Бл. 20 видів, по¬ 
шир. в Європі, Азії та Америці. В 
СРСР — 9 видів. На Україні як 
бур’яни пошир. С. звичайна і С. 
дуговидна. С. звичайна (В. 
уиїдагіз) — дворічна рослина ЗО— 
70 см заввишки, стручки чотири¬ 
гранні. Росте на луках, пасовищах, 
у посівах, зокрема багаторічних 

трав на більшій частині території 
України (крім пд. районів). С. 
дуговидна (В. агсиаіа) — 
дворічна рослина з дуговидно зіг¬ 
нутими стручками. Росте в посі¬ 
вах, на луках і схилах на Поліс¬ 
сі, в Лісостепу, рідше в Степу. 
Заходи боротьби. Пра¬ 
вильний обробіток грунту, застосу¬ 
вання гербіцидів. 
СУРКбВ Олексій Олександрович 
[1 (13).X 1899, с. Середньово, 
тепер Рибінського р-ну Яросл. 
обл.— 14.VI 1983, Москва] — рос. 
радянський поет, громадський ді¬ 
яч, Герой Соціалістичної Праці 
(1969). Член КПРС з 1925. Учас¬ 
ник громадян, і Великої Вітчизн. 
воєн. Друкуватися почав 1918. Пер¬ 
ша зб. «Заспів» (1930). Збірки 
«Грудень під Москвою» (1942), 
«Пісні гнівного серця» (1944), 
«Світові — мир!» (1950; Держ- 
премія СРСР, 1951), «Що таке 
щастя?» (1969), «Після війни» 
(1972) та ін.— про мужність рад. 
воїнів у Великій Вітчизн. війні, 
про дружбу і братерську солідар¬ 
ність народів світу в боротьбі за 
мир. Ряд віршів С., багато з яких 
покладено на музику («Пісня смі¬ 
ливих», «Пісня захисників Моск¬ 
ви», «Поволжанка», «Б’ється в 
грубці тісненькій вогонь...» та ін.), 
відзначено Держ. премією СРСР, 
1946. 
Перекладач віршів Т. Шевченка, 
І. Франка, М. Рильського, М. Ба¬ 
жана, В. Сосюри. Україні присвя¬ 
тив вірші «Україно моя, Україно!», 
«Розвідники вийшли до Дніпра» 
та ін. У поемі «Рядовий лінійного 
батальйону» відтворив образ не¬ 
скореного Шевченка. У 1962—78 — 
гол. ред. «Краткой литературной 
знциклопедии». Депутат Верховної 
Ради СРСР 4—10-го скликань. 
Член Всесвітньої Ради Миру 
(1953). Нагороджений 4 орденами 
Леніна, ін. орденами, болг. орде¬ 
ном Кирила і Мефодія, медалями. 
Те.: Собрание сочинений, т. 1—4. 
М., 1978—80; После войньї. М., 1972; 
Избранньїе стихи, т. 1 — 2. М., 1974; 
Укр. перекл.— Світові — мир! 
К., 1952; Вибрані поезії. К., 1955. 
Літ.: Кулинич А. В. Алексей Сурков. 
К., 1953; Гринберг И. Поззия Алек- 
сея Суркова. М., 1958; Резник О. 
Алексей Сурков. М.. 1979. 

А. 3. Кулінич. 

СУРМА (ЗііЬіит), стибій, анти¬ 
моній, 5Ь — хім. елемент V гру¬ 
пи періодичної системи елементів 
Д. І. Менделєєва, ат. н. 51, ат. м. 
121,75. Природна С. складається з 
стабільних ізотопів 1215Ь (57,25 %) 
і 1235Ь (42,75 %). Існує понад 
20 радіоактивних ізотопів. С. 
відома з давніх часів. Вміст її 
у земній корі 4 10-5 % за масою. 
Найпоширенішим мінералом С. 
є стибніт (антимоніт) 5Ь253 (див. 
Сурм'яні руди). С. буває в кіль¬ 
кох алотропних модифікаціях 
(див. Алотропія): сріблясто-білій, 
жовтій, чорній та гримучій. Най- 
стійкіша сріблясто-біла С.— крих¬ 
кі кристали з густ. 6690 кг/м3, 
Іпл 630,5 °С; *кип 1635 °С. За зви¬ 
чайних умов на повітрі С. не змі¬ 
нюється. Легко реагує з галогена¬ 
ми. Розчиняється при нагріванні 
у концентрованій сірчаній к-ті 
Н2504. Розплавлена С. розчиняє 
золото. З активними металами, при 
нагріванні утворює с т и б і д и 
(антимоніди), напр. №35Ь, Са35Ь2, 

(див. також Сурми сполуки). 
Чорнову С. одержують з стибніту 
піро- або гідрометалург. способа¬ 
ми, а потім електролітичним ра¬ 
фінуванням вилучають чисту сур¬ 
му. Її уловлюють також як побіч¬ 
ний продукт при переробці полі¬ 
металевих руд. Чисту С. викори¬ 
стовують для вироби, напівпровід¬ 
ників, її сплави з свинцем — для 
підшипників, друкарського шриф¬ 
ту, пластин акумуляторів, оболо¬ 
нок електрокабелів, листів і труб 
для хім. машинобудування тощо. 

О.О. Семрад, 
М. Д. Василега-Дерибас. 

СУРМА — 1) Старовинний укр. 
духовий музичний інструмент; де¬ 
рев’яна трубка з циліндричним 
каналом та 5 боковими отвора¬ 
ми. В трубку вставлявся пищик з 
одинарною надрізаною тростиною. 
Застосовувався у Війську Запорізь¬ 
кому. За зображенням на одному 
з знамен Війська Запорізького ко¬ 
зацьку С. сконструював у 1970-х 
рр. Г. Федькін. Сучасна С. мас ко¬ 
нічний дерев’яний стовбур з пласт¬ 
масовим розтрубом, 8 отворів 
(деякі з клапанами) і вставний 
металевий мундштук. Звучання 
сильне, але м’яке. Входить до 
складу багатьох оркестрів україн¬ 
ських народних інструментів. 
2) Поширена на Україні назва кав¬ 
казької зурни. 
СУРМЙ СПОЛУКИ — хім. спо¬ 
луки, до складу яких входить 
сурма у ступенях окислення — З, 
+ 3, +5. При нагріванні сурма 
реагує з киснем, галогенами, сір¬ 
кою та ін. елементами. Утворює 
оксиди: 5Ь203 і 5Ь?04 — безбарвні, 
5Ь205 — світло-жовті кристали, 
усі майже нерозчинні у воді; їх 
вживають у вироби, емалей, гла¬ 
зурей тощо; з галогенами сурма 
дає галогеніди, серед яких най¬ 
більше практичне значення мають 
5ЬС13 (безбарвні кристали, які 
використовують для добування 
чистих препаратів сурми, ворону¬ 
вання сталі, у текст, пром-сті 
тощо) і ЗЬСІ5 — безбарвна рідина, 
потрібна для органічного синтезу 
та ін. З сіркою сурма утворює 
оранжеві сульфіди: $Ь253 і 5Ь255; 
їх застосовують у піротехніці, для 
вироби, сірників, як вулканізато¬ 
ри каучуку. Кислотним розкла¬ 
дом стибідів та відновленням С. с. 
одержують отруйний газ — сти- 
б і н 5ЬН3. Сурма утворює солі 
катіонного типу, напр. 5Ь2(504)3, 
[5Ь(СН3)4]і та аніонного — сти- 
біти (антимоніти) КЬ3 [5Ь(ОН)6], 
К5Ь02, №35Ь03 та стибати (анти- 
монати) КЬ5Ь03, Ма[5Ь(ОН)6], 
Ві5Ь04, 02[5ЬЕв]. Стибід індію 
Іп5Ь використовують як напівпро¬ 
відник, А15Ь — для побудови кос¬ 
мічних сонячних батарей. Стибати 
лантаноїдів типу М5Ь04 (де М — 
Ьа — Би) — добрі сегнетоелект¬ 
рики і п'єзоелектрики. 
О.О. Семрад, М. Д. Василега-Дерибас. 

СУРМ’ЯНИЙ БЛИСК — те саме, 
що й антимоніт. 
СУРМ’ЯНІ РУДИ — мінеральні 
утворення з вмістом сурми в таких 
концентраціях, що її економічно 
доцільно вилучати за сучасного рів¬ 
ня розвитку техніки. В земній корі 
відомо понад 120 мінералів, які 
містять сурму. Осн. мінерал — 
антимоніт (містить сурми до 
71,4 % ), менше пром. значення ма- 



75 
ють — тетраедрит Си125Ь4513 (по¬ 
над 29 % ). джемсоніт РЬ4Ее5Ь8514 
(до 35,4 %), бурноніт РЬСи5Ь53 
(до 24,7 % ), буланжерит РЬ55Ь45ц 
(до 22,8 % ). У земній корі трапля¬ 
ються власне С. р., а також сполу¬ 
ки сурми у комплексі з ін. компо¬ 
нентами (див. Поліметалеві ру¬ 
ди). Родовища С. р. відомі в 
СРСР (Серед. Азія, Сх. Сибір, 
Казахстан, Грузія), Китаї, Японії, 
США, Болівії, Мексіці, ПАР, 
Таїланді та ін. країнах. 

В. Г. Кулемза. 

СУРМ’ЯНО-РТУТНА ПРОМИ¬ 
СЛОВІСТЬ — галузь кольорової 
металургії, підприємства якої до¬ 
бувають і збагачують сурм’яні 
й ртутні руди та виробляють з 
них сурму, ртуть і їхні сполуки. 
Вироби, сурми в СРСР було поча¬ 
то після Великої Жовтн. соціалі- 
стич. революції. В 1936 на базі 
розвіданого Кадамджайського ро¬ 
довища (Кирг. РСР) введено в дію 
металург, з-д, який випускав мета¬ 
леву сурму та її сполуки. Протягом 
1934—38 споруджено комбінати на 
базі Раздольнинського (РРФСР) і 
Тургайського (Каз. РСР) родовищ. 
В СРСР виробляють усі види сур¬ 
ми та її сполук. Видобування рту¬ 
ті в Росії почато 1886 на руднику, 
збудованому на базі Микитів- 
ського родовища в Донбасі. В 1908 
вироби, ртуті тут припинилося. 
В 1922 підприємство було відбудо¬ 
вано і на ньому знову поча¬ 
то виробництво ртуті. В 1927 
на базі Микитівського ртутного 
підприємства створено М икитів- 
ський ртутний комбінат. Протя¬ 
гом 1966—70 комбінат докорінно 
реконструйовано й значно розши¬ 
рено. Тут уперше в світі розробле¬ 
но (разом з наук.-дослід, ін-тами) 
і впроваджено у вироби, новий 
процес випалювання ртутної руди 
в печах киплячого шару. На тер. 
Рад. Союзу, крім зазначених, роз¬ 
відано й ін. родовища сурми і 
ртуті, на базі яких створено Ан- 
зобський комбінат (Тадж. РСР), 
Закарпатський розвідувально-ек¬ 
сплуатаційний ртутний комбінат 
(УРСР) та інші. О. Г. Щукін. 

СУ РОЖ — згадуване в давньорус. 
літописах місто в Криму; тепер 
місто Судак Кримської обл. 
УРСР. 
СУРОЗЬКЕ МбРЕ — назва 
Азовського моря в давньорус. літо¬ 
писах (від м. Сурожа). 
СУРбК (Магтоіа) — рід гризунів 
род. білячих. Довж. тіла ЗО — 60 
см, маса до 6 кг, хвіст відносно ко¬ 
роткий. Забарвлення волосяного 
покриву мінливе від жовтого до 
темно-оурого. Населяють відкри¬ 
ті ландшафти. Живуть у норах ко¬ 
лоніями. Живляться різнотрав’ям, 
гол. чин. злаковими. На 6—8 мі¬ 
сяців залягають у зимову спляч¬ 
ку. Раз на рік самка народжує 2— 
10 (звичайно 4—5) малят. 10—11 
сучас. видів, поширених у степах 
і горах Центр, та Пн. Азії, Амери¬ 
ки і Європи. В СРСР — 6 видів, 
з них в УРСР — 1: бабак. Об’єкт 
хутрового промислу. Жир містить 
багато вітамінів і має цінні тех¬ 
нічні якості, м’ясо їстівне. С., 
зокрема тарбаган, можуть бути 
носіями збудників чуми. Деякі 
рідкісні види перебувають під охо¬ 
роною, напр. С. Мензбіра (М. шеп- 
гЬіегі) включений до Червоних 

книг СРСР і Міжнародного союзу 
охорони природи. Викопні решт¬ 
ки С. відомі починаючи з пізньо¬ 
го міоцену. 
СУРСЬКО-ДНІПРОВСЬКА 
КУЛЬТУРА — археологічна куль¬ 
тура часів неоліту, поширена на 
території Дніпровського Надпо- 
ріжжя. Назва походить від о. Сур- 
ський (за 20 км на Пд. від Дніпро¬ 
петровська), де 1946 було дослі¬ 
джено 4 неоліт, поселення. С.-д. к. 
датується серед. 7-го — кін. 
5-го тис. до н. е. Носії С.-д. к.— 
невеликий союз племен, поселення 
яких були розташовані групами в 
районі Дніпрових порогів. Осн. 
пам’ятки: поселення на островах 
Сурський (І—IV), Кодачок, Похи¬ 
лий, Виноградний та ін. При роз¬ 
копках поселень виявлено залиш¬ 
ки напівземлянкових жител, що 
належали парним сім’ям. Для С.- 
д. к. характерні мікролітичні виро¬ 
би з кременю, численні знаряддя 
для обробки дерева — сокири, тес¬ 
ла й великі скребла, численні ви¬ 
роби з кістки та рогу оленя, а та¬ 
кож різноманітний гостро донний 
посуд, оздоблений лінійно-стрічко¬ 
вим орнаментом, виготовлений з 
глини з домішкою ракушки. З кін. 
5-го тис. до н. е. С.-д. к. занепала, 
але в серед. 4-го тис., зокрема вна¬ 
слідок асиміляції з племенами 
прийшлих культур, відродилася 
на новому етапі, і її носії брали 
участь у формуванні ямної куль¬ 
тури. Іл. с. 76. 
Літ.: Даниленко В. М. Сурсько-Дні- 
провська культура. В кн.: Археологія 
Української РСР, т- 1. К., 1971. 
СУРХАНДА^’ЇНСЬКА бБ- 
ЛАСТЬ — у складі Узб. РСР. Ут¬ 
ворена 6.III 1941. Розташована на 
крайньому Пд. Узбекистану, пд. 
межа області по р. Амудар’ї спів¬ 
падає з держ. кордоном СРСР з 
Афганістаном. Площа 20,8 тис. км2. 
Нас. 1020 тис. чол. (на 1.1 1983). 
Осн. населення — узбеки, живуть 
також таджики, росіяни, татари, 
туркмени та ін. Міськ. нас.— 
19 %. Поділяється на 12 районів, 
має 8 міст і 4 с-ща міськ. типу. 
Центр — м. Термез. С. о. нагород¬ 
жено орденом Леніна (1967). 
Центр, і пд. частини області рів¬ 
нинні, оточені на Пн. Гіссарським 
хр., на Зх. та Пн. Зх.— його від¬ 

рогами, на Сх.— хр. Бабатаг, на 
Пд.— р. Амудар’єю. 
Корисні копалини: кам. вугілля, 
кам. сіль, нафта, природний газ, 
поліметалеві руди, буд. матеріали. 
Клімат рівнинної частини характе¬ 
ризується теплою зимою та жар¬ 
ким, сухим літом. Пересічна т-ра 
січня +2,8, +3,6°, липня +28, 
+ 32°. Річна кількість опадів від 
130 до 360 мм на рівнині та від 
445 до 625 мм у передгір’ях і го¬ 
рах. На Пд. області — суховії та 
пд.-зх. вітер-афганець (див. Вітри 
місцеві). Водні ресурси Амудар’ї 
та її приток (Сурхандар’я і Ше- 
рабад) мають велике госп. значен¬ 
ня. С. о. лежить у зоні пустель. 
Грунти світлі, типові й темні сіро¬ 
земи. В рослинному покриві пере¬ 
важають ефемери. У горах — ефе¬ 
мерно-злакова та субальп. тип- 
чаково-різнотравна рослинність, 
трапляються арча, дикі плодові 
дерева, в горах Бабатаг — зарості 
фісташки. В долині Амудар’ї — 
тугаї. У С. о.— Арал-Пайгамбар- 
ський заповідник. 
Г-во С. о. спеціалізується на ба¬ 
вовництві, садівництві, виногра¬ 
дарстві, зерновому г-ві і тварин¬ 
ництві. Бл. 80 % всієї с.-г. про¬ 
дукції припадає на рослинництво. 
Землеробство базується на штуч¬ 
ному зрошуванні (Учкизилське та 
Пд.-Сурханське водосховища, Ше- 
рабадський і Зангський канали). 
Освоюються цілинні землі в Сур- 
хан-Шерабадському степу. Вся 
посівна площа 1980 становила 
285 тис. га, у т. ч. 54 % під техніч¬ 
ними (в основному бавовник), 19 % 
— під зерновими й 23,5 % — під 
кормовими культурами. С. о. ви¬ 
робляє бл. 550 тис. т бавовни- 
ку-сирцю за рік. Розвинуте пло¬ 
дівництво, зокрема субтропічне 
(хурма, гранат, інжир та ін.), 
збільшуються площі цитрусових, 
особливо лимонів. У північних 
гірських районах, багатих на зарос¬ 
ті фісташки, створено спеціалізо¬ 
вані лісгоспи. Тваринництво спеці¬ 
алізується на розведенні каракуль¬ 
ських овець (10 % поголів’я овець 
і кіз республіки). Пром-сть базу¬ 
ється на переробці с.-г. сировини 
та місц.Цсорисних копалин. Перева¬ 
жають підприємства харч, (вироби, 
м’ясо-мол. продукції — в Терме¬ 
зі, олієекстракційний та вино¬ 
робний з-ди — в Денау, млинарсь¬ 
кий комбінат — в Шурчі) і легкої 
(бавовноочисної) пром-сті. Розви¬ 
вається нафтодобувна (в містах 
Джаркурган, Какайди), вугільна (в 
м. Шаргунь) та буд. матеріалів 
(Шаргунь, Кумкурган) пром-сть. 
С. о. добре забезпечена транспор¬ 
том. Залізничні лінії: Ташкент — 
Термез — Душанбе, Термез — 
Курган-Тюбе — Яван. Розвива¬ 
ється автомоб. (пд.-зх. частину 
області перетинає автомоб. магі¬ 
страль Ташкент — Термез — Ду¬ 
шанбе) і трубопровідний (газо¬ 
провід Келіф — Душанбе, по яко¬ 
му надходить газ з Афганістану) 
транспорт. Важливе зовнішньо- 
екон. значення має збудований у 
Термезі на Амудар’ї міжнар. річ¬ 
ковий порт. У С. о.— пед. ін-т 
(Термез), 13 серед, спец. навч. 
закладів. Обласна с.-г. дослідна 
станція бавовництва в Термезько- 
му р-ні та Пд.-Узбецька селекцій¬ 
на плодово-виноградна станція 

СУРХАНДАР'ЇН- 
СЬКА ОБЛАСТЬ 

Суріпиця звичайна: 
1 — загальний вигляд 
квітучої рослини; 
2 — гілка з плодами; 
3 — плід. 

Сурок Мензбіра. 
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СУР’Я 

Сурсько-дніпровська 
культура. Речі з па¬ 
м'яток: 
1—4 — глиняний посуд; 
крем’яні знаряддя; 
5 — проколювач, 
6 — вкладень, 
8 — ніж; 
кістяні знаряддя: 
7 — рибальський гачок, 
9 — кинджал. 

Сур’я. Камінь. 10 ст. 
Горакхпур. 

н.-д. ін-ту садівництва, виногра¬ 
дарства та виноробства ім. Р. І. 
Шредера у м. Денау. Краєзнав¬ 
чий музей і муз.-драм, теагр у 
ТеД)мезі. А. Салієв. 
СУР’Я — у давньоінд. міфології 
бог Сонця, один з восьми богів — 
охоронців сторін світу, цар Пд. 
Заходу. Зображували С. здебіль¬ 
шого у вигляді вогняної кулі, 
червоного птаха чи білого бика. 
СУРЯДНИЙ ЗВ’ЯЗОК — син- 
таксичний зв’язок між членами 
речення або між реченнями (пре¬ 
дикативними одиницями), що вхо¬ 
дять до складного речення. На 
відміну від підрядного зв'язку, 
С. з. є зв’язком граматично неза¬ 
лежних, рівноцінних компонентів. 
С. з. здійснюється за допомогою 
сурядних сполучників — єдналь¬ 
них (і, та), протиставних (а, але, 
проте), розділових (або, чи) та ін. 
СУСАК (Виїотиз) — рід багато¬ 
річних трав’янистих рослин роди¬ 
ни сусакових. Листки прикорене¬ 
ві, лінійно-тригранні, 20—ЗО см 
завдовжки. Квітки двостатеві, ро¬ 
жево-білі, в зонтиковидному суц¬ 
вітті. Плід — багатолистянка. 2 
види, пошир, в помірному поясі 
Євразії; обидва ростуть в СРСР, 
з них в УРСР — один: С. зон¬ 
тичний (В. шпЬеІІаІиз); трап¬ 
ляється по всій Україні (по 
берегах водойм, на заболочених 
луках, степових подах). Декора¬ 
тивна і плетільна рослина. Буль- 
боподібні утворення на коренях, 
що містять до ЗО % крохмалю, 
5—10 % білків, 0,5 % жиру, 2— 
З % цукру; їстівні. 

А. П. Лебеда. 

сусАнін Іван Йосипович (р. н. 
невід.— п. 1613) — герой визволь¬ 
ної боротьби рос. народу проти 
польс. інтервентів під час польсь¬ 
кої і шведської інтервенції почат¬ 
ку 17 століття. Селянин с. Дере- 
веньки, розташованої побл. с. Дом- 
ніно Костромського пов.— вотчини 
бояр Романових. Земський собор 
1613, обравши рос. царем Михай¬ 
ла Федоровича Романова, тим са¬ 
мим офіційно усунув з престолу 
польс. королевича Владислава, 
проголошеного інтервентами і дея¬ 
кими боярами-зрадниками рос. 
царем. Загін польс. шляхти, який 
узимку того року прямував до 
с. Домніно, щоб вбити нового ца¬ 
ря, взяв С. своїм провідником. 
С. навмисне завів польс. загарбни¬ 
ків у непрохідне лісове болото. 
За це його було закатовано. Под¬ 
вигові С. присвячено вірш К. Ф. 
Рилєєва «Іван Сусанін», оперу 
М. І. Глинки «Іван Сусанін». 
У м. Костромі С. встановлено 
пам’ятник. 

Кури породи сусекс. 

СУСЕКС — порода курей м’ясо- 
яєчного напряму. Виведена у Ве¬ 
ликобританії в графстві Суссекс 
(звідки й назва) схрещуванням 
місцевих курей з курами породи 
доркінг, корніш, кохінхіни, орпінг- 
тон, брама. Оперення біле, з чор¬ 
ними пір’їнами на шиї; кінці крил 
і хвоста чорні. Тулуб у С. глибо¬ 
кий і широкий, гребінь листковид- 
ний, спина рівна, кіль прямий. 
Жива маса півнів 3—3,8 кг, курок 
2,5—3 кг. Несучість 160—170 яєць 
на рік масою 56—58 г кожне. С. 
добре відгодовуються, мають ніж¬ 
не, смачне м’ясо; використову¬ 
ються для схрещування з метою 
одержання м ясних курчат (брой¬ 
лерів). Розводять С. в СРСР, в 
т. ч. на Україні, в багатьох краї¬ 
нах Європи, США та ін. 

М. М. Карпу сь. 
СУСЄЄВ Аксен Ілюмджинович 
[н. 12 (25). XII 1905, хутір Атаман- 
ський, тепер хутір Барваншик Зи- 
мовниковського р-ну Ростов, обл.] 
— калм. рад. письменник, нар. 
поет Калм. АРСР (з 1967). Член 
КПРС з 1929. Друкуватися почав 
1927. Збірки віршів і поем «Стале¬ 
ве серце» (1929), «Не забудь!» 
(1932), «Рідний степ» (1941; вид. 
2, доп., 1958). Осн. твір С.— пое¬ 
тична тетралогія «Ниво, мати моя 
рідна» (кн. 1—4, 1961—80; поеми 
«Син степів», «Назустріч новому 
життю», «Дорогою мужності» і 
«Революцією покликаний») про ге¬ 
роїв калм. народу, які прослави¬ 
лися в роки громадян, і Великої 
Вітчизн. воєн, а також у мирній 
праці. Автор п’єси «В пошуках 
щастя» (1940), автобіографічних 
повістей «Це було на початку шля¬ 
ху» (1973), «В горнилі народного 
життя» (1974), публіцистичних 
статей. Дослідник калм. епосу 
«Джангар». У 1961 в журн. «На¬ 
родна творчість та етнографія» 
опубліковано статтю С. «Усна 
народна творчість калмицького 
народу». Нагороджений орденами 
Трудового Червоного Прапора, 
«Знак Пошани», медалями. 
Те.: Рос. перекл.— Сьін степей. 
М., 1958; Очерки. Злиста, 1965; 
Избранное. Злиста, 1975. 

М. Е. Джимгіров. 
СУСІДКИ, сусіди — збірна назва 
збіднілих селян різних категорій. 
1) У Росії 16—17 ст., на Україні 
15—18 ст. люди, які не мали влас¬ 
ного господарства і жили в пан¬ 
ських, старшинських, монастир¬ 
ських, козацьких, селянських дво¬ 
рах. їхні відносини з тими, в кого 
вони жили, обумовлювалися ус¬ 
ним договором. Тогочасні доку¬ 
менти С. здебільшого ототожнюють 
з підсусідками. 2) У середньовіч¬ 
ній Молдавії осн. категорія фео¬ 
дально залежних селян (у слов’ян, 
документах — соуседи, у молдав¬ 
ських — вечини, від лат. уісіпиз — 
сусіди). Вперше згадуються 1519. 
Вони були зобов’язані працювати 
на панщині і платити оброк, вико¬ 
нувати держ. повинності. Феодал 
мав право продавати і купувати 
С. разом з їхніми наділами. У се: 
ред. 17 ст. С. були позбавлені 
права переходу від феодала до 
феодала. В 1749 ця категорія се¬ 
лян була ліквідована. С. злилися з 
іншими феодально залежними ка¬ 
тегоріями селян. і. Л. Бутич. 

СУСІДКО Петро Іванович (н. 
12.V 1924, с. Старий Орлик, тепер 

с. Орлик Кобеляцького р-ну Пол- 
тав. обл.) — укр. рад. вчений, енто¬ 
молог, доктор біол. наук (з 1970), 
професор (з 1972), акад. ВАСГНІЛ 
(з 1978). Член КПРС з 1955. 
Після закінчення Дніпроп. с.-г. 
ін-ту (1950) — на наук, роботі у 
Всесоюзному н.-д. ін-ті кукурудзи, 
зав. лабораторією (з 1964), ди¬ 
ректор ін-ту (з 1972). З 1979 — 
гол. вчений секретар Президії 
ВАСГНІЛ. З 1982 — професор 
Всесоюзного с.-г. ін-ту заочної ос¬ 
віти. Основні праці присвяче¬ 
ні біоценотичним проблемам фор¬ 
мування шкідливої ентомофауни 
на зрошуваних землях, оптиміза- 
ції фітосанітарного стану посівів, 
інтегрованому захистові зернових 
кормових культур від шкідни¬ 
ків. Нагороджений 3 орденами Тру¬ 
дового Червоного Прапора, меда¬ 
лями. м. Ф. Прохорова. 
СУСЛОВ Гаврило Костянтинович 
[2 (14).VII 1857, Петербург — 
19.11 1935, Одеса] — рад. учений 
в галузі механіки, доктор матем. 
наук (з 1890), засл. професор 
(з 1927). Після закінчення (1880) 
Петерб. ун-ту працював у ньому. 
З 1888 — професор Київ, ун-ту; 
одночасно з 1908 викладав на київ. 
Вищих жіночих курсах (з 1910 — 
директор). З 1919 — професор, по¬ 
тім — ректор Одес. політех. ін-ту. 
Осн. праці присвячені аналітич¬ 
ній механіці: питанням можливос¬ 
ті переміщення систем із зв’яз¬ 
ками найбільш заг. виду, узагаль¬ 
ненню принципу Гамільтона — 
Остроградського на випадок него- 
лономних систем, динаміці твер¬ 
дого тіла. С. вів велику педагогіч¬ 
ну й організаторську роботу у 
Києві й Одесі. Був головою Київ, 
фіз.-матем. т-ва. З його ім’ям 
пов’язаний розвиток матем. осві¬ 
ти на Україні. А. С. Бугай. 
СУСЛОВ Михайло Андрійович 
[8 (21).XI 1902, с. Шаховське, те¬ 
пер Павловського р-ну Ульян. 
обл.— 25.1 1982, Москва] — ра¬ 
дянський парт, діяч, двічі Герой 
Соціалістичної Праці (1962, 1972). 
Член КПРС з 1921. Н. в сім’ї се- 
лянина-бідняка. Закінчив Моск. 
ін-т нар. г-ва ім. Г. В. Плеханова 
(1928), навчався в Екон. ін-ті 
червоної професури. Вів викла¬ 
дацьку роботу. З 1931 — на від¬ 
повідальній роботі в ЦКК ВКП(б) 
і Наркоматі РСТ СРСР, Комісії 
рад. контролю при РНК СРСР. 
У 1937—39 — зав. відділом, секре¬ 
тар Ростов, обкому ВКП(б). У 
1939—44 — перший секретар Став¬ 
ропольського крайкому ВКІІ(б). 
У період Великої Вітчизн. війни— 
член Військ, ради Пн. групи військ 
Закавказ. фронту і нач. Ставро¬ 
польського крайового штабу пар¬ 
тизан. загонів. З кін. 1944 — голо¬ 
ва Бюро ЦК ВКП(б) по Лит. РСР. 
З березня 1946 працював в апара¬ 
ті ЦК ВКП(б). З 1947 — секретар 
ЦК КПРС, одночасно 1949—50 — 
гол. редактор газ. «Правда». В 
1939—41 — член Центр, ревізій¬ 
ної комісії ВКП(б), з 1941 — член 
ЦК КПРС. У 1952—53, 1955—66— 
член Президії ЦК КПРС, з квітня 
1966 — член Політбюро ЦК КПРС. 
Депутат Верховної Ради СРСР 
1—10-го скликань; 1950—54 — 
член Президії Верховної Ради 
СРСР, з 1954 — голова Комісії у 
закордонних справах Ради Союзу 



77 
Верховної Ради СРСР. Нагоро¬ 
джений 5 орденами Леніна, орде¬ 
ном Жовтневої Революції, орде¬ 
ном Вітчизняної війни 1-го ступе¬ 
ня, медалями. Золота медаль 
ім. К. Маркса АН СРСР, 1975. 
Похований у Москві на Красній 
площі. 
Те.: На путях стройтельства комму- 
низма. Речи и статьи, т. 1—2. М., 
1977; Марксизм-ленинизм и современ- 
ная зпоха. М., 1979. 
СУСЛОВ Онисим Зиновійович 
(справж. прізв.— Рєзников; 1857, 
Єлизаветград, тепер Кіровоград — 
2.XII 1929, Одеса) — укр. актор, 
режисер дореволюц. і радянсько¬ 
го театру. За участь в орг-ції 
<Народна воля» С. (1882 — 87) 
був на засланні. Виступав у тру¬ 
пах М. Л. Кропивницького (1888— 
92) , П. Саксаганського (1892— 
93) , Г. Деркача (1893—94). В 
1894—1909 очолював власну тру¬ 
пу (див. Суслова О. 3. трупа). 
Згодом виступав як антрепренер 
і актор різних укр. і рос. труп. 
В 1918—29 керував сел. пересув¬ 
ними театрами і заводськими драм, 
гуртками, викладав у драм, сту¬ 
дії при Одес. держ. драм, театрі. 
Серед ролей — Виборний («На¬ 
талка Полтавка» Котляревського), 
Степан («Невольник» Кропивниць¬ 
кого), Карась («Запорожець за 
Дунаєм» Гулака-Артемовського), 
Явтух («Майська ніч» за М. Го¬ 
голем) та ін. В основі творчої ді¬ 
яльності С. були реалістичні 
принципи М. Кропивницького, вод¬ 
ночас їй були притаманні елемен¬ 
ти натуралізму. Знявся у кіно¬ 
фільмах «Митя», «Сумка дипку¬ 
р’єра» (обидва — 1927), «Проданий 
апетит» («Філантроп», 1928); всі 
— на Одес. кінофабриці ВУФКУ. 
Автор п’єс «Галя Русина», «Без 
просвіту», «За землю». 
Те.: Без просвіту. [М.], 1904. 
Літ.: Мар’яненко І. Минуле україн 
ського театру. К., 1953. 

. Є. С. Хлібцевич. 
СУСЛОВА О. 3. І СУХОДбЛЬ- 
СЬКОГО О. Л. ТР*ПА. Засн. 
1894 з групи акторів Трупи Г. Й. 
Деркача. В творчому складі — ви¬ 
хованці М. Кропивницького і 
М. Старицького: О. Суслов, О. 
Суходольський, Є. Боярська, Є. 
Зарницька, Г. Затиркевич-Кар- 
пинська, Я. Манько, М. Козлов- 
ська, Г. Кохановська, Л. Кругля- 
кова, О. Шатковський, Ю. Росі- 
на та ін. Колектив гастролював 
по містах України [Київ, Єлиза¬ 
ветград (тепер Кіровоград), Ка¬ 
теринослав (тепер Дніпропет¬ 
ровськ)], Росії [Москва, Воронеж, 
Твер (тепер Каліній)], у Криму, 
на Поволжі, Закавказзі, в Серед¬ 
ній Азії. В репертуарі — виста¬ 
ви за п’єсами укр. класиків. У 
1898 трупа поділилася на Сусло¬ 
ва О. 3. трупу і Суходольського 
О. Л. трупу. П. К. Медведик. 
СУСЛОВА О. 3. ТРУПА. Засн. 
1898. Давала вистави у містах 
України, Білорусії, а також у 
Ризі, Вільні, Москві, Петербурзі. 
В творчому складі: антрепренер і 
режисер О. Суслов, режисер Л. 
Манько, диригенти О. Олексієн- 
ко, В. Малина, актори Г. Затир- 
кевич-Карпинська, С. Глазуненко, 
Ф. Левицький, Л. Ліницька, І. 
Мар'яненко, Є. Зарницька, О. 
Полянська; 1909 в трупі працю¬ 
вав М. Кропивницький. В ре¬ 

пертуарі — драм, твори укр. кла¬ 
сики, а також твори М. Гоголя, 
М. Горького, опера С. Монюшка 
«Галька», оперети. В 1902—03 тру¬ 
па працювала з антрепризою ТТТу- 
кіна (Москва), 1903 — Ф. Воли¬ 
ка, 1904 і 1907 — Д. Гайдамаки, 
1908 — О. Суходольського. В 1909 
трупа Суслова О. 3. припинила 
діяльність. П. К. Медведик. 
СУСПЕНЗІЯ (від лат. 5115РЄП5ІО 
— підвішування) — дисперсна 
система, в якій частинки будь- 
якої твердої речовини (дисперсної 
фази) розподілені в завислому 
стані в рідкому дисперсійному 
середовищі. Розміри цих части¬ 
нок становлять 10“4 см і біль¬ 
ше. С. одержують диспергуванням 
твердих речовин у рідинах, укруп¬ 
нюванням колоїдних частинок в 
результаті коагуляції, змішуван¬ 
ням сухих порошків з рідинами та 
ін. С. мають велике практичне 
значення в буд. технології, вироби, 
паперу, лаків, фарб, гуми, пласт¬ 
маси тощо. У вигляді С. застосо¬ 
вують певні добрива і пестициди, 
багато лікар, препаратів. Деякі 
природні процеси пов’язані з ут¬ 
воренням С., напр. розмивання 
грунту, виникнення осадових по¬ 
рід, намивання дельт річок. 
с у с п Г л ь н а ор ган ізАція 
ПРАЦІ — принципи й методи, си¬ 
стема залучення людей до праці 
в суспільному виробництві, зу¬ 
мовлені екон. ладом суспільства. 
Різні суспільно-екон. формації 
мають свої специфічні форми й 
методи С. о. п., однак усі вони 
мають і спільне. Це — необхід¬ 
ність з’єднання робочої сили з 
засобами виробництва, залучен¬ 
ня людей до праці; поділ праці 
і кооперація праці в суспільстві; 
розподіл результатів праці; забез¬ 
печення відтворення робочої сили. 
Див. Наукова організація праці, 
Організація праці. Праця. 
СУСПІЛЬНА ПРАЦЯ — діяль- 
ність людей, сішямована на задо¬ 
волення потрео економічних сус¬ 
пільства. Праця — завжди суспіль¬ 
на, тому що трудящі можуть ви¬ 
робляти лише за допомогою вже 
нагромаджених суспільством ре¬ 
сурсів. Саме виникнення людсько¬ 
го суспільства пов’язане з необхід¬ 
ністю спільної праці багатьох ви¬ 
робників. Індивідуальна праця — 
частина сукупної сусп. праці, ре¬ 
зультатом якої є сукупний сус¬ 
пільний продукт. Сусп. характер 
праці в різних суспільно-економіч¬ 
них формаціях проявляється по- 
різному. За капіталізму він про¬ 
являється опосередковано, в про¬ 
цесі обміну товарами на ринку. 
Приватна власність на засоби 
вироби. спричиняє виникнення 
антагоністичних суперечностей між 
приватною і сусп. працею, між 
С. п. і приватною формою при¬ 
власнення її результатів. За со¬ 
ціалізму сусп. соціалістична влас¬ 
ність перетворює працю на безпо¬ 
середньо С. п., планомірно орга¬ 
нізовану в масштабах усього сус¬ 
пільства. Окремий працівник вклю¬ 
чається в процес С. п. як співвлас¬ 
ник сусп. засобів виробництва. 
СУСПІЛЬНЕ БУТТЯ І СУСПІЛЬ¬ 
НА СВІДбМІСТЬ — основні 
взаємодіючі сфери (матеріальна 
і духовна) життя суспільства. 
Головною, визначальною складо¬ 

вою частиною сусп. буття є сусп. 
виробництво матеріальних благ, 
що включає продуктивні сили і 
виробничі відносини. Сусп. сві¬ 
домість — це екон., соціальні, 
політ., правові, моральні, худож¬ 
ні, реліг., філос., наук., орг. та ін. 
погляди, а також уявлення, ідеї 
та теорії (див. Форми суспільної 
свідомості). Питання про відно¬ 
шення сусп. буття і сусп. свідо¬ 
мості є конкретизацією основного 
питання філософії щодо піз¬ 
нання сусп. життя. Залежно від 
того, що визнається первинним — 
сусп. буття чи сусп. свідомість,— 
соціологи, суспільствознавці поді¬ 
ляються на два табори — матеріа¬ 
лістів та ідеалістів. «Якщо мате¬ 
ріалізм взагалі пояснює свідо¬ 
мість з буття, а не навпаки, то в 
застосуванні до суспільного життя 
людства матеріалізм вимагав по¬ 
яснення суспільної свідо¬ 
мості з суспільного буття» 
(Ленін В. І. Повне зібр. тв., т. 26, 
с. 49). Всі домарксівські, а також 
сучасні бурж. сусп. теорії і 
концепції є ідеалістичними, вони 
викривлено тлумачать співвідно¬ 
шення С. б. і с. с. Марксистсько- 
ленінська філософія, що виходить 
з визнання первинності сусп. 
буття і вторинності сусп. СВІДОМОС¬ 

ТІ, дає ключ до правильного розу¬ 
міння сутності всесвітньо-істор. 
процесу розвитку людства, його 
закономірностей та рушійних сил. 
У процесі розвитку суспільства ме¬ 
ханізм визначального впливу сусп. 
буття на сусп. свідомість усклад¬ 
нюється, до нього включаються но¬ 
ві опосередковуючі ланки. В кла¬ 
совому суспільстві на сусп. свідо¬ 
мість значно впливають політ., 
правові та ін. суспільні інститу¬ 
ти. В умовах класового суспіль¬ 
ства суспільна свідомість набу¬ 
ває класового характеру, стає аре¬ 
ною непримиренної боротьби про¬ 
тилежних ідеологій. Сусп. свідо¬ 
мість у процесі свого розвитку 
набуває відносної самостійності й 
робить зворотний активний вплив 
на сусп. буття. Сила цього впливу 
залежить від ступеня правильнос¬ 
ті відображення сусп. буття, при¬ 
роди й характеру сусп. ладу, усві¬ 
домлення широкими масами тру¬ 
дящих назрілих потреб сусп. бут¬ 
тя. Велику роль у розв’язанні зав¬ 
дань розвитку зрілого соціалістич¬ 
ного суспільства відіграє вихован¬ 
ня комуністичної свідомості — 
формування комуністичного світо¬ 
гляду, моралі, комуністичного 
ставлення до праці, соціалістич¬ 
ного патріотизму й інтернаціона¬ 
лізму. Підкресливши високу зна¬ 
чимість завдання формування но¬ 
вої, всебічно розвинутої людини, 
XXVI з’їзд КПРС зазначив, що 
«успіх виховання забезпечується 
лише тоді, коли воно спирається на 
міцний фундамент соціально-еко¬ 
номічної політики» (Матеріали 
XXVI з’їзду КПРС. К., 1981, с. 76). 

В. 1. Куценко. 

СУСПГЛЬНЕ КОМУНІСТИЧНЕ 
САМОВРЯДУВАННЯ — органі- 
зація суспільної влади, яка прий¬ 
де на зміну соціалістичній держав¬ 
ності за комунізму. С. к. с. 
зароджується в соціалістичному 
суспільстві і поступово склада¬ 
тиметься на базі тих складових 
частин політ, системи соціалізму 

СУСПІЛЬНЕ 
КОМУНІСТИЧНЕ 
САМОВРЯДУ¬ 

ВАННЯ 

А. І. Сусєєв. 

М. А. Суслов. 

О. 3. Суслов. 

Сусак зонтичний: 
/ — нижня частина 
рослини; 
2 — суцвіття; 
3 — квітка в розрізі; 
4 — збірний плід; 
5 — тичинка. 
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(держ. і громад, орг-цій), які здій¬ 
снюють керівництво господарством 
і розвитком культури. Перетво¬ 
рення на С. к. с. відбуватиметься 
насамперед через перетворення 
держ. інститутів на недержавні. 
С. к. с. вбере в себе кращі форми 
і методи діяльності, набуті держ. 
і громад, орг-ціями, їхній великий 
досвід роботи. В процесі перерос¬ 
тання соціалістичної державності 
в С. к. с. важливе місце займатиме 
розвиток соціалістичної демокра¬ 
тії і в першу чергу дедалі ширша 
участь трудящих в управлінні 
справами д-ви й суспільства, вдо¬ 
сконалення держ. апарату, під¬ 
вищення активності громадських 
організацій, посилення народного 
контролю, зміцнення правової ос¬ 
нови державного і суспільного 
життя, розширення гласності, пос¬ 
тійне врахування громадської дум¬ 
ки. Функції управління сусп. 
справами зміняться, характер і 
способи здійснення їх будуть ін¬ 
шими, ніж за соціалізму. Вони 
здійснюватимуться самодіяльни¬ 
ми громад, орг-ціями, які спира¬ 
ються на силу громадської думки, 
переконаність, високу свідомість 
членів колективу. Органи плану¬ 
вання та обліку, керівництва гос¬ 
подарством і розвитком культури, 
що є тепер державними, втратять 
політ, характер і стануть органами 
сусп. самоврядування. Дотриман¬ 
ня єдиних загальновизнаних пра¬ 
вил комуністичного співжиття ста¬ 
не внутр. потребою і звичкою 
кожного члена суспільства. Пере¬ 
ростання соціалістичної держав¬ 
ності в С. к. с. завершиться не 
раніше, ніж буде створено такі 
внутр. і зовн. умови, як побудова 
розвинутого комуністичного сус¬ 
пільства, перемога і зміцнення со¬ 
ціалізму на міжнар. арені. 
Літ.: Проблеми теории государства 
и права. М., 1979. В. П. Зенін. 

«СУСПІЛЬНИЙ дбговГр* — 
центральне поняття суспільного 
договору теорії, що пояснює по¬ 
ходження держ. влади угодою між 
людьми. 
СУСПІЛЬНИЙ КАПІТАЛ — су- 
купність індивідуальних капіталів 
у переплетенні їх та взаємозв’язку, 
яка виражає соціально-екон. від¬ 
носини експлуатації найманих ро¬ 
бітників класом капіталістів. Рух 
С. к., здійснюваний безпосеред¬ 
ньо у сфері вироби, і у сфері 
обігу, характеризує процес його 
відтворення. Оборот С. к. скла¬ 
дається з усієї сукупності оборотів 
взаємозалежних індивідуальних 
капіталів, між якими точиться гост¬ 
ра конкурентна боротьба. Щоб 
здійснити процес відтворення і обо¬ 
роту всього С. к., потрібна, перш 
за все, реалізація сукупного сус¬ 
пільного продукту. Кругооборот 
С. к. включає поступове прохо¬ 
дження ним трьох фаз, у процесі 
якого він набуває по черзі грошо¬ 
вої, виробничої і товарної форм. 
Відокремлення кожної з них і 
зосередження С. к. в руках різ¬ 
них капіталістів зумовлює появу 
позичкового капіталу, промисло¬ 
вого капіталу і торгового капіта¬ 
лу. За вартістю С. к. складається 
з постійного капіталу, змінного 
капіталу і додаткової вартості. 
Для нормального відтворення С. к. 
з погляду його матеріально-речо¬ 

вого складу необхідна відповід¬ 
ність між І і II підрозділами сус¬ 
пільного виробництва, яка в умо¬ 
вах капіталізму встановлюється 
через стихійно-циклічні коливан¬ 
ня та економічні кризи. 
Поступовий рух С. к., конкуренція 
між індивідуальними капіталами 
призводять до зростання органіч¬ 
ної будови капіталу. Через ме¬ 
ханізм переливання капіталів і 
діяння тенденції норми прибут¬ 
ку до зниження закону С. к. роз¬ 
поділяється між галузями і сфера¬ 
ми нар. г-ва. На монополістичній 
стадії розвитку капіталізму кон¬ 
куренція ще більше посилюється. 
За державно-монополістичного 
капіталізму бурж. д-ва встанов¬ 
лює контроль над значною части¬ 
ною С. к. у формі держ. власності 
на засоби вироби. Кредитною, 
податковою та грош. політикою 
вона регулює процес відтворення 
всього С. к., однак це не усуває 
криз, циклічного характеру від¬ 
творення С. к., суперечностей ка¬ 
піталізму. С. В. Мочерний. 

СУСПІЛЬНИЙ ПбДІЛ ПРАЦІ — 
див. Поділ праці. 
СУСПГЛЬНИХ НА*К ІНСТИ¬ 
ТУТ АН УРСР — н.-д. установа 
історико-філософського профілю, 
що досліджує закономірності роз¬ 
витку соціалістичного суспіль¬ 
ства, формування комуністичного 
світогляду, спільність історичного 
розвитку братніх народів СРСР, 
утвердження дружби народів і со¬ 
ціалістичного інтернаціоналізму, 
питання критики бурж. ідеології, 
проблеми істор. лексикології і 
лексикографії. Створений 1951 у 
Львові. В 1963—69 був підпоряд¬ 
кований Львів, ун-тові. В ін-ті — 
8 відділів (1983): філос. проблем 
духовного життя суспільства, фор¬ 
мування наук.-атеїст, світогляду, 
соціальних проблем розвинутого 
соціалізму, історії соціалістич. 
будівництва, історії сусп.-політ, 
рухів, археології західного регіону 
УРСР, історичної лексикогра¬ 
фії, історико-культур. пам’яток. 
Інститут видав понад 140 моно¬ 
графій, збірок статей, у т. ч. ко¬ 
лективні праці «Торжество істо¬ 
ричної справедливості» (Львів, 
1968), «За щастя оновленої землі. 
Нариси історії колгоспного селян¬ 
ства західних областей УРСР. 
1939—>1979» (1979), «Робітничий 
клас Української РСР і науково- 
технічний прогрес» (1980), тема¬ 
тичні збірки «З історії західно¬ 
українських земель» (в. 1—5. К., 
1957—60), «З історії Української 
РСР» (в. 6—8. К., 1962—63), 
«Матеріали і дослідження з архе¬ 
ології Прикарпаття і Волині» 
(в. 1—5. К., 1954—64), «Боротьба 
за возз’єднання Західної Украї¬ 
ни з Українською РСР. 1917— 
1939» (К., 1979), «Соціалістичні 
перетворення в західних облас¬ 
тях Української РСР. 1939—1979» 
(К., 1980), «Словник староукра¬ 
їнської мови XIV—XV ст.» (у 2-х 
т. К., 1977—78). Ф- І. Стеблій. 

СУСПІЛЬНІ ВІДНбСИНИ — 
відносини між людьми, що скла¬ 
даються в процесі їх екон., соці¬ 
ального, політ., культур, життя і 
діяльності. В широкому розумін¬ 
ні — це «всі відносини, в яких лю¬ 
ди перебувають один з одним» 

(Маркс К. і Енгельс Ф. Твори, 
т. 4, с. 290); у вузькому — відноси¬ 
ни між людьми як представника¬ 
ми соціальних спільностей — на¬ 
цій, класів суспільних, соціальних 
верств або груп, а також відносини 
між країнами. В першому значен¬ 
ні С. в. відрізняють від відно¬ 
син у природі, у другому — від 
особистих відносин, у яких істот¬ 
ними є й індивідуальні якості 
людей, що вступають у них. С. в. 
визначають суттєві сторони осо¬ 
бистих відносин між індивідами. 
С. в. на відміну від природних 
завжди опосередковуються пред¬ 
метними продуктами творчої ді¬ 
яльності їхніх учасників — засо¬ 
бами взаємодії людей з природою 
та одного з одним. Завдяки всебіч¬ 
ній предметно-діяльній опосеред- 
кованості С. в. можуть розвива¬ 
тися без біол. еволюції їхніх уча¬ 
сників, тобто соціально-історично. 
Характер С. в. визначається насам¬ 
перед рівнем розвитку і характе¬ 
ром продуктивних сил суспільст¬ 
ва. Найменш опосередковано про¬ 
дуктивні сили зумовлюють харак¬ 
тер матеріальних, насамперед ви¬ 
робничих С. в., які визначають со¬ 
ціально-класову будову суспільст¬ 
ва, об’єктивні інтереси соціальних 
спільностей і груп, що формуються 
ними. Таким чином, виробничі від¬ 
носини є первинними, базисними, 
що визначають характер вторин¬ 
них, надбудовних С. в.— ідеоло¬ 
гічних (політ., правових, мораль¬ 
них, релігійних та ін.), що склада¬ 
ються між людьми як носіями 
відповідних класових, соціально- 
групових поглядів і уявлень. Для 
кожної суспільно-екон. формації 
С. в. історично-конкретні й спе¬ 
цифічні. Розвиток С. в. має діа¬ 
лектичний характер; періоди по¬ 
ступових еволюц. змін (у межах 
однієї суспільно-екон. формації) 
перериваються процесами стриб¬ 
коподібних, революц. перетворень. 
Соціалістична революція кладе 
початок свідомій, планомірній по¬ 
будові С. в. відповідно до наук, 
розуміння об’єктивних законів 
їхнього функціонування й розвит¬ 
ку. В СРСР уперше в історії були 
сформовані соціалістичні С. в., 
основу яких складають державна 
(загальнонародна) і колгоспно-коо¬ 
перативна форми власності на засо¬ 
би виробництва. Розвиток С. в. 
в СРСР здійснюється планомірною 
творчою діяльністю робітн. класу, 
усього рад. народу під керівницт¬ 
вом КПРС і спрямований на побу¬ 
дову безкласового суспільства. 
Літ.: Актуальніше проблеми теории 
общественньїх отношений. М., 1978; 
Общественньїе отношения. Вопросьі 
общей теории. М., 1981. 

В. Є. Хмелько. 

СУСПІЛЬНІ ЗАКОНИ — форма 
об’єктивного, внутрішньо необхід- 
ного, суттєвого, повторюваного 
зв’язку соціальних явищ, яка 
виражає їхнє функціонування 
й розвиток. Уперше відкрили К. 
Маркс і Ф. Енгельс на основі ство¬ 
реного ними матеріалістичного 
розуміння історії (див. Історич¬ 
ний матеріалізм). Викриваючи 
наук, неспроможність попередніх 
соціологічних учень з їхнім реліг. 
провіденціалізмом, істор. фата¬ 
лізмом і суб'єктивізмом, К. 
Маркс і Ф. Енгельс показали, що 
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історія суспільства являє собою 
природноістор. процес, який від¬ 
бувається на основі об’єктивних 
законів розвитку. На відміну від 
законів природи, де панують сліпі, 
стихійні сили, в суспільстві діють 
люди, наділені свідомістю, волею, 
пристрастями. С. з.— закони діяль¬ 
ності людей. їхній об’єктивний ха¬ 
рактер зумовлений тим, що зітк¬ 
нення численних дій, вчинків, 
вольових зусиль людей не виклю¬ 
чає об’єктивної необхідності й за¬ 
кономірності. В системі багатома¬ 
нітних відносин у суспільстві мар¬ 
ксизм виділив виробничі відносини 
як основні й визначальні, що стало 
вирішальною передумовою від¬ 
криття С. з. У сфері дії С. з. слід 
виділити насамперед загальносо- 
ціологічні закони, що діють у всіх 
суспільно-економічних формаціях. 
До них належать закон визначаль¬ 
ної ролі способу виробництва в 
сусп. розвитку, закон зумовленос¬ 
ті сусп. свідомості сусп. буттям 
(див. Суспільне буття і суспіль¬ 
на свідомість), відповідності ви¬ 
робничих відносин характерові 
й рівню продуктивних сил закон 
та ін. Поряд з ними існують і спе¬ 
цифічні закони, що діють у рам¬ 
ках кількох формацій (напр., за¬ 
кони класової боротьби, револю¬ 
ції соціальної), однієї формації 
(закон конкуренції за капіталіз¬ 
му) або в межах даної формації 
(напр., закони становлення ко¬ 
муністичного суспільства). Розви¬ 
ток суспільства зумовлений дією 
всіх цих законів, проте ключ до 
розуміння сутності істор. процесу 
слід шукати в заг. законах, що 
діють у сфері матеріального ви¬ 
робництва. Зміна цих законів 
визначає зміну всіх сусп. відно¬ 
син. Ідея істор. необхідності, за¬ 
кономірності не заперечує ролі 
свідомої діяльності людей, оскіль¬ 
ки лише на основі необхідності 
їхня свідома діяльність перетво¬ 
рюється на найважливіший фак¬ 
тор сусп. розвитку. С. 3. діють 
за певних умов, ступінь повноти 
яких зумовлює те, що вони висту¬ 
пають як можлива тенденція або 
організуючий принцип. Зміна ма¬ 
теріальних умов життя призводить 
до зміни С. з. Тому не можна змі¬ 
нити дію законів, не змінюючи 
умов, за яких вони діють. Пізнав¬ 
ши ці закони, люди можуть вико¬ 
ристовувати їх у своїх інтересах. 
Марксистсько-ленінське вчення 
про об’єктивні закони історії спро¬ 
стовує як волюнтаризм, так і фа¬ 
талізм. Воно дає єдине наук, роз¬ 
в’язання питання про сутність і 
характер соціального розвитку і 
тому є могутнім знаряддям прак¬ 
тичного перетворення дійсності. 
Літ.: Маркс К. і Енгельс Ф. Твори: 
т. 13. Маркс К. До критики політичної 
економії. Передмова; т. 20. Енгельс 
Ф. Анти-Дюрінг; т. 21. Енгельс Ф. 
Людвіг Фейєрбах і кінець класичної 
німецької філософії; Ленін В. І. 
Повне зібрання творів: т. 1. Що таке 
«друзі народу» і як вони воюють про¬ 
ти соціал-демократів?; т. 18. Мате¬ 
ріалізм і емпіріокритицизм; т. 26. 
Карл Маркс; Матеріали XXVI з’їзду 
КПРС. К., 1981; Андропов Ю. В. 
Вчення Карла Маркса і деякі питан¬ 
ня соціалістичного будівництва в 
СРСР. К., 1983; Глезерман Г. Е. За¬ 
кони общественного развития: их ха¬ 
рактер и использование. М., 1979. 

І. П. Головах а. 

СУСПІЛЬНІ НА^КИ — сукуп¬ 
ність наук, предметом досліджен¬ 
ня яких є соціально-економічні, 
політичні, ідеологічні закономір¬ 
ності розвитку суспільства й сус¬ 
пільних відносин, а також духов¬ 
на культура. До С. н. належать 
історія, філософія, політична 
економія, науковий комунізм, пра¬ 
вознавство та ін. Зміст і структура 
С. н. формувалися протягом три¬ 
валого часу й тісно пов’язані з 
рівнем сусп.-істор. практики. Пер¬ 
шою формою пізнання сусп. явищ, 
притаманною докапіталістичному 
періодові, було відображення іс¬ 
тор. фактів і окремих соціальних 
подій. На цій істор. стадії суспіль¬ 
ствознавства емпіричні факти, 
описове знання осмислювались за 
допомогою різного роду спекуля¬ 
тивних філос. конструкцій, які 
мали компенсувати обмеженість 
соціального знання. За капіталіз¬ 
му сусп.-істор. практика, насампе¬ 
ред практика класової боротьби 
пролетаріату, створила реальні 
можливості й породила потребу 
пізнання суспільних законів, ста¬ 
новлення наук, суспільствознав¬ 
ства, спрямованого на пізнання 
різних сторін соціального життя: 
економіки, політичних відносин, 
юрид. норм та ін. Ідейно-теоре¬ 
тичною та методологічною основою 
С. н. є створені К. Марксом і Ф. 
Енгельсом діалектичний матеріа¬ 
лізм та історичний матеріалізм. 
Величезну роль у становленні С. н. 
відіграло вчення К. Маркса про 
суспільно-економічну формацію. З 
цього часу С. н. не тільки опису¬ 
ють і пояснюють соціальні яви¬ 
ща, а й прогнозують напрям сусп. 
розвитку. В. І. Ленін, відкривши 
заг. закономірності розвитку су¬ 
спільства в перехідний період ВІД 
капіталізму до соціалізму, роз¬ 
винув усі складові частини марк¬ 
сизму, зробив великий внесок у всі 
галузі С. н., заклав теоретичний 
фундамент для наступного роз¬ 
витку їх. 
Дальший розвиток С. н. пов’яза¬ 
ний з діяльністю КПРС, світово¬ 
го комуністичного руху, вчених- 
марксистів капіталістичних країн. 
КПРС на всіх етапах комуністич¬ 
ного буд-ва приділяє величезну 
увагу розвиткові С. н., розглядаю¬ 
чи їх як теор. фундамент і наук, 
основу керівництва сусп. процеса¬ 
ми. Це відображено в ряді до¬ 
кументів, присвячених розвиткові 
С. н., зокрема в постановах ЦК 
КПРС «Про заходи по дальшому 
розвитку суспільних наук і під¬ 
вищенню їх ролі в комуністично¬ 
му будівництві» (1967), «Про ро¬ 
боту в Московському вищому тех¬ 
нічному училищі імені М. Е. Бау- 
мана і Саратовському державно¬ 
му університеті імені М. Г. Черни- 
шевського по підвищенню ідейно- 
теоретичного рівня викладання 
суспільних наук» (1974), «Про 
дальше поліпшення ідеологіч¬ 
ної, політико-виховної роботи» 
(1979). Програма КПРС, матеріали 
XXIV—XXVI з’їздів партії, плену¬ 
мів ЦК КПРС відкривають нові 
перспективи для розвитку С. н., є 
важливою методологічною базою 
досліджень практики комуністич¬ 
ного буд-ва та сучас. міжнар. 
життя. Особливу увагу питанням 
розвитку С. н. на сучас. етапі ко¬ 

муністичного буд-ва в СРСР при¬ 
ділив Червневий пленум ЦК КПРС 
1983. Пленум відзначив, що С. н. 
повинні неухильно керуватися ре- 
волюц. теорією, вміло застосовува¬ 
ти марксистсько-ленінську мето¬ 
дологію наук, пошуку, що неодмін¬ 
ною умовою успішного розвитку 
С. н. є їхня світоглядна чіткість. 
Визначаючи завдання С. н., пле¬ 
нум підкреслив, що вони повинні 
стати ефективним помічником пар¬ 
тії та рад. народу в розв’язанні ре¬ 
альних, практичних завдань, які 
ставить життя перед нашим сус¬ 
пільством. 
Основними напрямами розвитку С. 
н. на сучасному етапі є дослі¬ 
дження розвитку світового револю¬ 
ційного процесу, узагальнення до¬ 
свіду революц.-перетворюючої ді¬ 
яльності КПРС і міжнародного 
комуністичного руху; аналіз 
співвідношення класових сил на 
міжнар. арені, найновіших особли¬ 
востей державно-монополістичного 
капіталізму і класової бороть¬ 
би пролетаріату, нових аспектів 
і сторін загальної кризи капіта¬ 
лізму]; розвитку країн соціалістич¬ 
ної орієнтації, глобальних проблем 
сучасності; соціально-політ. про¬ 
цесів у країнах соціалізму, шляхів 
всебічного зміцнення світової 
соціалістичної співдружності; 
вивчення теор. питань розвинуто¬ 
го соціалістичного суспільства, 
всебічне дослідження властивих 
йому неантагоністичних супереч¬ 
ностей, особливостей розв’язання 
їх в умовах міцніючої соціально- 
політичної й ідейної єдності ра¬ 
дянського суспільства; аналіз за¬ 
кономірностей становлення без¬ 
класової структури суспільства, 
інтернаціоналізації соціального 
життя, розвитку соціалістичного 
способу життя, соціалістичного 
народовладдя, сусп. свідомості, 
проблем комуністичного вихован- 
ня; розробка питань стимулювання 
науково-технічного прогресу, по¬ 
ліпшення системи управління і 
планування, забезпечення пріори¬ 
тету загальнонар., держ. інтере¬ 
сів, удосконалення розподільних 
відносин; критика антикомуніз- 
му, бурж. і ревізіоністських кон¬ 
цепцій сусп. розвитку, викриття 
фальсифікаторів марксизму-лені- 
нізму тощо. 
Літ.: Матеріали Пленуму Централь¬ 
ного Комітету КПРС, 14—15 червня 
1983 року. К., 1983; Общественньїе 
науки в вьісшей школе. К., 1980; Го- 
рак Г. І. Суспільні науки: особливості, 
генезис, структура. К., 1977. 

„ В. І. Даниленко. 
СУСПІЛЬНІ ФбНДИ СПОЖИ¬ 
ВАННЯ — частина фонду спожи- 
вання соціалістичного суспільства, 
використовувана для задоволен¬ 
ня колективних та індивідуальних 
потреб членів суспільства. С. ф. с. 
— специфічно соціалістична фор¬ 
ма розподілу матеріальних благ, 
яка має забезпечити планомірний 
вплив соціалістичної держави на 
формування структури доходів і 
споживання з метою поступового 
зближення і вирівнювання соці- 
ально-екон. становища членів су¬ 
спільства. Поряд з оплатою по пра¬ 
ці (див. Заробітна плата) С. ф. с. 
є важливим засобом підви¬ 
щення життєвого рівтія трудя¬ 
щих. Ці фонди дають можливість 
забезпечувати населенню безплат- 
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не навчання і підвищення ква¬ 
ліфікації працівників, забезпе¬ 
чувати безплатну медичну допо¬ 
могу, грошову допомогу, пенсії, 
стипендії, оплату чергових від¬ 
пусток, безплатні (або за піль¬ 
говими цінами) путівки в сана¬ 
торії та будинки відпочинку, а та¬ 
кож утримання дітей у дошкіль¬ 
них закладах та ін. Фінансування 
виплат із С. ф. с. відбувається 
переважно у формі витрат бюдже¬ 
ту державного СРСР, витрат під¬ 
приємства — фонд соціально-куль¬ 
турних заходів і житл. буд-ва, 
витрат з централізованих союзних 
фондів соціального страхування 
й соціального забезпечення кол¬ 
госпників та ін. У ході комуніс¬ 
тичного будівництва розширюється 
коло потреб, що повністю або ча¬ 
стково забезпечуються із С. ф. с. 
Це пов’язано із зростанням мож¬ 
ливостей соціалістичного суспіль¬ 
ства в міру його розвитку. Випла¬ 
ти й пільги із С. ф. с. в Рад. Сою¬ 
зі неухильно зростають. Якщо 
1965 в розрахунку на душу насе¬ 
лення вони становили 182 крб., то 
1982 — 475 крб., у т. ч. на Україні 
відповідно — 164 крб. і 447 крб. 
Розподіл через С. ф. с. в міру 
розв’язання завдань періоду роз¬ 
винутого соціалізму поступово під¬ 
готує умови для переходу до більш 
високих, комуністичних форм роз¬ 
поділу. 
СУСПГЛЬНО КОРЙСНА ПРА- 
ЦЯ — види трудової діяльності, 
спрямовані на створення матері¬ 
альних і духовних благ, що забезпе¬ 
чують задоволення потреб суспіль¬ 
ства відповідно до їхньої структу¬ 
ри і величини. Ступінь сусп. корис¬ 
ності будь-якої праці характе¬ 
ризується її значущістю для су¬ 
спільства, вимірюваною зфектив- 
ністю конкретної праці. Див. 
також Праця. 
СУСПІЛЬНО НЕОБХГДНИЙ РО¬ 
БОЧИЙ ЧАС — час, необхідний 
для виготовлення будь-якої спо¬ 
живної вартості за середніх су¬ 
спільно нормальних умов вироб¬ 
ництва (середнього рівня техніки, 
кваліфікації робітників та інтен¬ 
сивності праці). Затратами 
С. н.р.ч. на одиницю товару визна¬ 
чають величину його вартості. Ці 
затрати не є постійними, з підви¬ 
щенням продуктивності праці во¬ 
ни зменшуються. Така тенденція — 
наслідок прояву прогресу суспіль¬ 
ства в розвитку продуктивних 
сил. С. н. р. ч. впливає на пропор¬ 
ції, що складаються у вироби. За 
капіталізму, основаного, на при¬ 
ватній власності на засоби вироби., 
цей вплив здійснюється через кон¬ 
куренцію. 
Соціалістична д-ва, здійснюючи 
планування народного господар¬ 
ства, через систему екон. важелів 
і стимулів створює умови для 
неухильного зниження затрат 
С. н. р. ч., що є одним з найважли¬ 
віших факторів підтримання опти¬ 
мальних пропорцій в народному 
господарстві, підвищення еконо¬ 
мічної ефективності соціалістич¬ 
ного виробництва. 
СУСПГЛЬНОГО ДбГОВбРУ 
ТЕСЗРІЯ — бурж. ідеалістичне 
вчення про походження держави 
і права, що вважає їхнє виникнен¬ 
ня результатом укладеного між 
людьми договору. Згідно з С. д. т. 

д-ві і праву передував «природ¬ 
ний стан» суспільства, який пред¬ 
ставники С. д. т. розглядали або 
як «війну всіх проти всіх» (Т. 
Гоббс), або як ідилічну свободу 
(Ж. Ж. Руссо). Ідеї договірного 
походження д-ви виникли в давни¬ 
ну (Моцзи, софісти, Сократ, 
Епікур), проте як політичне вчен¬ 
ня оформилися в 17—18 ст. у 
зв’язку з боротьбою буржуазії 
за владу. Спираючись на головну 
ідею С. д. т.— ідею народного 
суверенітету, що проголошувала 
народ джерелом і носієм влади, 
прогресивні бурж. ідеологи вимага¬ 
ли ліквідації феод, політ, інститу¬ 
тів, привілеїв і станової нерівності. 
Деякі прибічники С. д. т. (Т. Гоббс, 
Г. Гроцій, Ф. Прокопович) запере¬ 
чували суверенітет народу після 
укладення договору, захищали мо¬ 
нархічний лад; інші (Ж. Ж. Рус¬ 
со, Д. Дідро, Дж. Мільтон, О. М. 
Радищев, декабристи), виходячи 
з С. д. т., вимагали встановлення 
демократичної республіки. Од¬ 
нак у цілому С. д. т., що увічнюва¬ 
ла «природне право» мати при¬ 
ватну власність і фактично виправ¬ 
довувала екон. нерівність людей, 
мала бурж. характер, а «ідеальна» 
д-ва, яку відстоювала С. д. т., 
насправді виявилася не органом 
захисту інтересів народу, а ор¬ 
ганом панування буржуазії. 
СУСПГлЬНО-ЕКОНОМ ГчНА 
ФОРМАЦІЯ — історичний ТИП 
суспільства, цілісний «соціальний 
організму що базується на певно¬ 
му способі виробництва, характе¬ 
ризується специфічною структу¬ 
рою (ібазисом і надбудовою) і за¬ 
конами виникнення, функціону¬ 
вання й розвитку. Одна з осн. ка¬ 
тегорій історичного матеріалізму. 
Історії відомі п’ять С.-е. ф., що 
становлять ступені історичного 
прогресу: первіснообщинна, рабо¬ 
власницька, феодальна, капіталі¬ 
стична, комуністична (див. Пер¬ 
віснообщинний лад. Рабовласниць¬ 
кий лад, Феодалізм, Капіталізм, 
Комунізм). Вироблене марксиз¬ 
мом поняття «суспільно-економіч¬ 
на формація» вперше дало змо¬ 
гу науково обгрунтувати положен¬ 
ня про те, що кожний ступінь 
розвитку суспільства характери¬ 
зується особливостями, які зу¬ 
мовлені способом виробництва й 
відрізняють його від ін. ступенів; 
виявити повторюваність, спільність 
суттєвих рис у країнах з однако¬ 
вим рівнем розвитку виробництва, 
розкрити причини виникнення кла¬ 
сів суспільних і класової бороть¬ 
би, їхню роль у житті суспільства, 
відкрити специфічні і заг. закони 
розвитку формацій і тим самим 
представити історію суспільства 
як природничо-істор. закономірний 
процес. Перехід від однієї С.-е. ф. 
до іншої здійснюється шляхом 
революції соціальної, яка розв’я¬ 
зує антагоністичні суперечності 
між новими продуктивними си¬ 
лами і застарілими виробничими 
відносинами, а також між базисом 
і надбудовою. Капіталізм завер¬ 
шує розвиток класово антагоні¬ 
стичного суспільства. 
Соціалістична революція знаме¬ 
нує початок епохи переходу в сві¬ 
товому масштабі від капіталізму 
до комунізму, першою фазою 
якого є соціалізм (див. також 

Розвинуте соціалістичне суспіль¬ 
ство), від передісторії людства 
до його справжньої історії. В 
умовах комунізму на основі лік¬ 
відації соціальної нерівності, все¬ 
бічного розвитку виробництва, нау¬ 
ки і техніки, всіх сутнісних сил 
людини вперше в історії створю¬ 
ються умови для необмеженого 
прогресу людства. 
Літ.: Маркс К. і Енгельс Ф. Твори: 
т. 13. Маркс К. До критики політич¬ 
ної економії. Передмова; т. 27. Маркс 
К. Лист Павлу Васильовичу Аннен- 
кову в Париж, 28 грудня 1846 р.; 
Ленін В. І. Повне зібрання творів: 
т. 1. Що таке «друзі народу» і як во¬ 
ни воюють проти соціал-демокра¬ 
тів?; т. 23. Три джерела і три складові 
частини марксизму; т. 26. Карл 
Маркс; Проблеми социально-зко- 
номических формаций. Историко ти- 
пологические исследования. М., 1975; 
Общественно зкономические форма- 
ции. Проблеми теории. М., 1978. 

Ю. В. Осичнюк. 

СУСПІЛЬСТВО — найзагальні- 
ша система зв’язків і відносин 
між людьми, що складається в 
процесі їхньої життєдіяльності (в 
цьому розумінні вживається тер¬ 
мін «людське С.»); історично 
визначений тип соціальної систе¬ 
ми (первісне, рабовласницьке, фе¬ 
од. , капіталістичне, комуністичне 
С.); специфічна форма соціаль¬ 
ної організації (рад. С.), що скла¬ 
лася в процесі істор. розвитку даної 
країни. В процесі своєї життєдіяль¬ 
ності С. створює й розвиває мате¬ 
ріальну й духовну культуру — 
систему соціальних цінностей, спо¬ 
собів передання набутого досвіду 
від покоління до покоління людей. 
Основа життя С.— виробництво 
матеріальних благ, що являє собою 
взаємодію С. з природою. В проце¬ 
сі своєї матеріально-виробничої 
діяльності люди вступають в об’єк¬ 
тивні, незалежні від їхньої волі й 
свідомості виробничі відносини. 
Останні зумовлюють соціально- 
класові, політ., правові, моральні, 
релігійні, організаційні та ін. ти¬ 
пи суспільних відносин, сукуп¬ 
ність яких є сутністю людини. На 
певному істор. ступені розвитку 
С. виникають класи суспільні, 
боротьба яких виступає рушійною 
силою розвитку рабовласницького, 
феодального і капіталістичного С. 
Крім класів, до складу С. входять 
групи соціальні, нації, народнос¬ 
ті, трудові колективи, ін. люд¬ 
ські об’єднання, а також індивіди. 
В процесі соціалістичних перетво¬ 
рень ліквідуються класові антаго¬ 
нізми, експлуатація людини лю¬ 
диною, формується соціально- 
політична та ідейна єдність С. 
(див. Соціально-політична й 
ідейна єдність радянського сус¬ 
пільства). В умовах розвитку 
соціалістичного С. стираються со¬ 
ціальні грані між робітничим кла¬ 
сом, селянством і інтелігенцією. 
ХХУІоз’їзд КПРС дійшов висновку, 
що «становлення безкласової струк¬ 
тури суспільства в головному й 
основному відбудеться в історич¬ 
них рамках зрілого соціалізму» 
(Матеріали XXVI з’їзду КПРС. 
К., 1981, с. 64). Комунізм буде 
безкласовим суспільством. 
З виникненням марксизму вивчен¬ 
ня С. було поставлено на науко¬ 
ву основу. Марксизм-ленінізм до¬ 
сліджує С. в усій його складнос¬ 
ті, суперечливості й динаміці, роз- 
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глядає розвиток С. як природно- 
істор. процес, розкриває законо¬ 
мірності й рушійні сили прогресу 
С., вказує шляхи революц. перехо¬ 
ду людства до комунізму, викри¬ 
ваючи неспроможність і апологе¬ 
тичну сутність бурж. концепцій 
суспільства. В. І. Куценко. 

«СУСПІЛЬСТВО споживАн- 
НЯ» — бурж. апологетична кон¬ 
цепція, яка намагається довести 
перетворення експлуататорського 
бурж. ладу на «суспільство спожи¬ 
вання», характер якого ніби визна¬ 
чає рівень масового споживання 
матеріальних благ. Виникла в кін¬ 
ці 50-х —на поч. 60-х рр. 20 ст. Її 
представники: Дж. Гелбрейтп, У. 
Ростоу, Дж. Катона (СІЛА), Р. 
Рюйє, Ж. Фурастьє (Франція) 
та ін. Осн. вадами цієї концепції 
є ігнорування відносин приватно¬ 
капіталістичної власності на за¬ 
соби вироби., що визначають харак¬ 
тер бурж. ладу, метафізичне тлу¬ 
мачення споживання у відриві 
від виробництва, затушовування 
осн. суперечності капіталізму — 
суперечності між сусп. характером 
вироби, і приватнокапіталістич¬ 
ною формою привласнення резуль¬ 
татів праці. Споживання за капі¬ 
талізму визначається експлуата¬ 
торськими за своєю суттю виробни¬ 
чими відносинами, які зумовлюють 
нижчий порівняно з нормальним 
відтворенням робочої сили рівень 
особистого споживання більшості 
трудящих. У США, напр., за 
офіц. даними 1980, налічувалося 
34 млн. чол., життєвий рівень 
яких був нижчий за законодав¬ 
чо встановлений рівень бідно¬ 
сті. Разом з тим пануючий клас 
паразитично споживає значну 
частину національного багатст¬ 
ва. Отже, концепція «С. с.» супе¬ 
речить капіталістичній дійсності. 
Класова спрямованість її полягає 
в тому, щоб замаскувати антагоні¬ 
стичну природу капіталізму, ство¬ 
рити своєрідний культ споживацт¬ 
ва, який відволікав би трудящих 
від соціально-політ. боротьби, а 
також стимулював споживчий по¬ 
пит і тим самим впливав на розви¬ 
ток капіталістичної економіки. 

С. В. Мочерний. 

СУТЙСКИ — селище міського 
типу Тиврівського р-ну Війн. обл. 
УРСР. Розташовані на р. Пд. Бу¬ 
зі, за 9 км від залізнич. ст. Гні¬ 
вань. 6,4 тис. ж. (1983). У сели¬ 
щі — з-ди «Автоелектроапарату- 
ра» та хлібний, тиврівські рай- 
сільгосптехніка і райсільгоспхі- 
мія, птахоінкубаторна станція, 
підприємства побутового обслуго¬ 
вування. Вечірній маш.-буд. тех¬ 
нікум, 2 середні школи, лікарня. 
Будинок культури, 2 клуби, 2 о-ки. 
С-ще міськ. типу — з 1972. 
сутківЄцька цЄрква-фор- 
т£ця, Покровська церква — па¬ 
м’ятка укр. архітектури 15 ст. у 
с. Сутківці (тепер Ярмолинецько- 
го району Хмельницької обл.). 
Збудована 1476 шляхтичами Сут- 
ківськими. С. ц.-ф. являє собою 
двоповерхову, хрещату в плані 
споруду. По всьому периметру 
будівлі розташовані бійниці, а на 
рогах центрального приміщен¬ 
ня — маленькі башти. В завершен¬ 
ні стін проходить пояс магиикулів. 
Чотири напівкруглі бгшш-абсиди 
примикають до центр, квадратного 

приміщення, середній неф якого 
має розміри 8 X 8 м. Абсиди пер¬ 
шого поверху перекрито зірчатими 
склепіннями, а центр, приміщен¬ 
ня — циліндричними розпалубка¬ 
ми, які спираються на чотири арки, 
що з’єднують його з бічними, та 
центр, стовпами. Центр, приміщен¬ 
ня (висота якого бл. 18 м) мало 
двосхилий дах, що спирався на пів¬ 
денну і північну стіни, а башти-аб- 
сиди — намети. Ненаукова ре¬ 
ставрація на поч. 20 ст. спотворила 

Сутківецька церква-фортеця. 1476. 

первісний вигляд церкви. Під піз¬ 
нішою штукатуркою в інтер’єрі 
зберігаються первісні фрески. 
СИТНІСТЬ І А ВИЩЕ — філософ¬ 
ські категорії, що виражають мо¬ 
менти, рівні руху пізнання двох 
різних, але взаємопов’язаних сто¬ 
рін дійсності. Категорія сут¬ 
ності виражає головне, визна¬ 
чальне в предметі, таке, що зу¬ 
мовлене глибинними, необхідни¬ 
ми внутр. зв’язками й тенденція¬ 
ми розвитку і пізнається на рівні 
теор. мислення (див. Емпіричне 
і теоретичне). Категорія я в и - 
щ а відображає зовн. властивості, 
процеси, зв’язки предмета, які 
пізнаються безпосередньо у фор¬ 
мі живого споглядання. Сут¬ 
ність завжди виступає як внутр. 
зміст явищ, прихований від безпо¬ 
середнього сприйняття, явище — 
як зовн. розкриття сутності, форма 
її прояву. Категорії С. і я. не¬ 
розривно пов’язані між собою. 
Агностицизм розриває діалектич¬ 
ний зв’язок С. і я., розглядає сут¬ 
ність як непізнаванну «річ у собі» 
(див. <Річ у собі» і <річ для нас»), 
що не розкривається в явищах. 
Ідеалісти наділяють сутність ре¬ 
чей духовним, ідеальним змістом, 
вважаючи його первинним щодо 
матеріальної речі. Діалектичний 
матеріалізм розглядає С. і я. в діа¬ 
лектичній єдності, як щаблі руху 
пізнання. Явище виражає якусь 
сторону сутності, сутність завж¬ 
ди проявляється в конкретних 
предметах або процесах. «Сутність 
являється. Явище істотне» (Ленін 
В. І. Повне зібр. тв., т. 29, с. 211). 
Сутність може розкриватися в су¬ 
купності явищ, але С. і я. не збі¬ 
гаються. При пізнанні сутності від¬ 
бувається перехід від чуттєвого 
сприйняття, зовн. констатації та 
опису явищ до абстрактного мис¬ 
лення і створення теорії досліджу¬ 
ваного об’єкта. У взаємовідношен¬ 
ні С. і я. розкривається діалекти¬ 
ка зовнішнього і внутрішнього, 
одиничного і загального (див. Оди¬ 
ничне, особливе, загальне), від¬ 
носно істинного й абсолютно істин¬ 
ного, діалектика процесу пізнання 
як заглиблення в сутність різних 
порядків. «Думка людини безко¬ 
нечно заглиблюється від явища до 
сутності, від сутності першого, так 

би мовити, порядку, до сутності 
другого порядку іт.д.без к і н - 
ц я» (там же). С. і я. можуть змі¬ 
нюватися, розвиватися відповід¬ 
но до заг. законів розвитку мате¬ 
ріального світу. В. Г. Яиенко. 

СУ ТО, басуто — народ, який живе 
в Лесото, прилеглих районах Пд.- 
Афр. Республіки і частково в Ботс¬ 
вані. Заг. чисельність — 3,27 млн. 
чол. (1980, оцінка). Мова — сесуто, 
належить до мовної сім’ї банту. 
За релігією більшість С.— хри¬ 
стияни, незначна частина зберігає 
місц. традиційні реліг. віруван¬ 
ня. Осн. заняття — скотарство (вів¬ 
чарство) і землеробство. 
СУ ТРИ (санскр. сутра — нитка; 
правило, вислів) — давньоінд. 
трактати з філософії, моралі, 
політики, права, граматики тощо, 
збірники висловлювань повчаль¬ 
ного характеру. Виникли в серед. 
1-го тис. до н. е. Мова С. від¬ 
значається образністю й афо¬ 
ристичністю. 
СУУКСУ, Суук-Су — урочище 
на Пд. березі Криму поблизу Гур- 
зуфа, де міститься могильник ча¬ 
сів раннього середньовіччя (6— 
10 ст.). Розкопками, що їх прова¬ 
дили 1903—07, досліджено понад 
200 поховань, в яких виявлено 
різні поховальні споруди: склепи, 
могили. Більшість поховань були 
групові. Найбагатші поховання 
виявлено в склепах. У похованнях 
знайдено посуд і різноманітні 
прикраси: золоті й бронзові виско¬ 
ві кільця, фібули (застібки), по¬ 
ясні пряжки з різнокольорового 
скла і каменів, намистини, брас¬ 
лети тощо. Питання про етнічну 
і культурну належність могиль¬ 
ника є дискусійним. Одні вчені 
пов’язують його з кримськими 
готами, інші — з еллінізованим 
сармато-аланським населенням 
Тавріки. 
СУФАНУВбНГ (н. 13.УИ 1909, 
Луангпрабанг) — політ, і держ. 
діяч Лаосу. Освіту здобув у Фран¬ 
ції. В 1945—49 — командуючий 
армією антиколоніального руху 
Лао Іссара, 1950—56 — керівник 
Єдиного нац. фронту Лаосу. З 1956 
— голова Патріотичного фронту 
Лаосу (з 1979 — Фронт національ¬ 
ного будівництва Лаосу). З 1975 
— президент Лаоської Нар.-Демо¬ 
кратичної Республіки (ЛНДР) і го¬ 
лова Верховних нар. зборів ЛНДР. 
Член Політбюро ЦК Нар.-революц. 
партії Лаосу. 
СУФІЗМ (від араб, суфі — одяг¬ 
нений у волосяницю) — містична 
течія в ісламі (як у шиїзмі, так 
і в сунізмі), що проповідує злиття 
людини з богом через аскетизм 
і внутрішнє самовдосконалення. С. 
виник у 8 ст. на тер. сучас. Іраку 
і Сірії, оформився в 11—12 ст. 
під впливом неоплатонізму, буд¬ 
дійської, іудейської та християн¬ 
ської релігій. Поширений гол. чин. 
в Ірані та Індії. В сучас. умовах С. 
на Сході відіграє досить значну 
роль. В СРСР суфізм припинив 
існування у 20-х рр. 20 ст. 
СУФІКС (від лат. зиПіхиз — при¬ 
кріплений) — частина слова — 
морфема, що стоїть між коренем 
слова і флексією. Деякі мовознав¬ 
ці визначають С. як частину сло¬ 
ва, що стоїть після кореня (тобто 
С. вважають і закінчення). С. є 
важливим засобом словотвору. 

СУФІКС 

Суфанувонг. 

6 УРЕ, т. її 
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СУФЛЕР 

Д. Сухе-Батор. 

П. П. Сухенький. 

М. М.Суходолов. 
Бандуристка. Дерево. 
1960. 

Розрізняють С. словотворчі, або 
дериваційні, що служать для тво¬ 
рення нових слів (виш-няк, сум- 
н-ий), і формотворчі, або реляцій- 
ні, за допомогою яких утворюються 
форми слів (ніжний— ніжн-іш-ий). 
За допомогою С. утворюються різ¬ 
ні частини мови, але найчастіше — 
іменники й прикметники. Є С. 
продуктивні, що широко викорис¬ 
товуються в сучасній мові, 
і непродуктивні, що тепер для ут- 
В9рення нових слів вживаються 
рідко або й зовсім не вживаються. 
СУФЛЕР (франц. зоиШеиг, від 
зоиШег, тут — підказувати) — пра¬ 
цівник театру, що стежить за репе¬ 
тицією або виставою за вивіре¬ 
ним текстом п’єси (суфлерський 
примірник) і у разі потреби підка¬ 
зує акторам текст ролі. 
СУФбЗІЯ (від лат. 5иГГо5іо — 
підкопування, підривання) — про¬ 
цес вимивання і винесення твердих 
часточок та вилуговування розчин¬ 
них речовин гірських порід і грун¬ 
тів водою, що рухається в них. 
Сприятливими умовами для роз¬ 
витку С. є: неоднорідність грану¬ 
лометричного (див. Грануломет¬ 
рія) та хіміко-мінерального скла¬ 
ду порід, наявність у них тріщин 
і порожнин, переверствовування 
порід з різною водопроникністю, 
вміст водорозчинних речовин (на¬ 
самперед хлористих, хлористо- 
сульфатних, карбонатних солей), 
значні швидкості руху води то¬ 
що. Відбувається С. в лесах, пісках 
і деяких ін. гірських породах. 
Розрізняють С. механічну — 
винесення дрібних мінеральних 
часточок, х і м і ч ну — вилуго¬ 
вування розчинних речовин і х і - 
мі ко-механічну — пере¬ 
міщення речовини за участю мех. 
і хім. процесів. Внаслідок С. 
відбувається перевідкладення ре¬ 
човини, нагромадження продуктів 
виносу на схилах. Нерідко вона 
зумовлює осідання порід, а також 
утворення на земній поверхні про¬ 
валів, улоговин (див. Блюдця 
степові), суфозійних зсувів та 
ін. С. завдає шкоди інженерним 
(особливо гідротех. і гірничопром.) 
спорудам, с.-г. угіддям. Для за¬ 
побігання її здійснюють заходи, 
спрямовані на упорядкування сто¬ 
ку поверхневих вод, уповільнення 
руху підземних вод, осушення 
або штучне зміцнення порід — це¬ 
ментацію, силікатизацію (див. Си¬ 
лікатизація грунтів), влаштову¬ 
ють спец. (т. з. зворотні) фільтри 
тощо. Досліджує С. інженерна 
геологія. П. Ю. Кущ. 

СУФРАЖЙЗМ (англ. 5иГГга§І5Ш, 
від лат. $иНга§іит — виборче 
право) — бурж. жіночий рух за 
надання жінкам однакових з чоло¬ 
віками виборчих прав. Виник у 
2-й пол. 19 ст. у Великобританії; 
поширився в СІЛА, Німеччині та 
ін. країнах. Рух С. не спирався 
на трудящих жінок, тому він не 
став масовим. Припинився після 
1-ї світової війни, коли в ряді кра¬ 
їн під впливом революц. боротьби 
жінки дістали виборчі права. Див. 
також Фемінізм. 
СУХА ПЕРЕГбНКА ДЕРЕВИ¬ 
НИ, піроліз деревини — ТермІЧ; 
ний розклад деревини при т-рі 
275—380 °С без доступу або з об¬ 
меженим доступом повітря. В ре¬ 
зультаті С. п. д. залежно від поро¬ 

ди дерева та умов піролізу отри¬ 
мують з 1 м3 деревини: 80—100 кг 
газоподібних продуктів, 280—400 
кг рідинного дистиляту, 140—180 
кг деревного вугілля. Газоподібні 
продукти містять 10—20 % мета¬ 
ну, бл. З % етилену, бл. ЗО % мо- 
нооксиду вуглецю, невелику кіль¬ 
кість водню, решта становить дво¬ 
оксид вуглецю. В склад рідинного 
дистиляту входять бл. 180 різних 
речовин: кислоти, спирти, кето¬ 
ни, альдегіди, прості й складні 
ефіри, феноли, лактони, вугле¬ 
води, вуглеводні, гетероциклічні 
сполуки та ін. З рідинного дисти¬ 
ляту одержують оцтову кислоту 
(20—ЗО кг з 1 м3 деревини), мети¬ 
ловий спирт (5—6 кг з 1 м3 дере¬ 
вини) та суміші органічних роз¬ 
чинників. Деревне вугілля вико¬ 
ристовується в доменному вироби. 
чавуну, феросплавів, для виготов¬ 
лення вугільних електродів, у 
хім. пром-сті — для одержання 
активного вугілля та сірковугле¬ 
цю. С. п. д. здійснюють у печах 
періодичної або неперервної дії. 
Літ.: Козлов В. Н. Пиролиз древеси- 
ньі. М., 1952; Корякин В. И. Терми- 
ческое разложение древесиньї. М., 
1962. А. Я. Ільченко. 

СУХАРТО (ЗиЬагІо; н. 8.VI 1921, 
Кемусу, біля Джок’якарти) — 
держ. діяч Індонезії, генерал. Брав 
участь у збройній боротьбі індо- 
нез. народу проти голл. колоніза¬ 
торів 1945—49. Після війни обій¬ 
мав ряд вищих командних посад в 
армії. В 1963—65 — командую¬ 
чий військами стратегічного резер¬ 
ву сухопутних сил. Після при¬ 
ходу до влади правого військ, угру¬ 
повання (ЗО.IX 1965) С.— міністр- 
командуючий сухопутними сила¬ 
ми. З березня 1966 виконував функ¬ 
ції глави виконавчої влади. З лю¬ 
того 1967 — в. о. президента, з 
березня 1968 — президент Індоне¬ 
зії (є також главою уряду і вер¬ 
ховним головнокомандуючим). 
СУХЕ-БАТОР Дамдіни (2.ІІ 
1893, аймак Цецен-Хана, тепер Су- 
хе-Баторський аймак — 22.11 1923, 
Урга, тепер м. Улан-Батор) — 
монг. політ, і держ. діяч, заснов¬ 
ник Монгольської народно-револю¬ 
ційної партії (МНРП), керівник 
Монгольської народної революції 
1921. Н. в сім’ї бідняка-арата. В 
1912—18 служив в армії феод.- 
теократичної Монголії. За муж¬ 
ність прозваний «Батор» (бога¬ 
тир, герой). З 1919 працював скла¬ 
дачем у друкарні м. Урги. Під 
впливом ідей Великої Жовтн. со- 
ціалістич. революції в Росії С.-Б. 
став на шлях боротьби за нац. і 
соціальне визволення монг. наро¬ 
ду. В 1919 організував в м. Урга 
перший в Монголії нелегальний 
революц. гурток. У 1920 С.-Б. 
очолив утворену шляхом злиття 
його гуртка з революц. гуртком 
X. Чойбалсана революц. орг-цію, 
яка стала основою Монг. нар. 
партії (МНП; організаційно офор¬ 
милась 1921, з 1925 — МНРП). З 
1921 С.-Б. — член ЦК МНП. З 
1921 С.-Б.— військ, міністр Тим¬ 
часового нар. уряду і головноко¬ 
мандуючий Нар. армією. Під ке¬ 
рівництвом С.-Б. Нар. армія 1921 
розгромила кит. мілітаристів; ра¬ 
зом з частинами Червоної Армії, 
яка прийшла їй на допомогу, роз¬ 
била білогвардійські банди Унгер- 

на. З 10.VII 1921 С.-Б.— військ, 
міністр Нар. уряду Монголії. 5.XI 
1921 С.-Б. брав участь у підписан¬ 
ні в Москві Угоди про дружбу між 
РРФСР і Монголією, був прийня¬ 
тий В. І. Леніним. За заслуги в 
боротьбі проти білогвардійських 
банд Рад. уряд 1922 нагородив 
С.-Б. орденом Червоного Прапора 
РРФСР. 
СУХЕ-БАТОР — місто на Пн. 
Монгольської Народної Республі¬ 
ки, адм. ц. Селенгинського айма- 
ка. Пристань на р. Орхоні, по¬ 
близу її впадіння в Селенгу. За¬ 
лізнична станція на залізниці 
Москва — Улан-Батор. Бл. 15 тис. 
ж. Домобудівний та деревообр. 
комбінати, сірникова ф-ка, під¬ 
приємства харч, пром-сті. Вет. тех¬ 
нікум. Місто утворене 1940, наз¬ 
ване на честь монг. політ, і держ. 
діяча Сухе-Батора. 
СУХЄіДЬКИЙ Петро Петрович (н. 
8.II 1937, с. Савинці, тепер Рокит- 
нянського р-ну Київ, обл.) — но¬ 
ватор с.-г. виробництва, Герой 
Соціалістичної Праці (1973). Член 
КПРС з 1965. В 1952—57 — ме¬ 
ханізатор колгоспу «Прогрес» 
с. Савинців, у 1957—60—в лавах 
Радянської Армії, у 1960—71 — 
тракторист того ж колгоспу, з 1971 
очолює механізовану ланку куку- 
рудзоводів, яка славиться високи¬ 
ми сталими врожаями зернової 
кукурудзи. Делегат XXV з’їзду 
КПРС і XXVI з’їзду Компартії Ук¬ 
раїни. Депутат Верховної Ради 
УРСР 9— 10-го скликань. Нагород¬ 
жений орденом Леніна та орденом 
Трудового Червоного Прапора. 

. _ _ М. Н. Петренко. 
СУХЙИ елАНЧИК, Сухий Ялан- 
чик — річка в Донец. обл. УРСР і 
Ростов, обл. РРФСР, права прит. 
Мокрого Єланчика (бас. Азовсько¬ 
го м.). Довж. 77 км, площа бас. 
515 км2. Живлення переважно сні¬ 
гове. Замерзає у грудні, скресає 
у березні. 
СУХЙЙ ЛИМАН — лиман на пн. 
березі Чорного м., на Пд. Зх. від 
м. Одеси. Площа 15 км2, довж. 8,5 
км, шир. від 0,1 до 3,0 км, глиб, 
(після поглиблення) до 14 м. Ут¬ 
ворився внаслідок затоплення по¬ 
низзя прибережних балок. Через 
пересип, що відокремлює С. л. 
від моря, прорито канал завширш¬ 
ки понад 100 м для проходження 
мор. суден у Іллічівський морсь¬ 
кий порт торговельний та до при¬ 
чалів міжнародної поромної пере¬ 
прави Іллічівськ — Варна (Бол¬ 
гарія), яка діє з 1978. 

Ю. О. Амброз. 

СУХЙЙ ТАШЛЙК — річка в 
Кіровогр. обл. УРСР, ліва прит. 
Синюхи (бас. Пд. Бугу). Довж. 
57 км, площа бас. 741 км2. Тече 
Придніпровською височиною, рус¬ 
ло звивисте. Живлення переважно 
снігове. На С. Т. споруджено став¬ 
ки, воду ріки використовують для 
зрошування. 
СУХЙЙ ТОРЕЦЬ — річка у Хар 
ків. і Донец. областях УРСР, ліва 
прит. Казенного Торця (бас. До 
ну). Довж. 101 км, площа бас. 1610 
км2. Має рівнинний характер. 
Живлення переважно снігове. 
Воду річки використовують гол. 
чин. для зрошування. На С. Т.— 
міста Барвінкове і Слов’янськ. 
СУХЙНОВ Іван Іванович [бл. 
1795, с. Краснокам’янка, тепер 
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с. Червона Кам’янка Олександрій¬ 
ського р-ну Кіровогр. обл.— 1 (13). 
XII 1828] — декабрист, поручик. З 
дворян. Учасник Вітчизняної 
війни 1812 і закорд. походів рос. 
армії 1813—14. З 1819 служив у 
Черніг. полку. В 1825 зблизився з 
членами Товариства об'єднаних 
слов'ян. У вересні 1825 був прий¬ 
нятий у Південне товариство де¬ 
кабристів. Один з організаторів і 
керівників Чернігівського полку 
повстання. Заарештований у лю¬ 
тому 1826 в Кишиневі. Військ, 
суд засудив його до страти, яку 
було замінено довічною каторгою. 
Каторгу відбував на Нерчинських 
рудниках (Сх. Сибір). У 1828 зро¬ 
бив спробу підняти повстання в Зе- 
рентуйській тюрмі з метою звіль¬ 
нення всіх ув’язнених декабристів. 
Змову було розкрито, і С. засу¬ 
джено до розстрілу. Напередодні 
страти покінчив життя самогубст¬ 
вом. 
СУХІШВГЛІ Ілля Ілліч [н. 22.III 
(4.IV) 1907, Тбілісі] — груз. рад. 
артист балету, балетмейстер, нар. 
арт. СРСР (з 1958). Член КПРС з 
1944. В 1924 закінчив Студію груз. 
нар. танцю (Тбілісі). В 1926—45 
(з перервами) — соліст балету і 
постановник груз. танців у Груз. 
театрі опери та балету ім. 3. Па- 
ліашвілі. Спільно з Н. Рамішві- 
лі організував (1945) і став худож. 
керівником Ансамблю нар. танцю 
Грузії (його соліст до 1954). Серед 
постановок — «Парца», «Хорумі», 
Груз. і Хевсурська сюїти, хореогра¬ 
фічна композиція «Витязь у тигро¬ 
вій шкурі» (за поемою ПІ. Руставе- 
лі). Не раз гастролював на Україні. 
Постановник танців в опері «Даї- 
сі» 3. Паліашвілі (1938, Київ, 
театр опери та балету) і в опере¬ 
ті «Кето і Коте» В. Долідзе (1939, 
Київ, театр муз. комедії). Ставив 
також груз. нар. танці в Ансамблі 
танцю УРСР ім. П. П. Вірського. 
Нагороджений 2 орденами Леніна, 
ін. орденами. Держ. премія СРСР, 
1949. 
СУХОВЕРШЙННІСТЬ — уси¬ 
хання вершин дерев. Найчастіше 
спостерігається під час засухи, при 
заморозках, заболочуванні, за¬ 
димленні атмосфери, пошкоджен¬ 
ні грибами, комахами. Заходи 
боротьби — усунення причин, 
що викликають С. Інколи С. пере¬ 
ходить у,сухостій у лісі. 
СУХОВЕРШКИ (Ргипеїіа) — рід 
рослин родини губоцвітих. Бага¬ 
торічні трави з супротивними лист¬ 
ками. Квітки зібрані в густі коло¬ 
совидні верхівкові суцвіття. Віно¬ 
чок двогубий. Плід з чотирьох го¬ 
рішків. Відомо до 7 видів, пошир, 
переважно в Середземномор’ї. В 
СРСР — 4 види, в т. ч. в УРСР — 
3. Медоноси. Найпошир. С. зви¬ 
чайні (Р. уи1§агІ5) з ліловими 
квітками; росте на луках, лісових 
галявинах, по берегах річок, як 
бур’ян вздовж шляхів тощо майже 
по всій Україні. 
СУХОВГЙ — сухий гарячий вітер. 
Для С. характерні низька віднос¬ 
на вологість (до ЗО % ), висока т-ра 
повітря (25° і вище), значна швид¬ 
кість (понад 5 м/с). Виникають С. 
на периферії антициклону внаслі¬ 
док трансформації повітряних 
мас, переважно при вітрах сх., 
пд.-сх. і пд. напрямів. При С. від¬ 
бувається інтенсивне випаровуван¬ 

ня з поверхні грунту, порушуються 
водний режим і обмін речовин у 
рослин. Це призводить до ушкод¬ 
ження с.-г. культур (жовкнення і 
підсихання листя, запал хлібів) та 
зниження врожаю чи навіть до його 
загибелі. В СРСР С. бувають у 
степовій і напівпустельній зонах, 
а також в окремих районах лісо 
степ. зони. На тер. України є два 
осередки з великою кількістю С.: 
на Сх. (гол. чин. Ворошиловгр. і 
Донец. області) та на Пд. республі¬ 
ки (Микол., Дніпроп., Запоріз., 
Херсон, області та степові райони 
Крим. обл.). Пересічна кількість 
днів з С. за теплий період стано¬ 
вить тут 25—ЗО, в окремі роки — 
50—60 днів. Для боротьби з 
С. проводять агролісомеліорацію, 
зрошення, спец, агротех. заходи, 
впроваджують посухостійкі сорти 
сільськогосподарських культур то 
що. Див. також Вітри місцеві. 

В. І. Ромушкевич. 

СУХОВб-КОБЙЛІН Олександр 
Васильович [17 (29).ІХ 1817, Мо¬ 
сква — 11(24).III 1903, Больє, 
Франція] — рос. драматург, акад. 
Петерб. АН (з 1902). В історію рос. 
л-ри увійшов як автор трилогії 
«Весілля Кречинського» (пост. 
1855, вид. 1856), «Справа» (1869, 
пост. 1882), «Смерть Тарєлкіна» 
(1869, пост. 1900), виданої під наз¬ 
вою «Картини минулого» (1869). 
Тут С.-К. подав картину мораль¬ 
ного зубожіння й розкладу дворян¬ 
ства, викривав хижацтво й свавіл¬ 
ля бюрократичного й поліцейського 
апарату Росії. Вперше укр. мовою 
«Весілля Кречинського» поставле¬ 
но 1880 у Львові. На сюжет цієї 
п’єси створено однойменний мю¬ 
зикл (лібретто К. Рижова, муз. 
О. Колкера). Деякі п’єси екрані¬ 
зовано. 
Те.: Трилогия. Свадьба Кречинско- 
го. — Дело.— Смерть Тарелкина. М., 
1966; Укр. перекл.— Весілля 
Кречинського. К., 1950. 

Ю. І. Корзов. 

СУХОДГЛЬСЬК — місто Вороши¬ 
ловгр. обл. УРСР, підпорядкова¬ 
не Красно донській міськраді. За¬ 
лізнична ст. Красно дон. Засн. в 
50-х рр. 20 ст. як с-ще Верхньоду- 
ванне в зв’язку з будівництвом 
кам.-вуг. шахт. З 1972 — місто 
С. У місті — 3 кам.-вуг. шахти, 
шахтоуправління, 2 збагачувальні 
ф-ки, будинок побуту, 2 комбіна¬ 
ти комунальних підприємств. Про- 
фес.-тех. уч-ще, 6 заг.-осв. та 
музична школи, лікарня, поліклі¬ 
ніка, Палац культури, 2 клуби, 9 
бібліотек. 
СУХОДбЛОВ Микола Макаро- 
вич (н. 4.У 1920, с. Нагутське, те¬ 
пер Мінераловодського р-ну Ставр. 
краю) — укр. рад. скульптор, засл. 
діяч мист. УРСР (з 1968). Член 
КПРС з 1954. В 1945—51 навчався 
в Київ, худож. ін-ті у Л. Мура- 
віна та М. Лисенка. Твори: па¬ 
м’ятники — М. Щорсу в Києві 
(1954), В. І. Леніну в Запоріжжі 
(1964; обидва—успівавт.), В. І. Ле¬ 
ніну в м. Овручі Житомир, 
обл. (1972), в м. Новомосковську 
Дніпроп. обл. 1975), у м. Попасній 
Ворошиловгр. обл. (1979) та ін.; 
композиція «Бандуристка» (1960); 
портрети — М. Гоголя (1958), 
поета П. Безпощадного (1958^59), 
письменника М. Тихонова (1961), 
поета Г. Бойка (1981). 

СУХОДбЛЬСЬКИЙ Володимир 
Олексійович [4 (16).VI 1889, м. 
Ромни, тепер Сум. обл.— 13.XI 
1962, Київ] — укр. рад. драматург. 
Закінчив Петрогр. політех. ін-т 
(1917). Працював у Ленінграді 
та на Україні як інженер-гідро- 
енергетик. Перші п’єси («Напере¬ 
додні», «Степ чекає») опублікував 
1930. Автор п’єс, зокрема «Устим 
Кармалюк» (1937) і «Тарасова 
юність» (про Т. Шевченка, 1938). 
Під час Великої Вітчизн. війни 
писав одноактівки для фронтових 
театр, бригад. З післявоєнних п’єс 
відомі «Дальня Олена» (1948) — 
про життя робітників і «Арсенал» 
(1957), присвячена революц. поді¬ 
ям на Україні. Виступав і як 
кінодраматург. 
Літ.: П’єси. К., 1980; Негода. К., 1962 
[у співавт.]. 

СУХОДІЛ ЬСЬ КИ Й Олексій 
Львович (28.III 1863, Київ — 15.IV 
1936, Москва) — укр. актор, режи¬ 
сер. З 1879 працював у рос. театрі 
Бергонье у Києві. В укр. театрі 
з 1891 (трупа О. Василенка). 
Пізніше грав у трупах М. Л. 
Кропивницького, Г. Деркача. В 
1894—98 очолював укр. трупу 
разом з О. Сусловим (див. Сусло¬ 
ва О. З. і Суходольського О. Л. 
трупа), 1898—-1918 — власну трупу 
(див. Суходольського О. Л. тру¬ 
па). В 1920—28 працював у Югос¬ 
лавії як актор укр. трупи та по¬ 
мічник режисера в Белградському 
оперному театрі. В 1929 повернув¬ 
ся до СРСР. У 1930—32 — керів¬ 
ник пересувного укр. театру «Гарт», 
1932—33 — актор Держ. укр. теат¬ 
ру РРФСР (Москва). Серед ро¬ 
лей — Панас («Циганка Аза» Ста- 
рицького), Карпо («Лимерівна» 
Панаса Мирного), Хома («Назар 
Сто доля» Шевченка), Аким («Вла¬ 
да темряви» Л. Толстого) та ін. 
Автор п’єс «Хмара», «Помста, 
або Загублена доля», перекладів 
та переробок рос. драм, творів. 

Є. С. Хлібцевич. 
СУХОДОЛЬСЬКОГО О. Л. ТРУ¬ 
ПА — укр. мандрівний театр з ба¬ 
зою у Харкові. Худож. керівник, 
режисер і хормейстер — О. Сухо- 
дольський. Діяла 1898—>1918 спо¬ 
чатку як т-во, згодом як антре¬ 
приза. Створена з групи акторів, 
які відокремились із Суслова О. 3. 
і Суходольського О. Л. трупи. До 
С. О. Л. т. запрошували і профес. 
акторів. В різний час тут працюва¬ 
ли Г. Васильківський, А. Войце- 
хівська, С. Глазуненко, М. Дико- 
ва, Г. Донська, І. Зазимовський 
(художник), П. Карпенко, Л. 
Круглякова, К. Підвисоцький, Л. 
Сабінін та ін. В репертуарі—твори 
Т. Шевченка, І. Котляревського, 
М. Старицького, М. Кропивниць¬ 
кого, І. Карпенка-Карого, О. Ост- 
ровського, Л. Толстого. Трупа ви¬ 
ступала на Україні, в Молдавії, 
на Дону, на Закавказзі, у Москві 
та Петербурзі. У 1911 гастролюва¬ 
ла в столиці Болгарії Софії (ви¬ 
стави: «Назар Сто доля» Шевченка, 
«Наталка Полтавка» Котляревсько¬ 
го, «Невольник» Кропивницького, 
«Циганка Аза» Старицького, «Та¬ 
рас Бульба» за М. Гоголем та ін.). 
У 1908^09 С. О. Л. т. працювала 
спільно з Суслова О. 3. трупою. 

„ П. К. Медведик. 
СУХОЖИЛОК — частина попе¬ 
речносмугастого м'яза. Являє со- 

СУХОЖИЛОК 

І. І. Сухішвілі. 

О. В. Сухово- 
Кобилін. 

Щ ^ 

& / 
О. Л. Суходольський. 

Суховершки звичайні. 
Верхня частина квіту¬ 
чої рослини. 

6’ 
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СУХОЙ , 

Л. О. Сухой. 

Г. Й. Сухомел. 

Сухоребрик Лезелія. 
Верхня частина росли¬ 
ни і лист. 

бою сполучнотканинний утвір, 
яким м’яз прикріплюється до кі¬ 
стки і при скороченні приводить 
її в рух. Форма С. різноманітна: 
у довгих і вузьких м’язів— цилінд¬ 
рична, у коротких і широких 
— у вигляді пластин (апоневроз). 
Деякі С., напр. довгі згиначі 
пальців, оточені синовіальною 
оболонкою. Функція С. може по¬ 
рушуватись внаслідок запальних 
захворювань, травм тощо. 

„ Ю. Я. Полу лях. 
СУХбИ Павло Осипович [10 (22). 
VII 1895, с. Глибоке, тепер місто 
Вітеб. обл. БРСР — 15. IX 1975, 
Москва] — рад. авіаконструктор, 
двічі Герой Соціалістичної Праці 
(1957, 1965). Після закінчення 
Моск. вищого тех. уч-ща (1925) 
працював у Центр, аерогідродина¬ 
мічному ін-ті, потім — гол. кон¬ 
структором літакобудівного з-ду. 
Під його керівництвом створено по¬ 
над 50 конструкцій літаків. Літак 
його конструкції Су-2 успішно за¬ 
стосовувався під час Великої Віт- 
чизн. війни. С.— один із заснов¬ 
ників реактив, і надзвук, авіації. 
Після війни конструкторське бю¬ 
ро, очолене С., створило ряд над¬ 
звукових сучас. бойових літаків 
(Су-9, Су-10, Су-7б та ін.). Наго¬ 
роджений 3 орденами Леніна, 
орденом Жовтневої Революції, ін. 
орденами, медалями. Держ. пре¬ 
мія СРСР, 1943. 1975. Ленінська 
премія, 1968. 
СУХОМ £л Георгій ЙОСИПОВИЧ 
[ЗО.УІІІ (11.IX) 1888, с. Миколаїв¬ 
ка, тепер Козятинського р-ну Війн, 
обл.— 18.УИ 1966, Київ] — укр. 
рад. вчений у галузі гідравліки й 
гідромеханіки, акад. АН УРСР 
(з 1951), засл. діяч науки і техні¬ 
ки УРСР (з 1957). Член КПРС 
з 1952. Закінчив (1913) Київ, по- 
літех. ін-т, 1914—48 викладав у 
цьому ж вузі (з 1927 — професор), 
з 1916 — одночасно у Київ, гідро¬ 
меліоративному ін-ті. У 1940—58 
— директор Ін-ту гідрології (1944— 
63 — Ін-т гідрології і гідротехні¬ 
ки, тепер Ін-т гідромеханіки) АН 
УРСР. Розвинув теорію різнороз- 
мірного руху рідини з вільною 
поверхнею у відкритих водотоках, 
експериментально виявив і теоре¬ 
тично довів можливість двох форм 
руху води у відкритих річищах і 
гідротех. спорудах. Досліджував 
проблеми інженерної гідравліки. 
Нагороджений орденом Леніна, 
ін. орденами, медалями. Держ. 
премія СРСР, 1951. 
Те.: Про нерівномірний рух рідин у 
відкритих водотоках і спорудах на 
них. К., 1938; Неравномерное движе- 
ние жидкости в открьітьіх руслах и 
гидротехнических сооружениях. М.— 
Л., 1940; Вопросьі гидравлики открьі- 
тьіх русел и сооружений. К.— Львов, 
1949; Исследование движения судов 
по ограниченньїм фарватерам. К., 
1956 Г У співавт.1. 

СУХОМУ! ЙН Кирило Васильо¬ 
вич [11 (23). V 1886—26. VIII 1938] 
— держ. і парт, діяч УРСР. Член 
Комуністичної партії з 1905. Н. 
в с. Краснопіллі (тепер Корейсь¬ 
кого р-ну Черніг. обл.) в сім’ї 
робітника. З 1904 працював у де¬ 
по на станціях Борзя, Маньчжу¬ 
рія (Забайкалля), де вів революц. 
роботу. Під час Великої Жовтн. 
соціалістичної революції входив 
до складу військ.-революц. к-ту 
Окружного бюро Рад робітн., 

солдат, і сел. депутатів Сх. Си¬ 
біру. В роки громадян, війни — 
учасник партизан, руху на Далеко¬ 
му Сході. З 1920 — на профспіл¬ 
ковій роботі на Україні. З 1925 — 
заст. голови ЦКК КП(б)У і нар¬ 
кома РСІ УРСР, 1925—27 — нар¬ 
ком праці УРСР, 1927—32 — го¬ 
лова ВРНГ УРСР, 1932—33 — 
заст. Голови Раднаркому УРСР і 
одночасно голова Всеукр. Ради 
профспілок, 1933—34 — голова 
ЦКК КП(б)У — нарком РСІ УРСР. 
У 1935 — нарком місц. пром-сті 
УРСР, 1935—38 — голова Держ- 
плану і одночасно заст. Голови Рад¬ 
наркому УРСР. На XV і XVI з’їз¬ 
дах ВКП(б) обирався кандидатом 
у члени ЦК. На VIII конференції 
КП(б)У обраний членом ЦКК, на 
IX—XIII з’їздах КП(б)У — чле¬ 
ном ЦК. В 1926—ЗО — кандидат 
у члени Політбюро, 1930—37 — 
член Політбюро ЦК КП(б)У. Не 
раз обирався членом ВУЦВК і 
Президії ЦВК УРСР. Нагород¬ 
жений орденом Леніна. 
СУХОМЛЙНСЬКИЙ Василь 
Олександрович (28.IX 1918, с. 
Василівка, тепер Онуфріївського 
р-ну Кіровогр. обл.— 2.IX 1970, 
смт Павлиш, тих же р-ну і облас¬ 
ті) — укр. рад. педагог, чл.- 
кор. АПН РРФСР (з 1957), АПН 
СРСР (з 1968), засл. учитель 
УРСР (з 1958), Герой Соціалістич¬ 
ної Праці (1968). Член КПРС з 
1943. Учасник Великої Вітчизн. 
війни. Закінчив Полтав. пед. ін-т 
(1939). Пед. діяльність почав 1935. 
Працював учителем у Василів- 
ській школі Онуфріїв, р-ну, учи¬ 
телем і зав. навч. частиною в Ону¬ 
фріїв. серед, школі. У 1947—70 — 
директор Павлиської серед, шко¬ 
ли. З 1955 — кандидат пед. наук, 
автор багатьох книг, брошур і 
статей, худож. творів для дітей. 
Розробляв питання теорії й мето¬ 
дики комуністичного виховання в 
шкільному та сімейному колекти¬ 
вах, всебічного розвитку особис¬ 
тості учнів, пед. майстерності. 
Особливу увагу приділяв вихован¬ 
ню дітей і молоді в дусі рад. пат¬ 
ріотизму й пролет. інтернаціона¬ 
лізму та соціалістичного гуманіз¬ 
му, проблемам розумового, мо¬ 
рального, естетичного та трудово¬ 
го виховання школярів. Держ. 
премія УРСР (1974) за книгу 
«Серце віддаю дітям» (1969). На¬ 
городжений 2 орденами Леніна, 
орденом Червоної Зірки, медаля¬ 
ми. Удостоєний також медалі А. С. 
Макаренка. У Павлиші на моги¬ 
лі С. встановлено пам’ятник. 
Іл. див. до ст. Кіровоградська об¬ 
ласть, т. 5, с. 206. 
Те.: Вибрані твори, т. 1 — 5. К., 1976— 
77; Избранньїе педагогические сочине- 
ния, т. 1—3. М., 1979—81; Воспитание 
коммунистического отношения к 
труду. М., 1959. 
Літ.: Тартаковский Б. С. Повесть об 
учителе Сухомлинском. М., 1972; 
Князюк В. К. Світ маленьких Гулі- 
верів. К., 1976. 

Н. ГІ. Калениченко. 

СУХОНА — річка у Волог, обл. 
РРФСР, один з витоків Північної 
Двіни. Довж. 558 км, площа бас. 
50,3 тис. км2. Витікає з оз. Кубен- 
ського. Живлення переважно сні¬ 
гове. Замерзає у листопаді, скре¬ 
сає у квітні. Через оз. Кубенське 
та канали сполучена з бас. Волги. 
Сплавна, судноплавна. На С.— 

міста Сокол, Тотьма, Великий 
Устюг. 
СУХОНЬ (ЗисЬоп) Еуген (н. 25.IX 
1908, Пезінок, поблизу Братісла- 
ви) — словацький композитор, нар. 
арт. ЧССР (з 1959). Навчався в 
Муз.-драм, академії (Братісла- 
ва), з 1927 — в Братіславській 
консерваторії, вдосконалював май¬ 
стерність у В. Новака в Школі 
майстерності при Празькій кон¬ 
серваторії. З 1933 — викладач 
консерваторії, 1948—54 — Сло¬ 
вацького ун-ту, в 1954—60 — у 
Вищій пед. школі в Братіславі. 
Твори: муз. драма «Вир» (1949), 
опера «Святоплук» (1959); канта¬ 
та «Псалом землі Підкарпатської» 
(1938), твори для оркестру (у т. ч. 
симф. сюїта «Метаморфози», 1953), 
для інструментів з оркестром (зо¬ 
крема, «Фантазія і бурлеска» — 
для скрипки з оркестром), ка¬ 
мерно-інструм. ансамблі, музика 
для фортепіано, хори («Про гори», 
1942), пісні. 
СУХОПУТНІ ВІЙСЬКА — ос¬ 
новний вид збройних сил, призна¬ 
чений для ведення бойових дій 
переважно на суші. С. в. виникли 
в давні часи і вдосконалювалися 
в міру розвитку продуктивних сил. 
У більшості держав С. в. є най¬ 
більш численним, різноманітним 
за озброєнням і засобами бойових 
дій видом збройних сил. С. в. 
здатні у взаємодії з ін. видами 
збройних сил вести наступ з метою 
розгрому угруповань противника і 
оволодіння його територією, від¬ 
бивати вторгнення противника, ут¬ 
римувати зайняті території, райо¬ 
ни і рубежі. У своєму складі С. в. 
мають різні роди військ (мото¬ 
стрілецькі війська, танкові війсь¬ 
ка, ракетні війська Сухопутних 
військ і артилерію, війська про¬ 
типовітряної оборони, повітря¬ 
нодесантні війська, спеціальні 
війська та ін.). 
СУХОРЕБРИК, гулявник (Зізут- 
Ьгіит) — рід рослин родини 
хрестоцвітих. Одно-, дво-, рідше 
багаторічні трави з перисторозділь- 
ними, інколи суцільними листка¬ 
ми. Квітки жовті, пелюстки з ніг¬ 
тиками. Плід — стручок. 90 видів, 
пошир, в помірних зонах Пн. пів¬ 
кулі. В СРСР — 25 видів, у т. ч. в 
УРСР — 8. Більшість С.— бур’я¬ 
ни. С. в и с о к и й (5. акіззітиш) 
— злісний бур’ян в усіх областях 
України, крім Карпат. При дости¬ 
ганні С. високий утворює переко¬ 
типоле. В насінні більшості С. міс¬ 
титься багато жирної олії. Молоде 
листя С. східного (5. огіеп- 
Іаіе) споживають у Греції як 
овоч. По всій Україні, крім Кар¬ 
пат, пошир. С. Лезелія (5. Іое- 
зеїіі). 
СУХОСТГЙ у лісі — мертві де¬ 
рева, що стоять на пні. Причини 
всихання дерев — природна ста¬ 
рість рослин (див. Спілість лісу), 
зниження або підвищення рівня 
грунтових вод, морози, пожежі, 
посуха, масове розповсюдження 
шкідників і грибник хвороб тощо. 
Для запобігання С. необхідно: 
своєчасно провадити рубки дог¬ 
ляду, санітарні рубки, рубки ста¬ 
рих та пошкоджених дерев, ме¬ 
ліорацію заболочених земель та 
ін. заходи по догляду за лісом. 
С, підлягає вирубуванню і виве¬ 
зенню з лісу, бо він може стати вог- 
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нищем розмноження вторинних 
шкідників та хвороб дерев і є не¬ 
безпечним щодо пожеж. 
СУХОСТГЙНИЙ ПЕРГОД — пе¬ 
ріод від закінчення лактації у ко¬ 
рів до початку наступної лактації 
після отелення. В С. п. посилено 
росте плід, відбуваються інтенсив¬ 
на перебудова і розвиток молоч¬ 
ної залози, нагромаджуються по¬ 
живні речовини, що сприяє наступ¬ 
ному роздоюванню корів та одер¬ 
жанню від них високих надоїв 
молока. Залежно від вгодованості, 
віку та рівня продуктивності корів 
С. п. у них триває 50—60 днів. 
Добре вгодованих високопродук¬ 
тивних корів перестають доїти за 
35—45 днів до отелення. 

В. М. Хрящевський. 
СУХОТИ — інфекційна хвороба, 
яка вражає різні органи людини. 
Те саме, що й туберкульоз. 
СУХОЦВГТ — 1) ОпарЬаІіиш — 
рід рослин родини складноцвітих. 
Одно-, дво- або багаторічні шер¬ 
стисто-повстисті трави з простими 
черговими листками. Кошики дріб¬ 
ні, зібрані в колосовидне або щит¬ 
ковидне суцвіття. Плід — сім'ян¬ 
ка з чубком з волосків. Бл. 300 
видів, пошир, у всіх частинах сві¬ 
ту, крім Антарктиди (переважна 
більшість — у Центр, і ГІД. Амери¬ 
ці). В СРСР — 14 видів, з них в 
УРСР — 6. Найпошир. С. боло¬ 
тяний (О. и1і§іпо5ит) — одно¬ 
річна рослина до 20 см заввишки, 
росте на вологих місцях; використо¬ 
вується у медицині при виразковій 
хворобі, гіпертонії, а також для 
загоювання ран. Близький до С. 
болотяного вид — С. лісовий (О. 
зуіуаіісит) росте по лісах, чагар¬ 
никах багаторічна рослина. 
2) Народна назва рослин з родів 
цмин \ безсмертки. Іл. с. 87. 
СУХУМІ — місто в Грузії, сто¬ 
лиця Абх. АРСР. Розташоване на 
березі Чорного м. Залізнична стан¬ 
ція, мор. порт, аеропорт. 122 тис. 
ж. (1983). С. засн. 1785 в зв’язку 
з будівництвом тур. фортеці Су- 
хум-Кале (на місці, де в 6—1 ст. 
до н. е. була грец. колонія Діо- 
скурія, в 1—5 ст.— рим. фортеця 
Себастополіс; згодом тут існувало 
с-ще Цхумі, загарбане 1455 Ту¬ 
реччиною). У 1810 С. приєднано 
до Росії. З 1848 — місто. В 1903 
створено сухумську с.-д. групу 
Батумського к-ту РСДРП. Рад. 
владу проголошено 8.IV 1918, оста¬ 
точно встановлено в березні 1921. 
З того часу С.— столиця Абх. 
АРСР. С.— значний пром. та 
культур, центр республіки. Роз¬ 
винуті тютюнова (дослідно-експе¬ 
риментальний тютюновий комбі¬ 
нат), консервна, шкіряно-взут. га¬ 
лузі пром-сті. 3-ди «Сухумприлад» 

Сухумі. В центрі міста. 

і експериментальний газової апа¬ 
ратури. Сухумська ГЕС. У С.— 
Абхазький університет (див. т. 
12, Додаток), Груз. ін-т субтро¬ 
пічного г-ва, 5 серед, спец. навч. 
закладів. Абх. ін-т мови, л-ри та 
історії АН Груз. РСР, Ін-т екс¬ 
периментальної патології і терапії 
АМН СРСР (з мавп’ячим розплід¬ 
ником), Ін-т курортології, філіал 
Всесоюзного ін-ту чаю та субтро¬ 
пічних культур, Сухумський бот. 
сад АН Груз. РСР. Абхазький 
краєзнавчий музей, Будинок-му- 
зей Д. Й. Гуліа (в С. встановле¬ 
но пам’ятник поету; скульптор Г. 
Рухадзе). Театри: Абх. драм., 
Сухумський груз. драм., юного 
глядача. С.— один з центрів масо¬ 
вого туризму на Кавказі. Пам’ят¬ 
ник В. І. Леніну (1959, скульпто¬ 
ри Т. Асатіані, А. Горгадзе). 
С.— передгірний клімато-бальнео- 
логічний курорт республікансь¬ 
кого значення. Клімат субтропіч¬ 
ний: літо дуже тепле, зима м’яка; 
за рік випадає до 1460 мм опадів. 
Лікувальні засоби — кліматотера¬ 
пія, морські купання і термальні 
води різного хімічного складу. 
Крім спец, санаторіїв, пансіонатів, 
є бальнеолікарня. Показан- 
н я: хвороби органів дихання не- 
туберкульозного характеру, верх¬ 
ніх дихальних шляхів і зіва; функ¬ 
ціональні захворювання нервової 
системи; хвороби серцево-судинної 
і кровотворної систем, органів ру¬ 
ху; шкіри, гінекологічні захворю¬ 
вання; хронічні інтоксикації. 
Функціонує цілий рік. 
СУЦВГТТЯ — угруповання кві¬ 
ток з певним розміщенням на 
спільній осі (стеблі). С. властиве 
більшості покритонасінних рослин; 
лише деякі рослини мають одну 
квітку на гол. стеблі (напр., мак, 
тюльпан). С. характеризуються 
великою різноманітністю. Особли¬ 
вості їх будови і розвитку мають 
велике значення в систематиці 
рослин. Кожне С. має стебло (вісь 
1-го порядку), від нього можуть 
відходити стебельця (вісь 2-го по¬ 
рядку) і т. д. Ці стебельця 
наз. квітконіжками, на них сидять 
квітки. Квітконіжки виходять з 
пазухи покривного листка, який 
відрізняється від звичайних лист¬ 
ків кольором і формою. У деяких 
рослин (напр., хрестоцвітих) квіт¬ 
коніжки не мають такого листка 
при основі. Іноді сама квітконіж¬ 
ка несе два маленькі листочки 
особливої форми — приквітнички. 
Всі С. поділяють за типом галу¬ 
ження гол. стебла і характером 
розпускання квіток (доцентрово 
або відцентрово) на моноподіальні 
(ботричні, рацемозні, невизначені), 
симподіальні та псевдодихото- 
мічні (цимозні, визначені). Моно¬ 
подіальні С. мають центр, вісь, 
яка не припиняє росту в довжину 
і не закінчується квіткою. Зацві¬ 
тають квігки знизу догори або, 
якщо квітки знаходяться на одно¬ 
му рівні, доцентрово. Ці С. поді¬ 
ляють на прості — китиця, щи¬ 
ток, зонтик, колос, головка, ко¬ 
шик, початок, сережка і складні. 
Квітки китиці мають довгі 
квітконіжки, розміщені почергово 
вздовж осі 1-го порядку (капу¬ 
стяні, бобові). Щиток схожий 
на китицю, проте нижні квітконіж¬ 
ки значно довші, ніж верхні, і 

тому квітки розміщені майже на 
одному рівні (глід, спірея). Квіт¬ 
коніжки зонтика майже одна¬ 
кової довжини, розходяться на 
всі боки променеподібно, немовби 
з однієї точки; гол. вісь вкорочена 
в тому місці, де беруть початок 
квітконіжки (примула, сусак). 
Часто в основі зонтика приквіт¬ 
нички утворюють обгорточки. Ко¬ 
лос — та ж китиця, але квітко¬ 
ніжки не утворюються або вони 
дуже коротенькі; квітки майже си¬ 
дять на осі 1-го порядку (подорож¬ 
ник, вербена). Гол. вісь голов- 
к и вкорочена і потовщена. На ній 
щільно розміщені майже сидячі 
квітки, кожна виходить з пазухи 
покривного листочка (конюшина). 
Кошик має блюдцеподібно роз¬ 
ширену гол. вісь, на якій розмі¬ 
щені сидячі квітки. «Блюдечко» 
кошика знизу вкрите приквітками, 
які утворюють різної форми об¬ 
гортку. Часто таке С. приймають 
за одну квітку (ромашка, соняш¬ 
ник, кульбаба). Гол. вісь п о ч а т- 
к а дещо видовжена і потовщена, 
на ній — сидячі квітки; це С. схо¬ 
же на колос з потовщеною віссю 
1-го порядку, при його основі є 
загальний покривний листок або 
листки (образки, кукурудза). 
Сережка схожа на перекину¬ 
тий донизу колос з повислою віс¬ 
сю 1-го порядку (тополя, осика). 
Кілька однотипних С., що містять¬ 
ся на одній заг. осі, утворюють 
складні моноподіальні С.: 
складний колос (жито, пшениця), 
складний зонтик (морква, кріп), 
складну китицю (бузок), склад¬ 
ний щиток (калина). У симподі- 
альних та псевдодихотомічних С. 
вісь 1-го порядку має верхівко¬ 
ву квітку; осі наступних порядків 
утворюють псевдовісь; розпуска¬ 
ються квітки відцентрово. Серед 
цих С. розрізняють: монохазій, 
дихазій, плейохазій. Моноха- 
з і й (однопроменевий верхоцвіт- 
ник) — С., гол. вісь якого закін¬ 
чується квіткою; під нею утворю¬ 
ється вісь 2-го порядку, яка теж 
закінчується квіткою і т. д. Моно¬ 
хазій може утворювати завиток 
(медунка, незабудка) і звивину 
(косарики, півники). У диха- 
з і я (розвилина, двопроменевий 
верхоцвітник) квітки розходяться 
і з’являються за типом псевдоди- 
хотомічного галуження (зірочник, 
золототисячник). Плейоха- 

СУЦВІТТЯ 

В. О. Сухомлннський 

Суцвіття (схематичне 
зображення). 
Прості моноподіальні 
суцвіття: 
1 — китиця; 2 — щиток; 
З — зонтик; 4 — колос; 
5 — головка; 6 — ко¬ 
шик; 7 — початок; 8 — 
сережка. 
Складні моноподіальні 
суцвіття: 
9—складний колос; 10— 
складний зонтик; 11 — 
складна китиця; 12 — 
складний щиток. 
Симподіальні суцвіття: 
13 — завійка (моноха¬ 
зій); 14 — звивина (мо¬ 
нохазій); 15 — розви¬ 
лина (дихазій); 16 — 
плейохазій. 
Мішані суцвіття: 
17 — щиток з кошиків; 
18 — китиця складна з 
колосків (волоть); 19 — 
сережка з дихазіїв. 
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СУЦІЛЬНЕ 
СПОСТЕРЕЖЕННЯ 

П. П. Сушкін. 

з і й (багатопроменевий верхоцвіт- 
пик) — С., гол. вісь якого має од¬ 
ну верхівкову квітку, кілька під- 
квіткових осей 2-го порядку, що ут¬ 
ворюють кільце і теж мають вер¬ 
хівкові квітки (молочай). Існують 
С. мішаного типу. Напр., на за¬ 
гальному стеблі (осі 1-го порядку) 
утворюються різнотипні С.: щи¬ 
ток з кошиків (деревій), китиця 
з колосків, або волоть (овес, про¬ 
со), сережка з дихазіїв (береза, 
ліщина). 
Літ.: Ботаника, т. 1. М., 1966; Федо 
ров А. А., Артюшенко 3. Т. Атлас по 
описательной морфологии вьісших рас 
тений. Соцветие. Л., 1979; Жизнь рас- 
тений, т. 5, кн. 1. М., 1980. 

Л. А. Карнаухова. 

СУЦІЛЬНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ 
— вид статистичного спостережен¬ 
ня, за допомогою якого обстежу¬ 
ють усі одиниці сукупності, що 
становлять досліджуване явище. 
Див. Спостереження статистик- 

сучАва — місто на Пн. Сх. Ру¬ 
мунії, адм. ц. повіту Сучава. Роз¬ 
ташована на р. Сучаві (прит. Сі- 
рету). Вузол автошляхів. 54 тис. 
ж. (1975). Розвинута деревообр. і 
целюлозно-паперова пром-сть. Ма¬ 
шинобудівні, шкіряно-взут., текст, 
і харч. підприємства. Музей 
краєзнавства та історії. Архіт. 
пам’ятки 14—17 ст. В 14 — 
серед. 16 ст. С.— столиця Молдав¬ 
ського князівства. 
СУЧДвСЬКА ОБОРбНА 1653 — 
героїчна оборона укр. козаками на 
чолі з Т. Хмельницьким м. Суча- 
ви (тепер СРР). Влітку 1653 війсь¬ 
ка валаського господаря М. Бес- 
сараба, трансільванського князя 
Ракоці Дєрдя II та польс.-шляхет. 
загони вчинили напад на Мол¬ 
давське князівство. Вони захо¬ 
пили Ясси та оточили в Сучаві 
2-тисячний загін молд. господаря 
В. Лупу. На допомогу йому Б. 
Хмельницький послав 9 тис. (за 
ін. даними — 12 тис.) козаків на 
чолі з Т. Хмельницьким. На поч. 
серпня 1653 козаки прорвали воро¬ 
же оточення і вступили в Сучаву. 
Під керівництвом Т. Хмельниць¬ 
кого, а після його смертельного 
поранення 2 (12).IX 1653 — під 
проводом кальницького полковни¬ 
ка І. Федоренка козаки мужньо 
відбивали численні штурми. Заз¬ 
навши значних втрат і переконав¬ 
шись у безнадійності спроб захо¬ 
пити Сучаву, вороже командуван¬ 
ня змушене було 9 (19).Х 1653 
укласти угоду, за якою козаки, 
забравши з собою останки Т. 
Хмельницького, в повному озбро¬ 
єнні відійшли на Україну. 
«СУЧАСНЕ і МАЙБУТНЄ» — 
укр. рад. щомісячний журнал. Ви¬ 
давався в Києві з березня 1945 до 
грудня 1952. Висвітлював питання 
міжнар. становища і зовн. політи¬ 
ки Рад. Союзу, зокрема післявоєн¬ 
ного мирного врегулювання й між¬ 
нар. співробітництва, встановлення 
дружніх зв’язків СРСР, в т. ч. 
УРСР, з ін. державами. 
СУ ЧЖАОЧЖЄН (1885—1929, 
Шанхай) — діяч робітн. і комуні¬ 
стичного руху Китаю. За профе¬ 
сією — моряк. Один з організато¬ 
рів перших профспілок моряків у 
містах Гуанчжоу і Сянган (1921). 
У 1922 керував Сянганським 
страйком моряків, шо закінчився 

їхньою перемогою. В 1924 вступив 
до КП Китаю (КПК). З 1925 — 
чл. Виконкому, з 1926 — голо¬ 
ва Виконкому Всекит. федерації 
профспілок. У період революції 
1925—27 в Китаї — один з ке¬ 
рівників Сянган-Гуанчжоуського 
страйку 1925—26. У березні — 
червні 1927 як представник КПК 
входив до нац. уряду в м. Ухань 
(міністр праці). З 1927 — чл. ЦК, 
з серпня 1927 — Політбюро ЦК 
КПК. Під час Гуанчжоуського 
повстання 1927 заочно обраний го¬ 
ловою революц. уряду — Ради 
нар. комісарів. З 1928 — член 
Виконавчого бюро Профінтер- 
ну і ВККІ. 
СУЧЖбУ, Усянь — місто на Сх. 
Китаю, в пров. Цзянсу. Річковий 
порт на Великому китайському 
каналі, залізнична станція. 750 
тис. ж. (1971). Розвинуті шовко¬ 
ва пром-сть та кустарні промисли 
(гол. чин. художня вишивка). 
Хім., деревообр., керамічні, папе¬ 
рові, харч, підприємства. Авіац. 
і пед. ін-ти. Музеї. Одне з най- 
мальовничіших міст країни (чис¬ 
ленні парки, канали, штучні водой¬ 
ми). Пам’ятки архітектури 3—14 
ст. С. засн. у 5 ст. до н. е. 
СУШІННЯ — видалення рідини 
(вологи) з твердих, рідких і газо¬ 
подібних матеріалів (продуктів, 
препаратів). Сушінням надають 
матеріалам певних властивостей, у 
багатьох випадках забезпечують їх 
тривале зберігання, виключають 
необхідність перевезення баласту. 
С. супроводиться масо- і теплооб¬ 
міном між сушильним агентом 
(повітрям, топковими газами то¬ 
що) і вологою матеріалу. Розріз¬ 
няють С. природне — без примусо¬ 
вого руху сушильного агента і штуч¬ 
не (в сушарках). Штучне С. буває; 
конвективне (потоком попередньо 
нагрітого сушильного агента), кон¬ 
тактне (при безпосередньому кон¬ 
такті матеріалу з нагрітою поверх¬ 
нею), сублімаційне (у замороже¬ 
ному стані під вакуумом), високо¬ 
частотне (під діянням електр. по¬ 
ля високої частоти), радіаційне 
(з застосуванням інфрачервоного 
проміння), ультразвукове (за до¬ 
помогою ультразвуку). Є й ком¬ 
біновані способи. Вибір режиму 
С. (т-ри, вологості, тиску, швид¬ 
кості руху сушильного агента то¬ 
що) залежить від фіз.-хім. вла¬ 
стивостей матеріалу. С.— один з 
осн. технологічних процесів, ви¬ 
користовуваний у хім., харчовій, 
деревообробній та ін. галузях 
пром-сті, буд-ві, сільському гос¬ 
подарстві. 
СУШКЕВИЧ Антон Казимирович 
(22.1 1889, м. Борисоглєбськ, тепер 
Ворон, обл.— ЗО.УТІІ 1961, Харків) 
— укр. рад. математик, доктор 
фіз.-матем. наук (з 1926). Закін¬ 
чив Петерб. ун-т (1913). З 1916 
працював у навч. закладах Харко¬ 
ва, 1921—29 — професор Воронезь¬ 
кого ун-ту. З 1929 — в Укр. н.-д. 
ін-ті математики та механіки (Хар¬ 
ків), з 1933 — професор Харків, 
ун-ту. Осн. праці стосуються 
гол. чин. алгебри, зокрема узагаль¬ 
нених груп. В цій галузі найваж¬ 
ливішою його працею є «Теорія 
узагальнених груп» (1937). С.— 
автор підручників з вищої алгеб¬ 
ри, теорії чисел, статей з історії 
математики. 

СУШКІВСЬКЕ ПОСЕЛЕННЯ — 
поселення трипільської культу¬ 
ри, залишки якого виявлено біля 
с. Сушківки Уманського р-ну 
Черкас, обл. Досліджували його 
1916 і 1926. Розкопано залишки 
кількох наземних жител з глино¬ 
битними долівками, печами та 
спорудами культового призначен¬ 
ня. Знайдено багато різноманітно¬ 
го посуду, іноді розписаного чор¬ 
ного фарбою, а також знаряддя 
праці з каменю, кременю та кіст¬ 
ки. Серед знахідок — унікальна 
глиняна модель, що зображує 
внутр. вигляд житла носіїв трипіль¬ 
ської культури, а також значна 
кількість глиняних статуеток лю¬ 
дини і свійських тварин (бика, 
барана). Зображення тварин і 
птахів є також у розписах на посу¬ 
динах. 
СУШКІН Петро Петрович [27.1 
(8.II) 1868, Тула — 17.ІХ 1928, 
Кисловодськ, похований у Ленін¬ 
граді] — рос. рад. зоолог, акад. 
АН СРСР (з 1923). Учень М. О. 
Мензбіра. Після закінчення Моск. 
ун-ту (1889) працював на кафедрі 
зоології цього ж ун-ту. В 1910— 
18 — професор Харків., 1919—20 
— Таврійського (Сімферополь) 
ун-тів. З 1921 працював у АН 
СРСР (у Геол. і Зоол. музеях у 
Ленінграді). Праці присвячені зоо¬ 
логії, зоогеографії, палеонтології 
та порівняльній анатомії. Детально 
розробив систематику ряду хижих 
птахів і родини в’юрків. Вивчав бу¬ 
дову і еволюцію стегоцефалів і 
звірозубих плазунів, походження 
людини тощо. 
СФАГНОВІ МОХЙ, сфагніди 
(ЗрЬадпісіае) — підклас мохів. 
У складі С. м. одна родина сфаг¬ 
нових з одним родом сфагн (ЗрЬад- 
пит). Білувато-зелені, бурі до чер¬ 
вонуватих мохи, що ростуть більш 
чи менш густими дернинками. 
Стебло до 10—20 см, часом довше, 
з необмеженим вгорі ростом, внизу 
поступово відмирає, зовні з 1—5 
шарами широких прозорих клітин 
гіалодерми, з отворами (по¬ 
рами), які легко вбирають (всмок¬ 
тують) воду. Листки стеблові й 
гілочкові, різні за формою, без 
жилки, одношарові; клітини двох 
типів: вузькі, живі, зелені — хло¬ 
рофілоносні і широкі, мертві, про¬ 
зорі, з порами в оболонках — водо¬ 
носні. Дводомні або однодомні: ан¬ 
теридії і архегонії утворюються 
на різних особливих гонах. Коро¬ 
бочка куляста, з кришечкою, без 
ковпачка й перистома. Передрос- 
ток (протонема) одношаровий, 
пластинчатий. Понад 300 видів; 
флорі СРСР відомо 42 види, 
РСР — ЗО видів. Поширені С. м. 

від тропіків до арктичної і субан¬ 
тарктичної областей, зростають у 
вологих і заболочених, більш або 
менш кислих місцях; служать до¬ 
мінантами, едифікаторами в рос¬ 
линному покриві боліт, особливо 
оліготрофних та мезотрофних, 
індикаторами напряму й стадії бо- 
лотоутворювального процесу. Од¬ 
ним з домінуючих на оліготроф¬ 
них болотах України є сфагн ма- 
гелланський (5. тадеііапісшп), ін¬ 
дикатором — сфагн бурий (5. Ги5- 
сит). Внаслідок постійного від¬ 
мирання стебла знизу відбувається 
утворення торфу. С. м. у зв’язку 
з високою вологоємністю та бакте- 
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рицидними властивостями застосо¬ 
вувались у медицині і, зокрема, як 
сфагново-марлеві пов’язки — під 
час Великої Вітчизняної війни 
1941—45. 
Літ.: Зеров Д. К. Флора печіночних 
і сфагнових мохів України. К., 1964; 
Савич-Любицкая Л. И., Смирнова 
3. Н. Определитель сфагновьіх мхов 
СССР. Л., 1968; Бачурина А. Ф., 
Партьїка Л. Я. Печеночники и мхи 
Украиньї и смежньїх территорий. К., 
1979. Г. Ф. Бачурина. 

СФАКС — місто на Сх. Тунісу, 
адм. ц. вілаєту Сфакс. Мор. порт 
на узбережжі зат. Габес Середзем¬ 
ного м., залізнична станція, вузол 
автошляхів, аеропорт. 100 тис. ж. 
(1973). Розвинута хім. пром-сть 
(вироби, суперфосфату та сірча¬ 
ної кислоти). Металообробні, шкі- 
ряно-взут., текст, і харч, підпри¬ 
ємства. ТЕС. Кустарні промисли 
(килимарство, вироби, саф’яну). 
Археол. та нар. мистецтва музеї. 
Архіт. пам’ятки 9 ст. С. засн. у 
9 ст. на місці давнього міста 
Тапарура, ^відомого з рим. епохи. 
СФАЛЕРЙТ (відгрец. а<раХєро£— 
обманливий), цинкова обманка — 
мінерал класу сульфідів. 2п5. Як 
домішки містить залізо, марга¬ 
нець, розсіяні елементи та ін. 
Сингонія кубічна. Густ. 3,5—4,2. 
Твердість 3,5—4. Колір бурий, 
чорний, рідше червонуватий, жов¬ 
тий, зелений, білий, сірий. Блиск 
алмазний. Характеризується піро- 
електр. (див. Піроелектрика) і п’є- 
зоелектр. (див. П'єзоелектрика) 
властивостями. Є кілька відмін 
С.: клейофан (світлого забарвлен¬ 
ня або безбарвний), марматит (за¬ 
лізистий С.), пршибраміт (багатий 
на кадмій), брункіт (приховано- 
кристалічний землистий С. біло¬ 
го кольору). У Рад. Союзі родови¬ 
ща С. є в РРФСР (Урал, Алтай, 
Забайкалля), в Таджикистані, на 
Україні (Донбас, Закарпаття). С. 
одержують і штучно. Використо¬ 
вують як цинкову руду. З нього 
вилучають також кадмій, індій, 
галій, германій, талій. Застосо¬ 
вують для виготовлення цинкових 
білил, флуоресціюючих екранів, 
в електроніці, хімічній промис¬ 
ловості. 
<сфАтул-ц£рій» (молд. «Ра¬ 
да краю») — контрреволюц. бурж.- 
поміщицький націоналістичний ор¬ 
ган влади в Бессарабії в листопа¬ 
ді 1917 — листопаді 1918. В грудні 
1917 керівники «С.-ц.» проголосили 
Бессарабію «Молд. нар. республі¬ 
кою». Встановив зв’язок з Цент¬ 
ральною радою. «С.-ц.» був слухня¬ 
ним знаряддям Антанти. При 
сприянні «С.-ц.» у Бессарабію в 
грудні 1917 вторглися війська ко¬ 
ролівської Румунії. 27.III 1918 
«С.-ц.» ухвалив рішення про «умов¬ 
не приєднання» Бессарабії до Ру¬ 
мунії. Декретом рум. уряду «С.-ц.» 
було розпущено. Рад. уряд не 
визнав анексії Бессарабії Руму¬ 
нією. 
СФЕН (від грец. офлу — клин) — 
те саме, що й титаніт. 
Сф£РА (від грец. а<раіра — 
куля) в математиці — гео¬ 
метричне місце точок простору, 
рівновіддалених від однієї точки 
(центра). Відрізок, що сполучає 
центр С. з її точкою, а також його 
довжина, наз. радіусом; від¬ 
різок, що сполучає дві точки С.— 
хордою; хорда, що проходить 

через центр С., наз. її діамет¬ 
ром. С. можна розглядати також 
як поверхню обертання півкола 
навколо його діаметра. Рівняння 
С. в прямокутній декартовій си¬ 
стемі координат має вигляд 
(х — а)2 + {у — Ь)2 + (г —сУ = К2, 

де а, Ь, с — координати центра С., 
К — її радіус. Частина простору, 
яка обмежена С. і містить її 
центр, наз. кулею. Переріз С. до¬ 
вільною площиною є коло. Воно 
наз. великим, коли площина про¬ 
ходить через центр С., всі ін. пе¬ 
рерізи є малі кола. Див. також 
Сферична геометрія, Сферична 
тригонометрія. Сферичні коор¬ 
динати. 
сф£ра МАТЕРІАЛЬНОГО ВИ¬ 
РОБНИЦТВА — сукупність галу¬ 
зей народного господарства, в 
яких створюються матеріальні 
блага або які надають послуги 
матеріального характеру. Відпо¬ 
відно до прийнятої ЦСУ СРСР 
класифікації галузей народного 
господарства вона включає проми¬ 
словість, с. г., лісове г-во, буд-во, 
вантажний транспорт, виробничий 
зв’язок, торгівлю в тій її частині, 
що є продовженням процесу ви¬ 
роби., громад, харчування, мате¬ 
ріал ьно-тех. постачання і збут, 
заготівлю та ін. галузі (вироби, 
друкованої продукції, кінофіль¬ 
мів, заготівля брухту, утильсиро¬ 
вини, мисливське г-во, особисте 
підсобне г-во). Праця людей С. м. 
в. є продуктивною працею. В ма¬ 
теріальному вироби, вона уречев¬ 
люється в матеріальних благах, 
що виступають як предмети спо¬ 
живання або засоби виробництва, 
а діяльність працівників у галу¬ 
зях матеріальних послуг безпосе¬ 
редньо сприяє використанню ство¬ 
рених продуктів для задоволення 
сусп. потреб. До С. м. в. належить 
і наук, діяльність у тій її части¬ 
ні, що виступає як безпосередній 
фактор вироби, (створення і вдо¬ 
сконалення існуючих виробничих 
технологій, знарядь і засобів пра¬ 
ці). З розвитком науки та її інте¬ 
грації з вироби, коло наук, уста¬ 
нов, які включаються в С. м. в., 
розширюється. До С. м. в. нале¬ 
жать також орг-ції госп. управлін¬ 
ня виробничими галузями, видат¬ 
ки на утримання яких включають 
до затрат підпорядкованих їм під¬ 
приємств. Марксизм-ленінізм ви¬ 
ходить з того, що вирішальним 
у людській діяльності є С. м. в.— 
природна й вічна умова людського 
життя. 
У С. м. в. створюється сукупний 
суспільний продукт і національ¬ 
ний доход. Усі ін. галузі нар. 
г-ва, діяльність яких пов’язана 
з наданням послуг населенню, 
задоволенням особистих і сусп. 
потреб людей, відносять до неви¬ 
робничої сфери. 
Бурж. екон. наука не розрізняє 
С. м. в. і невиробничу сферу, 
оскільки вважає продуктивною вся¬ 
ку діяльність, у т. ч. працю вій¬ 
ськовослужбовців, поліцейських, 
держ. чиновників, представників 
реліг. орг-цій. Тому в капіталі¬ 
стичних країнах нац. доход облі¬ 
чують як суму доходів населення, 
одержану в двох сферах діяльно¬ 
сті. Такий метод приховує екс¬ 
плуататорський характер соціаль¬ 

ної структури бурж. суспільства і 
справжні джерела створення до¬ 
даткового продукту. 

П. В. Щепієнко. 

сфЄра ПбСЛУГ — сукупність 
галузей народного господарства, 
продукт яких виступає у вигля¬ 
ді певної доцільної діяльності 
{послуг). На відміну від сфери 
матеріального виробництва, пра¬ 
ця, зайнята у С. п., не створює но¬ 
вих споживних вартостей. Про¬ 
цес вироби, послуг майже завжди 
збігається з процесом споживан¬ 
ня їх. У С. п. функціонують галу¬ 
зі, які відносять до матеріального 
вироби., і види діяльності, які 
належать до невиробничої сфери. 
В СРСР, згідно з прийнятим поді¬ 
лом у плануванні й статистиці, С. 
п. включає торгівлю і громад, 
харчування, житлово-комунальне 
г-во і побутове обслуговування 
населення, пасажирський транс¬ 
порт і зв'язок, що обслуговує насе¬ 
лення, заклади освіти, культури, 
охорони здоров’я, фіз. культури 
і спорту, установи соціального за¬ 
безпечення. Результатами діяль¬ 
ності галузей С. п. населення 
користується як безплатно (ос¬ 
віта, охорона здоров’я тощо), 
так і за плату (пасажирський 
транспорт, зв’язок, побутове об¬ 
слуговування населення та ін.). 
Зростання ролі галузей С. п. у 
нар. г-ві — один з гол. елементів 
раціональної організації структу¬ 
ри сусп. вироби. З підвищенням 
рівня екон. розвитку соціалістич¬ 
не суспільство має можливість роз¬ 
ширяти обсяг ресурсів економіки, 
що використовуються у С. п., де¬ 
далі повніше задовольняти зро¬ 
стаючі потреби в послугах (див. 
Підвищування потреб закон). 
СФЕРИЧНА АБЕРАЦІЯ — тип 
геометричної аберації оптичних 
систем. Зумовлена тим, що про¬ 
мені світла, які проходять через 
оптичну систему на різних від¬ 
далях від її оптичної осі, мають 
незбіжні фокуси. Внаслідок С. а. 
паралельний пучок променів зобра¬ 
жається на екрані не точкою, що 
лежить на гол. оптичній осі, а у виг¬ 
ляді кружка розсіяння, яскра¬ 
вість якого зменшується з відда¬ 
ленням від його центра, а освіт¬ 
леність і діаметр кружка зміню¬ 
ються з переміщенням положення 
екрана. Розрізняють поздовжню 
і поперечну С. а. Поздовжня 
визначається віддаллю між площи¬ 
ною, в якій міститься фокус парак- 
сіального пучка променів (гаус- 
совою площиною), і фокусом про¬ 
менів, що пройшли крізь крайню 
зону оптичної системи. Поперечна 
С.а. визначається радіусом кружка 
розсіяння, що утворюється в гаус- 
совій площині. С. а. усувають роз¬ 
рахунком оптичних систем (напр., 
в об'єктивах — апохроматах і 
ахроматах). 
СФЕРИЧНА АСТРОНОМІЯ — 
розділ астрометрії, який розгля¬ 
дає математичні способи вивчен¬ 
ня дійсних положень та рухів тіл 
у космічному просторі на базі 
їхніх видимих положень та пере¬ 
міщень по небесній сфері. Матем. 
апаратом С. а. є сферична триго¬ 
нометрія. Задачі С. а. розв’язу¬ 
вались у глибокій давнині, з ними 
пов’язане виникнення сферичної 
геометрії. У С. а. вивчають вплив 

СФЕРИЧНА 
АСТРОНОМІЯ 

Сухоцвіт лісовий. Ниж¬ 
ня і верхня частини рос¬ 
лини. 



СФЕРИЧНА 
ГЕОМЕТРІЯ 

Сферична тригономет¬ 
рія. Сторони і кути сфе¬ 
ричного трикутника. 

Сферичні координати 
точки М. 

Сферометр: 
1 — освітлювач; 
2 — вимірюваний виріб; 
3 — змінне опорне 
кільце; 
4 — вимірювальний 
стрижень із шкалою; 
5 — відліковий мікро¬ 
скоп. 

позірних переміщень на координа¬ 
ти небесні світил, одержують фор¬ 
мули для врахування цих пере¬ 
міщень і приведення координат 
від точки спостереження до центра 
Землі, Сонця і центра мас Со¬ 
нячної системи, розглядають спо¬ 
соби переходу від однієї системи 
координат до іншої, вивчають спо¬ 
соби вимірювання часу. С. а. дає 
змогу визначати також моменти 
сходу та заходу світил над гори¬ 
зонтом, проходження зірок через 
меридіан небесний, перший верти¬ 
кал та ін. кола і точки небесної 
сфери, встановлювати шкали для 
відліку часу. С. а.— теор. основа 
практичної астрономії. 

, . Л. П. Дума. 
СФЕРЙЧНА ГЕОМЕТРІЯ — роз- 
діл геометрії, в якому вивчають 
геометричні фігури на сфері. Ви¬ 
никнення С. г. пов’язане з задача¬ 
ми сферичної астрономії. Осн. 
елементами С. г. є точки та вели¬ 
кі кола сфери. Великі кола є гео¬ 
дезичними лініями сфери, тому 
вони в С. г. відіграють роль, ана¬ 
логічну ролі прямих у планімет¬ 
рії. Віддаль між двома точками 
в С. г. вимірюється кутом між ра¬ 
діусами сфери, проведеними в ці 
точки. Кут між двома «прямими» 
дорівнює двогранному кутові між 
площинами великих кіл, які виз: 
начають ці «прямі». Дві будь-які 
«прямі» в С. г. перетинаються у 
двох точках і розбивають поверхню 
сфери на 4 двокутники; отже, па¬ 
ралельних «прямих» у С. г. немає. 
Три«прямі», перетинаючись попар¬ 
но, утворюють 8 сферичних три¬ 
кутників. Ці трикутники мають 
багато незвичайних властивостей, 
які відрізняють їх від плоских 
трикутників. Напр., сума кутів 
сферичного трикутника завжди 
більша за 180° і менша за 540°; 
вони повністю визначаються свої¬ 
ми внутр. кутами, тобто подібних 
трикутників у С. г. немає. С. г.— 
прототип еліптичної ріманової 
геометрії, аксіоматику якої мож¬ 
на інтерпретувати на поверхні 
сфери, ототожнюючи її діаметраль¬ 
но протилежні точки. Див. також 
Сферична тригонометрія. 

, В. П. Бглоусова. 
СФЕРЙЧНА ТРИГОНОМеТРІЯ 
— розділ тригонометрії, в якому 
вивчають залежності між сторона¬ 
ми і кутами сферичних трикутни¬ 
ків (див. Сферична геометрія). 
Сторони і кути сферичного трикут¬ 
ника (мал.) пов’язані між собою 
формулами: 

и Ь С 
5Ш — 51П — Б1П — 

5ІП А ~ 5ІП В ~ 5ІП С 

с а Ь 
005 - = 005 - С05-\- 

Г Г г 

а . Ь _ 
-4- 51П   51П   С05 С; 

Г Г 

а 
СОБ —у = (СО 5 А + 

-{- С05 В С05 0/5ІП В 5ІП С, 

де а, Ь, с — сторони трикутника, 
А, В, С — кути, протилежні цим 
сторонам, г — радіус сфери. Для 
прямокутних сферичних трикутни¬ 

ків (С=90°) основні формули 
мають вигляд: 

с а Ь 
С05 - = С05 - С05 - => 

Г Г Г 

= СІ£ А • СІ£ В; 
ас с 

- С05 А == 5ІП - • А; 
& г г г 

а с 
51П - = 51Ї1 - 51П А. 

г г 

Якщо довжина сторони трикутни¬ 
ка [що дорівнює добуткові відпо¬ 
відного кута (у радіанах) на ра¬ 
діус сфери] мала порівняно з ра¬ 
діусом сфери, то її знаходять на¬ 
ближено за формулами плоскої 
тригонометрії. Формули плоскої 
тригонометрії можна одержати з 
формул С. т. шляхом граничного 
переходу, коли г —» оо. С. т.— ма- 
тем. апарат сферичної астрономії. 
Літ.: Степанов Н. Н. Сферическая 
тригонометрия. Л.— М., 1948; Вольїн- 
ский Б. А. Сферическая тригономет¬ 
рия. М-, 1977. В. П. Бглоусова. 
СФЕРЙЧНІ КООРДИНАТИ — 
три числа г, 0, ф, які визначають 
положення точки у просторі. Якщо 
початок О системи прямокутних 
декартових координат збігаєть¬ 
ся з центром сфери радіуса г 
(мал.), то С. к. точки М визнача¬ 
ються так: г = ОМ, 6 = / МОг, 
Ф = / д:ОА/. З прямокутними де- 
картовими координатами С. к. 
пов’язані формулами: 

X = Г 5ІЇ1 0 СОЗ ф, у = г 5ІП 0 5ІЇ1 ф, 

г — г соя 0. 

Координатними поверхнями систе¬ 
ми С. к. є множини: сфер з центра¬ 
ми в точці О; півплощин, прилег¬ 
лих до осі Ог; конусів обертання з 
вершинами в О і кутами 0 між 
віссю обертання Ог і твірною ко¬ 
нуса. С. к. широко застосовують у 
математиці, астрономії, фізиці й 
техніці. В. П. Білоусова. 
сфЄріум — рід двостулкових 
молюсків. Те саме, що й гиарівка. 
СФЕРбїД (від сфера і грец. єі- 
6о£ — вигляд) — сплющений еліп¬ 
соїд обертання з малим стиснен¬ 
ням. У заг. випадку С. наз. будь- 
яку поверхню, схожу на сферу. 
С. використовують для характери¬ 
стики фігури Землі (див. Геоїд). 
СФЕРО ІДИЗАЦІЯ (від грец. 
афосіроєїбле — кулястий) — пере¬ 
творення при підвищеній темпера¬ 
турі нерівновісних кристалів на 
порівняно рівновісні (найчастіше 
сферичної форми). Особливо вели¬ 
ке значення має С. пластинок це¬ 
ментиту, що є складовою части¬ 
ною перліту, в вуглецевих, лего¬ 
ваних інструментальних, конст¬ 
рукційних та ін. сталях. У процесі 
С. пластинчастий перліт стає зер¬ 
нистим, внаслідок чого значно 
знижується твердість, підвищу¬ 
ється пластичність, поліпшується 
оброблюваність сталей різанням 
і тиском. Щоб прискорити С., сталь 
попередньо деформують або загар¬ 
товують. 
СФЕРОЛГТИ (від грец. афосіра — 
куля і Хідос; — камінь) — сферич¬ 
ні мінеральні утворення радіально- 
волокнистої будови, діаметр яких 
здебільшого становить кілька мі¬ 
ліметрів. У магматичних гірських 
породах С. розглядають як кон¬ 
тактові утворення на периферій¬ 
них ділянках діабазів; у кислих 

лавах виникають шляхом консолі¬ 
дації переважно склоподібної маси 
при її застиганні. В осадочних 
гірських породах трапляються 
карбонатні, марганцево-залізисті, 
фосфатні, халцедонові (див. Хал¬ 
цедон) та ін. С., що утворюються 
внаслідок розкристалізації ко¬ 
лоїдної (див. Колоїдні системи) 
речовини. 
СФЕРОМЕТР (від сфера і грец. 
цєтрєсо — вимірюю) — оптичний 
прилад, яким вимірюють радіус 
кривини сферичної поверхні виро¬ 
бів. За допомогою С. (мал.) ви¬ 
значають хорду центр, перерізу і 
відповідну їй стрілу. Якщо ра¬ 
діус кривини поверхні становить 
40 мм — 40 м, похибка вимірю¬ 
вання не перевищує 0,02—0,5 % . 
С. застосовують в оптиці, машино¬ 
будуванні. 
СФІГМОГРАФІЯ (від грец. 
афоуцое — коливання і урафсо — 
пишу) — метод графічної реєстра¬ 
ції пульсових коливань стінок арте¬ 
рій у вигляді кривої (сфігмогра¬ 
ми) за допомогою апарата — сфіг¬ 
мографа. Найчастіше записують 
сфігмограми сонної та променевої 
артерій (центральний пульс), рід¬ 
ше — стегнової, артерій стоп (пе¬ 
риферичний пульс). Синхронний 
запис цих кривих дає змогу вимі¬ 
рювати час запізнювання перифе¬ 
ричного пульсу по відношенню до 
центрального і визначити швид¬ 
кість поширення пульсової хвилі. 
При пороках серця, ураженнях 
периферичних артерій та ін. за¬ 
хворюваннях форма і амплітуда 
пульсових коливань на сфігмо¬ 
грамі змінюються. 
СФІНКС' (грец. 2фіу£) — 1) У 
Старод. Єгипті статуя фантастич¬ 
ної істоти (духа — охоронця 
царської влади) з тулубом лева й 
головою людини (здебільшого зоб¬ 
раження фараона) або священної 
тварини. 
2) У грец. міфології потвора у виг¬ 
ляді крилатої жінки з тулубом ле¬ 
ва. За міфом, С. жив поблизу 
Фів. Він задавав перехожим за¬ 
гадку: «Хто ходить уранці на чоти¬ 
рьох ногах, удень — на двох, а вве¬ 
чері — на трьох?» і вбивав усіх, хто 
не міг на неї відповісти. Коли Едіп 
розгадав, що це людина в дитинст¬ 
ві, в дорослому віці й у старості, 
С. кинувся зі скелі в море (за 
ін. міфом, його вбив Едіп). Іл. 
див. також т. З, с. 513. 3) П е р е - 
н о с н о С. — загадкова людина, 
загадка. 
СФГНКТЕР (грец. афіухтіїр, від 
афіууса — стискую), стискувач, за¬ 
микач — кільцевидний (круговий) 
м'яз, що при скороченні звужує 
або замикає будь-який природ¬ 
ний отвір (ротовий, відхідниковий 
та ін.) або отвір переходу з одного 
відділу трубчастого порожнистого 
органа в інший (напр., зі шлунка 
у дванадцятипалу кишку, з сечо¬ 
вого міхура у сечовипускний ка¬ 
нал). Перебуває в певному тоніч¬ 
ному напруженні. До С. відносять 
також круговий м’яз райдужної 
оболонки ока. Деякі С. складають¬ 
ся з поперечносмугастих, інші — 
з гладеньких м’язів, що іннер- 
вуються вегетативною нервовою 
системою. 
СФІРЕНА, морська щука (5рЬу- 
гаепа) — рід риб род. баракудових, 
або сфіренових, ряду кефалепо- 
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дібних. Тіло (довж. 1—3 м) видов¬ 
жене, майже циліндричне, голова 
нагадує голову щуки (звідки й 
друга назва). Рот великий, нижня 
щелепа виступає вперед, на щеле¬ 
пових і піднебінних кістках є го¬ 
стрі зуби, передні — іклоподібні. 
Хижак, живиться рибою, здобу¬ 
ваючи її переважно з засідки. 
Бл. 20 видів, поширених у тропіч¬ 
них і субтропічних зонах сх. ча¬ 
стини Атлантичного, Індійського 
і Тихого океанів та в прилеглих 
морях; С. європейська (5. 
брЬугаепа) зрідка заходить у Чор¬ 
не м. У деяких місцевостях, зо¬ 
крема біля берегів Африки, в 
Японії, С. мають промисл. зна¬ 
чення; м’ясо окремих видів, що 
живуть серед коралових рифів, 
може спричинювати тяжкі отруєн¬ 
ня людини. Л. Я. Щербуха. 

СФбРЦА (ЗГогга) — династія 
міланських герцогів у 15—16 ст. 
Представники: Франческо 
С. (1401—66), герцог з 1450. При¬ 
єднав до Мілану більшу частину 
Ломбардії, Бари, Геную. Гале- 
аццо Марія С. (1444—76), 
герцог з 1466, і Лодовіко С. 
(1452—1508), герцог з 1494 (фак¬ 
тично з 1479), вели численні вій¬ 
ни за розширення своїх володінь. 
Массіміліано С. (1493— 
1530) в 1512—15 іФранческо 
II С. (1495—1535) в 1521—25 від¬ 
новлювали владу роду С. у Мілан¬ 
ському герцогстві. Рід С., залучаю¬ 
чи до свого двору вчених, поетів, 
художників (Леонардо да Вінчі 
та ін.), сприяв перетворенню Мі¬ 
лана на значний культур, центр. 
СФРАГГСТИКА (від грец. афра- 
уи; — печатка), сигілографія — 
допоміжна історична дисципліна, 
що вивчає печатки, описує їх, 
досліджує умови й засоби їхнього 
застосування. С. розглядає пе¬ 
чатки як одне з істор. джерел, як 
пам’ятки матеріальної культури, 
мистецтва та історії суспільства, 
як засіб дипломатичної (див. Дип¬ 
ломатика) експертизи для встанов¬ 
лення вірогідності істор. доку¬ 
ментів. Дослідження сфрагістич- 
ного матеріалу дає змогу встанови¬ 
ти час і місце виникнення, автен¬ 
тичність документів, допомагає 
одержати окремі відомості про 
події в країні, екон. і культур, 
зв’язки між країнами тощо. В 
Росії, як і за рубежем, перші пра¬ 
ці з С. з’явились у 18 ст. Розробка 
С. як наук, дисципліни почалася 
в 2-й пол. 19 ст., на Україні — на 
поч. 19 ст. (праці К. Пауловича 
та ін.). Застосовуючи методи і 
прийоми істор. науки, С. розроби¬ 
ла і свою спец, методику. Схожі 
елементи в зображеннях на пе¬ 
чатках, гербах і монетах зближа¬ 
ють С. з геральдикою і нумізма¬ 
тикою. В сучас. історіографії 
заг. С. поділяється на ряд галузей: 
С. старод. світу, античну, східну, 
зх.-європейську тощо. Питанням 
С. присвячений наук, збірник 
«Нумизматика и сфрагистика» 
(в. 1—5. К., 1963—74). Матеріали 
з С. вміщені в зб. «Історичні дже¬ 
рела та їх використання» (в. І—7. 
К., 1964—72). в журн. «Архіви 
України». 
Літ.: Каменцева Е. И., Устюгов Н. В. 
Русская сфрагистика и геральдика. 
М., 1974; Третя республіканська нау¬ 
кова конференція з архівознавства та 

інших спеціальних історичних дисцип- 

лін. К., 1968. 1 В. І. Стрельський] 

сфумАто (від італ. білішаю — 
нечіткий, м’який) — у живописі 
пом’якшення обрисів постатей та 
предметів, яке дає можливість пе¬ 
редати повітря, що їх оточує. 
Прийом С., один із найважливі¬ 
ших елементів повітряної перспек¬ 
тиви, був теоретично обгрунтова¬ 
ний і практично запроваджений 
Леонардо да Вінчі. 
СХАЛКЕР (ЗсЬаІкег) Корнеліс 
Йоганнес (31.VII 1890—13.1 1944, 
Схевенінген, тепер у складі Гаа- 
ги) — діяч комуністичного руху 
Нідерландів. У 1914 вступив до 
С.-д. робітн. партії, 1916 перейшов 
до лівої С.-д. партії. З 1918 — член 
КП Нідерландів (КПН; засн. 1918). 
З 1925 — член ЦК КПН. З 1930 — 
політ, секретар ЦК КПН. З 1935 — 
кандидат у члени ВККІ. В 1937— 
38 — представник КПН у ВККІ. З 
1938— секретар ЦК КПН. Депу¬ 
тат парламенту 1933—37. Після 
окупації Нідерландів нім.-фашист, 
військами (1940) в підпіллі очолив 
керівництво КПН. 14.XI 1943 
заарештований і пізніше розстрі¬ 
ляний гітлерівцями. 
СХЕМА (від грец. охПца — вид, 
форма) — 1) Спрощене зображен¬ 
ня, викладення чогось у загальних, 
основних рисах. 2) Кресленик. 
що передає систему, будову, вза¬ 
ємне розміщення частин машини, 
приладу тощо за допомогою умов¬ 
них знаків. 
СХЕНОПЛ£КТ (Зсйоепоріесіиз) 
— багаторічна трав’яниста рослина 
роду комиш (Зсігриб) родини осо¬ 
кових. Кореневище горизонтальне; 
стебло кругле або тригранне, без¬ 
листе, при основі вкрите піхвами. 
Квітки в колосках, зібраних у во- 

Сфрагістика. 1. Висла печатка Ярос 
лава Мудрого. 11 ст. 2—4. Українські 
печатки 17 — 18 ст.: Київського магі¬ 
страту, гетьмана Богдана Хмельниць 
кого і Запорізького коша. 

Сфрагістика. 1. Печатка Всеросійсько¬ 
го Центрального Виконавчого Коміте¬ 
ту Рад робітничих, селянських, чер- 
воноармійських і козачих депутатів 
РСФРР. 2. Печатка Секретаріату 
Президії Всеукраїнського Централь¬ 
ного Виконавчого Комітету УСРР. 

лотевидне суцвіття з покривними 
листками. Квітки дводомні; оцві¬ 
тина проста, з 5—6 щетинок. Плід 
— горішок. Росте у воді, по бе¬ 
регах водойм, на луках, болотах. 
С. на Україні відомий під назвою 
куга. А. П. Лебеда. 
СХЙЗМА (грец. а%іаца — роз¬ 
кол) — розкол у християнській 
церкві; нині вживається термін 
розділення церков. На Україні 
в 16—18 ст. католицьке духів¬ 
ництво і польс. шляхта зневажли¬ 
во називали православних україн¬ 
ців ^схизматами. 
СХЙЛЕННЯ в астрономії 
— одна з екваторіальних коорди¬ 
нат світила; кутова віддаль сві¬ 
тила від екватора небесного. С. 
відлічується від екватора в обид¬ 
ва боки (для світил Пд. півкулі 
небесної сфери С. від’ємне) і мо¬ 
же набувати значень від 0 до ±90°. 
Див- також Координати небесні. 
СХЙЛЕННЯ МАГНІТНЕ — кут 
між географічним меридіаном і 
меридіаном магнітним у певній 
точці земної поверхні; один з еле¬ 
ментів земного магнетизму. Ви¬ 
мірюється в градусах за допомо¬ 
гою магн. теодоліта. Якщо пн. кі¬ 
нець стрілки відхиляється на Сх., 
то С. м. вважають східним (до¬ 
датнім), якщо на Зх. — західним 
(від’ємним). Величина С. м. змі¬ 
нюється від 0° (на екваторі) до 
±180° (на магн. і геогр. полюсах). 
Зміни С. м. в часі невеликі і посту¬ 
пові. На картах його зображують 
ізолініями (ізогонами) для пев¬ 
ного часу (епохи). Картами С. м. 
користуються при наземному 
орієнтуванні, в мор. та повітр. 
навігації, при землевпорядних ро¬ 
ботах тощо. На Україні С. м. 
вивчають магн. обсерваторії Гео¬ 
фізики інституту імені С. І. 
Субботіна АН УРСР. 

Є. 1. Антонюк. 

СХЙМА (від грец. охЛца—зовніїш 
ність, одяг; положення) — вищий 
ступінь чернецтва в православній 
церкві. Посвячені в С. ченці (схим¬ 
ники) дають обітницю до держу ва: 
ти суворих аскетичних правил, які 
залежно від ступеня трудності 
поділяються на велику С. (для 
ченці в-пустельників) і малу С. 
(для ченців, які живуть у мона¬ 
стирських гуртожитках). 
СХІД, точка сходу — точка перети¬ 
ну небесного екватора з матема¬ 
тичним горизонтом, розташована 
справа від спостерігача, який сто¬ 
їть лицем до півночі. Позначається 
С, О (нім. Обі), Е. (англ. Еабі). 
Див. Небесна сфера. 
СХІДНА РЙМСЬКА ІМПЄРІЯ — 
прийнята в історичній літературі 
назва сх. частини Римської імпе¬ 
рії з 4 ст. Див. Візантія. 
СХГДНА РІВНЙНА — підлідна 
рівнина в східній частині Антарк¬ 
тиди. Більша частина ложа льодо¬ 
вика, що вкриває С. р., лежить 
нижче рівня моря. Товщина криги 
досягає 3500 м. С. р. відкрили 
антарктичні експедиції СРСР та 
СІЛА 1959—61. 
СХІДНЕ САМОА — володіння 
СІЛА в сх. частині архіпелагу Са¬ 
моа в Тихому ок. До складу С. С. 
входять острови Тутуїла, Мануа, 
Аунуу і атоли Роз і Суейнс (з 
групи Токелау). Площа 197 км . 
Нас. 32,4 тис. чол. (1980), гол. чин. 
самоанці. Адм. центр — Паго-Паго. 

СХІДНЕ САМОА 

Сфінкс. Національний 
музей. Афіни. 

Сфірена європейська. 
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Офіц. мова англійська. Острови 
гористі (вис. до 652 м). Клімат 
тропічний, пасатний. Масиви тро¬ 
пічних лісів. О-ви Самоа були за¬ 
селені полінезійцями бл. З тис. 
років тому. В 1722 острови від¬ 
крив голландець Я. Рогтевен. З 
серед. 19 ст. за володіння остро¬ 
вами боролися Німеччина, Велико¬ 
британія і США. У 1899 С. С. 
стало володінням США, Західне 
Самоа — Німеччини. З 1900 управ¬ 
ління С. С. здійснювалося військ.- 

мор. міністерством США. В 1951 
управління територією передано 
м-ву внутр. справ США. Населен¬ 
ня островів з 20-х рр. 20 ст. веде 
боротьбу за самоврядування. В 
1948 у С. С. було утворено парла¬ 
мент (фоно), який є законодавчим 
органом. У 1960 в С. С. прийнято 
конституцію. Діяльність фоно об¬ 
межена і контролюється губерна¬ 
тором (з 1976 обирається населен¬ 
ням). Основа економіки — вироби, 
копри і рибних консервів. Планта¬ 
ції кокосової пальми; вирощують 
банани, таро, ямс, цукр. трости¬ 
ну та ін. Рибальство. Туризм. 
Гол. порт — Паго-Паго. 
«СХІДНИЙ ПАКТ» — проект 
договору про взаємодопомогу між 
СРСР, Чехословаччиною, Поль¬ 
щею, Фінляндією, Латвією, Есто¬ 
нією і Литвою проти загрози агре¬ 
сії гітлерівської Німеччини. Вису¬ 
нутий на поч. 1934 франц. мініст¬ 
ром закорд. справ Л. Варту. В 
травні — червні 1934 СРСР і 
Франція погодились укласти дво¬ 
сторонній договір, що передбачав 
гарантування Францією запропо¬ 
нованого нею «С. п.», а Рад. Сою¬ 
зом — Локарпських договорів 
1925 (при усуненні з них антирад. 
тенденцій). Про готовність приєд¬ 
натися до «С. п.» заявили Чехосло- 
ваччина, Литва, а також (при умові 
приєднання до нього Німеччини і 
Польщі) Естонія і Латвія. Німеч¬ 
чина і Польща відмовилися від 
участі у «С. п.», уряд Фінляндії 
ухилився від відповіді. Після вби¬ 
вства Л. Варту (9-Х 1934) у франц. 
уряді дістали перевагу елементи, 
які заохочували гітлерівську аг¬ 
ресивну політику. Проект «С. п.» 
залишився нездійсненим. 
«СХІДНИЙ СВІТ» — журнал, 
орган Всеукр. наукової асоціації 
сходознавства. Виходив 1927—31 в 
Харкові. Статті друкувалися укр. 
мовою і частково — російською. 

З 1930 наз. «Червоний Схід». 
Висвітлював питання історії, еко¬ 
номіки, політики, права, геогра¬ 
фії, філології, мистецтва країн 
Азії, Африки тощо. Вміщував 
рецензії на нову сходознавчу л-ру. 
В журналі співробітничали В. П. 
Бузескул, А. Ю. Кримський, П. Г. 
Тичина, А. П. Ковалівський, 
П. Г. Ріттер, Я. П. Ряппо та 
ін. діячі науки і культури. 
Літ.: Лівщиц Р. С., Надель X. С. 
Систематичний покажчик до журналу 
«Східний світ» — «Червоний Схід» 
(1927 — 1931). X., 1964. 

_ „ т О. П. Довгопола. 
СХІДНИЙ СИБІР — сх. частина 
Сибіру, що простягається від 
Єнісею на Зх. до гір тихоокеансь¬ 
кого вододілу на Сх. Площа 7,2 
млн. км2. Більша частина терито¬ 
рії зайнята Середньосибірським 
плоскогір* ям, яке змінюється на 
Пн. приморськими низовинами, 
а на Пд. і Сх.— високими гірсь¬ 
кими хребтами Зх. Саяну й Сх. 
Саяну, Забайкалля та Яно-Колим- 
ської гірської країни. С. С. роз¬ 
ташований гол. чин. у зоні тайги, 
переважають хвойні породи (мод¬ 
рина, сосна, ялина та ялиця), на 
крайній Пн.— тундрові ландшаф¬ 
ти, на Пд.— окремі лісостепові й 
степові ділянки. Поширена бага¬ 
торічна мерзлота. Гол. корисні 
копалини: вугілля (Кансько-Ачин- 
ський буровугільний, Іркутський, 
Пд.-Якутський і Тунгуський кам.- 
вуг. басейни), заліз, руди (у При- 
ангар’ї та Пд. Якутії), руди кольо¬ 
рових і рідкісних металів, золото, 
алмази, слюда, хім. сировина і мі¬ 
неральні буд. матеріали. Ресурси 
деревини. Ріки (Єнісей, Ангара, 
Лена) багаті на гідроенергоресур¬ 
си. Велику цінність мають величез¬ 
ні запаси прісної води оз. Байкал. 
На тер. С. С. розміщені одноймен¬ 
ний екон. район Рад. Союзу (пл. 
4,1 млн. км2, включає Бурят. 
АРСР Ту в. АРСР, Краснояр. 
край, Ірк. і Читин. області) та 
Якутська АРСР, яка входить до 
складу Далекосхідного екон. ра¬ 
йону. Населення С. С. 9,5 млн. 
чол. (1983), осн. частина його 
живе на Пд. Найбільші міста: 
Красноярськ, Іркутськ, Улан- 
Уде, Чита, Ангарськ, Братськ, 
Норільськ, Якутськ, Абакан. У 
нар.-госп. комплексі СРСР С. С. 
виділяється переважанням енерге¬ 
тики, паливоємних та енергоєм¬ 
них галузей пром-сті (алюмінієвої 
в Красноярську, Братську, мідно- 
нікелевої в Норільську). Важли¬ 
ве значення мають хім., маш.-буд., 
лісова та целюлозно-паперова 
пром-сть. С. г. спеціалізується на 
вироби, зерна і продуктів тварин¬ 
ництва. В трансп. системі провідну 
роль відіграє залізнич. та річко¬ 
вий транспорт (судноплавство по 
Єнісею і Лені). Все більшого зна¬ 
чення набуває авіа- та автомоб. 
транспорт. Тер. С. С. проходить 
частина Б айкало-Амурської магі¬ 
стралі. Важливу роль у г-ві відіг¬ 
рають Іркутсько-Черемховський, 
Братсько-Усть-Ілімський, Саян- 
ський, Пд.-Якутський та ін. тери¬ 
торіально-виробничі комплекси. 
Літ.: Восточная Сибирь. М., 1963; 
Тарасов Г. Л. Восточная Сибирь. 
М., 1964. О. О. Кибальчич. 

СХІДНИЙ ТІМЙР — територія 
на Пн. Сх. о. Тімор. Пл. 14,9 тис. 
км2. Нас. 552,9 тис. чол. (1980, пере¬ 

пис): малайці, папуаси, китайці 
та ін. Адм. центр — Ділі. Рельєф 
переважно гірський. Поклади наф¬ 
ти, природного газу, горючих слан¬ 
ців, марганцевої руди. Клімат 
субекваторіальний, мусонний. На 
узбережжі т-ра повітря протягом 
року 4-25, 4-27°. Опадів бл. 
1500 мм на рік. Високотравпа са¬ 
вана, тропічні ліси. С. Т. — кол. 
колонія Португалії (з 1586). Неза¬ 
лежність С. Т. була проголошена 
28.XI 1975 Революц. фронтом за 
незалежність С. Т. (ФРЕТІЛІН, 
засн. 1970) в ході боротьби проти 
проіндонезійських партій — Нар.- 
демократичної асоціації С. Т. 
(засн. 1974) і Демократичного 
союзу Тімору (засн. 1974), що 
розгорнулася після повалення фа¬ 
шист. режиму в Португалії (1974). 
7.XII 1975 прихильники проін¬ 
донезійських партій при підтрим¬ 
ці збройних сил Індонезії захопили 
С. Т. Генеральна Асамблея та 
Рада Безпеки ООН не раз закли¬ 
кали Індонезію вивести свої війська 
з С. Т. Проте в липні 1976 Індоне¬ 
зія оголосила про приєднання до 
неї Тімору на правах провінції. 
Основа економіки — плантаційне 
г-во, що базується на вироби, кави, 
копри і каучуку. Гол. прод. куль¬ 
тури — рис і кукурудза, а також 
батат, боби, пшениця, овес. З тех. 
культур вирощують тютюн, бавов¬ 
ник, бамбук, какао, чай, тунгове 
дерево. Тваринництво, рибальство. 
В невеликій кількості видобу¬ 
вають нафту. Дрібні каво- та 
рисоочисні підприємства. Авто¬ 
шляхів— 2,9 тис. км. Гол. порт — 
Ділі. Вивозять каву, копру, кау¬ 
чук. Основні торг, партнери — 
Португалія, Сінгапур, Австралія 
і Японія. 
СХІДНИЦЯ — селище МІСЬКОГО ти¬ 
пу Львів, обл. УРСР, підпорядко¬ 
ване Бориславській міськраді, за 
14 км від залізнич. ст. Борислав. 
3,1 тис. ж. (1983). У селищі — 
нафтопромисел, швейний цех Бо- 
риславського швейно-галантерей¬ 
ного виробничого об’єднання, ліс¬ 
ництво, підприємства побутового 
обслуговування. Середня школа, 
лікарня, пансіонати «Гуцулка», 
«Карпати» і «Запорожець». Буди¬ 
нок культури, 2 б-ки. В районі С. 
відкрито джерела лік. мінераль¬ 
них вод типу «Нафтуся». Виникла 
С. у 14 ст., с-ще міськ. типу — з 
1940. 
СХІДНО-АВСТРАЛІЙСЬКА ТЕ¬ 
ЧІЯ — тепла течія у пд. частині 
Тихого ок. вздовж сх. берегів Ав¬ 
стралії. Є відгалуженням Півден¬ 
ної Пасатної течії. Спрямована 
з Пн. на Пд. Поблизу о. Тасманія 
С.-А. т. розгалужується, її ліве 
відгалуження проходить вздовж 
зх. берегів, праве — на Пд. від 
Нової Зеландії, де з’єднується 
з Західних: Вітрів течією. Швид¬ 
кість до 2 км/год. Т-ра води 
влітку (лютий) від 4-17° на Пд. 
до 4-26° на Пн., взимку Оіипень) 
відповідно від 4-12 до 4-22°. Со¬ 
лоність 38,5 %о. 

СХГДНО-АВСТРАЛГЙСЬКІ Гб- 
РИ — див. Великий Вододільний 
хребет. 
схїдно-африкАнська з<3- 
НА РОЗЛбМІВ — система вели¬ 
ких розломів земної кори на Сх. 
Африки. Являє собою смугу вели¬ 
ких скидів і грабенів (рифтів), що 
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простягається в меридіональному 
напрямі від пн. узбережжя Черво¬ 
ного м. до пониззя р. Замбезі. Виді¬ 
ляють два осн. відгалуження гра¬ 
бенів — західне і східне. Західне 
простежується від Верх. Нілу, 
через оз. Танганьїка, по долині 
р. Шіре до гирла р. Замбезі; східне 
— від пн. узбережжя Червоного 
м. через Абіссінський грабен, оз. 
Рудольф до пн. узбережжя 03. 
Ньяса. С.-А. з. р. у су час. вигляді 
почала формуватися в олігоцені 
(див. Олігоценова епоха і олігоце¬ 
новий відділ) одночасно з гороут¬ 
воренням у сх. частині Африки. 
Найновіші розломи частково пов¬ 
торили напрям давніших, до до¬ 
кембрійських включно. Тектоніч¬ 
ні рухи в межах розломів спричи¬ 
нили відновлення вулканічної ді¬ 
яльності, яка досягла максимуму 
в неогені й продовжується і тепер. 
У сучас. рельєфі грабени проявля¬ 
ються у вигляді глибоких річко¬ 
вих долин з урвистими берегами 
і депресій, зайнятих озерами. 
Вздовж розломів — вулкани (Ру- 
вензорі, Кенія, Кіліманджаро та 
ін.). Прояви сейсмічності й сучас. 
вулканізму свідчать про активі¬ 
зацію новітніх рухів по розломах. 
СХГДНО-ГР ЕНЛАНДСЬКА ТЕ¬ 
ЧІЙ — холодна течія у Пн. Льодо¬ 
витому ок., біля сх. берегів Грен¬ 
ландії. Спрямована з Пн. на Пд. 
Швидкість до 1 км/год. Солоність 
32—33 %0. Протягом року вино¬ 
сить кригу з арктичного бас., вліт¬ 
ку — айсберги. 
схГдно-європЄйська плат¬ 
форма, Руська платформа — 
давня, відносно стійка ділянка 
земної кори, яка охоплює більшу 
частину Сх. Європи. Межа плат¬ 
форми на Пн. і Пн. Сх. проходить 
від Скандінавських гір вздовж 
узбережжя Баренцового м. і Ті- 
манського кряжа до Уралу, на 
Сх.— вздовж Уральських гір; на 
Пд.— по западинах Каспійського і 
Чорного морів; на Зх. і Пн. Зх.— 
вздовж Карпат, узбережжя Бал¬ 
тійського м. до п-ова Ютландія. 
С.-Є. п. — складна тектонічна 
структура. В її будові виділя¬ 
ють два структурні поверхи. Ниж¬ 
ній поверх — давній фундамент 
платформи, який складається з 
кристалічних порід докембрію. 
Фундамент розчленований текто¬ 
нічними розломами, які утворю¬ 
ють виступи і западини — горсти 
і грабени, у зв’язку з чим одні 
ділянки його виходять на поверх¬ 
ню, інші занурені на різні глибини. 
Найбільші виступи фундаменту — 
Український щит і Балтійський 
щит. Під невеликою товщею оса¬ 
дочних відкладів поховані мен¬ 
ші підняття фундаменту — Во- 
лино-Подільська плита, Воронезь¬ 
кий масив, Білоруський виступ та 
ін. Виступи кристалічного фунда¬ 
менту розділяються западинами, 
в яких кристалічні породи заля¬ 
гають на значній глибині й пере¬ 
криті потужною товщею осадочних 
відкладів. Найбільші з них — Мос¬ 
ковська синекліза, Дніпровсько- 
Донецька западина, Причорно¬ 
морська западина, Прикаспійська 
западина. Докембрійський фунда¬ 
мент С.-Є. п. складається з архей¬ 
ських (див. Архейська ера і група) 
і протерозойських (див. Проте¬ 
розойська ера і група) відкладів. 

Архейські відклади представле¬ 
ні гранітами, гнейсами, мігмати¬ 
тами, кристалічними сланцями 
і кварцитами. Вони поширені в 
межах Українського і Балтійсько¬ 
го щитів. Відклади протерозою 
відомі в Карелії, на Польському 
п-ові, Тіманському кряжі, Криво¬ 
ріжжі та ін. районах. Представле¬ 
ні переважно метаморфічними 
гірськими породами, діабазами, 
кварцитами тощо. Верх, поверх 
складається з осадочних гірських 
порід від рифейського до антро¬ 
погенового (четвертинного) віку. 
В межах щитів осадочні породи 
мають незначну потужність, на 
окремих ділянках щитів їх зовсім 
немає. В западинах потужність оса¬ 
дочного чохла велика: у Прикас¬ 
пійській западині — до 6—8 тис. м, 
у Дніпровсько-Донецькій — до 
18 тис. м, у Причорноморській — 
понад 2 тис. м. Горизонтальне заля¬ 
гання осадочної товщі місцями 
порушене і ускладнене пологими 
антикліналями, синкліналями, 
валоподібними підняттями тощо. 
З породами фундаменту пов’язані 
різні корисні копалини: залізні 
руди (Криворізький залізорудний 
басейн, Курська магнітна анома¬ 
лія та ін.), нікель, мідь, титан, 
слюди, пегматити, апатити тощо. 
В породах осадочного чохла є по¬ 
клади нафти і газу (Волго-Ураль- 
ська нафтогазоносна провінція, 
Причорноморсько-Кримська наф¬ 
тогазоносна провінція, Дніпров¬ 
сько-Донецька нафтогазоносна об¬ 
ласть та ін.), кам. і калійних со¬ 
лей, викопного вугілля, фосфори¬ 
тів, бокситів, родовища буд. ма¬ 
теріалів, прісні й мінеральні во¬ 
ди тощо. 
Літ.: Бондарчук В. Г. Геологія Украї¬ 
ни. К., 1959; Наливкин Д. В. Геология 
СССР. М.—Л., 1962; Лазько Е. М. 
Региональная геология СССР, т. 1 — 
2. М., 1975. В. Г. ' Бондарчук. 

схГдно-європЄйська рів- 
НЙНА, Руська рівнина — простя¬ 
гається від берегів Пн. Льодовито¬ 
го ок. до Чорного та Каспійського 
морів і від гір Центр. Європи (Су¬ 
дети, Карпати) до Уральських гір 
і Мугоджар. Пересічна вис. 170 м. 
Макс. висоти в межах Тімансь- 
кого кряжа (456 м), Хотинської 
височини (515 м, г. Берда) і Поділь¬ 
ської височини (471 м, г. Камула), 
найменші — на узбережжі Каспій¬ 
ського м. (—28 м). Складена з кри¬ 
сталічних сланців, гнейсів, грані¬ 
тів, перекритих вапняками, глина¬ 
ми, пісковиками. Поверхня криста¬ 
лічних порід нерівна, з глибокими 
западинами та підняттями (див. 
Східно-Європейська платформа). 
Нерівності кристалічного фунда¬ 
менту зумовлюють наявність осн. 
форм рельєфу С.-Є. р.— височин 
(Волинська, Подільська, При¬ 
дніпровська, Середи ьоросійська, 
Приволзька та ін.) і низовин (При¬ 
дніпровська, Причорноморська, 
Прикаспійська, Прибалтійська та 
ін.). З областями прогинів пов’я¬ 
зані родовища нафти, газу й кам. 
вугілля, з областями піднять — 
родовища рудних копалин (заліз, 
руда та ін.). Пересічна т-ра січня 
змінюється від —22° на Пн. Сх. 
до —2° на Пд. Зх., липня — від 
4-9° на Пн. до 4-25° на Пд. Сх. 
Річки С.-Є. р. належать до басей¬ 
нів Пн. Льодовитого (Мезень, 

Онега, Пн. Двіна, Печора) і Ат¬ 
лантичного (Зх. Двіна, Вісла, Нева, 
Дніпро, Пд. Буг, Дністер, Дон та 
ін.) океанів. Ріки Волга й Урал 
впадають у Каспійське м. На С.- 
Є. р. добре виявлена зональність 
географічна. На узбережжі Пн. 
Льодовитого ок.— зона тундри 
(мохи, лишайники, чагарники) з 
болотами та багаторічною мерзло¬ 
тою. Далі на Пд.— лісові зони 
(хвойні й мішані ліси), що перехо¬ 
дять у лісостепову зону з широ¬ 
колистяними лісами і лучними 
степами, які змінюються степами, 
майже повністю зайнятими с.-г. 
угіддями. На Прикаспійській ни¬ 
зовині — напівпустельні й пу¬ 
стельні ландшафти. В межах С.- 
Є. р. створено Астраханський за¬ 
повідник, Воронезький заповід¬ 
ник, Поліський заповідник, Аска- 
нія-Нова та ін. На С.-Є. р.— знач¬ 
ні пром. центри, важливі с.-г. 
райони. 
схГдно-ірАнські ГбРИ — 
гірська система у центр, частині 
Іранського нагір'я, в межах Ірану. 
Довж. бл. 1000 км. Переважають 
висоти 1000—2000 м, найбільша — 
4042 м, г. Тефтан. З корисних ко¬ 
палин є хромітові руди, кам. 
вугілля, слюда. На схилах — су¬ 
хі степи, зарості колючих чагар¬ 
ників. Вівчарство. Посіви бавов¬ 
нику, цукр. буряків. Виноград¬ 
ники. 
схГдно-казахстАнська б Б- 
ЛАСТЬ — на Пн. Сході Каз. РСР. 
Утворена 10.III 1932. Площа 97,3 
тис. км2. Нас. 902 тис. чол. (на 
1.1 1983). Осн. населення — росія¬ 
ни і казахи, живуть також україн¬ 
ці, татари, білоруси та ін. Міськ. 
нас.— 63 % • Поділяється на 12 ра¬ 
йонів, має 6 міст і 17 с-щ міськ. 
типу. Центр — м. Усть-Камено¬ 
горськ. Поверхня С.-К. о. переваж¬ 
но гориста. В пн. та центр, части¬ 
нах області простягаються хребти 
Зх. Алтаю. На Пд.— велика улого¬ 
вина з оз. Зайсан, обмежована з 
Пд. хребтами Тарбагатай і Саур. 
Родовища поліметалевих руд, бла¬ 
городних та рідкісних металів, 
бурого вугілля. Клімат різко кон¬ 
тинентальний. Пересічна т-ра січня 
—14, —22°, липня +19, +26°. 
Опадів від 140 до 1000 мм (у горах) 
на рік. Гол. ріка — Іртиги. Най¬ 
більші озера — Зайсан та Марка- 
коль. Бухтарминське водосхови¬ 
ще. У пн.-зх. частині переважа¬ 
ють ковилово-різнотравні степи на 
чорноземах, на Пд. від них — кови¬ 
лово-типчакова рослинність на тем¬ 
но-каштанових грунтах, у Зайсан- 
ській улоговині — полиново-солян- 
кова пустельна рослинність на бу¬ 
рих грунтах. У горах — гірські 
степи та ліси (береза, осика, то¬ 
поля, ялиця, ялина, модрина, 
кедр) на гірсько-степових і сірих 
гірсько-лісових грунтах. Вище 
2000 м— субальп. та альп. луки. 
В межах області — Маркаколь- 
ський заповідник. 
Провідна галузь пром-сті — кольо¬ 
рова металургія, створена за роки 
Рад. влади. Енерг. базу становлять 
електростанції Алтайської енер¬ 
госистеми (Бухтарминська та Усть- 
Каменогорська ГЕС, каскад ГЕС 
на ріках Ульбі та Громотусі, 
ТЕЦ). На базі родовищ полімета¬ 
лів Рудного Алтаю працюють ком¬ 
бінати; свинцево-цинковий, полі- 
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металевий, свинцевий і титано¬ 
магнієвий; хіміко-металург. з-д. 
Розвивається машинобудування 
(маш.-буд., приладів, конденса¬ 
торний з-ди) та пром-сть буд. ма¬ 
теріалів (комбінати: домобуд., де- 
ревообр., збірного залізобетону; 
цем. з-д та ін.). В області розмі¬ 
щені підприємства харч, (м’ясо¬ 
комбінати, масло- і сироробні з-ди, 
олієпресовий з-д, рибокомбінат, 
млини) та легкої (швейні, три¬ 
котажна ф-ки та ін.) пром-сті, 
меблеві ф-ки. Гол. пром. центри: 
Усть-Каменогорськ, Леніногорськ, 
Зиряновськ. С. г. області спеціа¬ 
лізується на вирощуванні зерно¬ 
вих культур, м’ясо-мол. і м’ясо- 
вовновому тваринництві. В 1956— 
58 освоєно понад 150 тис. га цілин¬ 
них та перелогових земель. Осн. 
с.-г. культура — яра пшениця, 
вирощують також ячмінь, овес, 
кукурудзу, соняшник, горох, кар¬ 
топлю, баштанні й кормові культу¬ 
ри. Розводять велику рогату худо¬ 
бу, овець, свиней, коней. Розвину¬ 
ті бджільництво, мараловодство, 
хутровий промисел (білка, соболь), 
рибальство, збирання кедрових го¬ 
ріхів. Гол. залізничні лінії: Ло- 
коть — Леніногорськ та Усть-Ка¬ 
меногорськ — Зиряновськ. Суд¬ 
ноплавство по Іртишу. В С.-К. о.— 
2 вузи, 12 серед, спец. навч. закла¬ 
дів, драм, театр, 2 краєзнавчі 
музеї, філармонія (Усть-Камено¬ 
горськ). „Ш. Ярмухамедов. 
схГдно-китАиське МбРЕ, 
Дунхай — напівзамкнуте море 
Тихого ок. між сх. берегами Азії 
на Зх. та островами Рюкю і Кюсю 
на Сх. Пл. 836 тис. км2. Глибини 
зх. і центр, частини — до 200 м, 
східної — до 2719 м (жолоб Окіна¬ 

ва). Т-ра води у лютому від 4- 7° 
до 4-16°, у серпні — до 4-28°. 
Солоність води до 34,5 %0, у гир¬ 
лах великих рік — 5—10 %о. У 
сх. частину С.-К. м. заходить теп¬ 
ла течія Куросіо. З мор. тварин 
трапляються кити, дельфіни, аку¬ 
ли. Пром. значення мають сарди¬ 
ни, оселедці тощо. Розвинуті 
мор. промисли. Найбільші порти: 
Шанхай (Китай), Нагасакі (Япо¬ 
нія 1. 
СХГДНО-ПРУССЬКА ОПЕРАЦІЯ 
1914 — наступальна операція 1-ї 
та 2-ї рос. армій Пн.-Зх. фронту, 
проведена 4 (17).VIII—2 (15).IX у 
Сх. Пруссії проти 8-ї нім. армії 
на початку першої світової війни 
1914—18. Наступ, здійснений за 
настійною вимогою англо-франц. 
командування до закінчення мобі¬ 
лізації і зосередження рос. військ, 
мав на меті відтягти із Зх. фронту 
нім. війська, що загрожували Фран¬ 
ції. Почався він вторгненням у Сх. 
Пруссію 1-ї армії. Після перших 
успіхів рос. військ німці перегру¬ 
пували сили і в серпні — вересні 
змусили 2-у рос. армію відступити 
за р. Нарев, а 1-у рос. армію — за 
р. Німан. Незважаючи на поразку, 
активні дії рос. військ на початку 
війни зірвали план нім. команду¬ 
вання на Зх. фронті і полегшили 
становище франц. армій у битві 
на Марні. 
СХГДНО-ПР^ССЬКА ОПЕРА- 
[ДІЯ 1945 — наступальна операція 
військ 3-го (командуючий — ге¬ 
нерал армії І. Д. Черняховський, 
з 19.11 — Маршал Рад. Союзу 
О. М. Василевський), 2-го (коман¬ 
дуючий — Маршал Рад. Союзу 
К. К. Рокоссовський) Білорусь¬ 
ких і частини сил 1-го Прибалтій¬ 

ського фронтів при сприянні Балт. 
флоту, здійснена 13.1—25.IV 1945. 
Мета операції: розгром угрупован¬ 
ня противника в Сх. Пруссії і пн. 
частині Польщі. 13—18.1 війська 
3-го Білорус, фронту у взаємодії 
з частиною сил 1-го Прибалт. 
фронту прорвали оборону ворога 
на Пн. від Гумбіннена (тепер м. 
Гусєв). Розвиваючи наступ, вій¬ 
ська фронту 22.1 оволоділи Інстер- 
бургом (тепер м. Черняховськ), 
29.1 підійшли до Кенігсберга (те¬ 
пер м. Калінінград), обійшли його 
і досягли п-ова Замланд (тепер 
Калінінградський). Війська 2-го 
Білорус, фронту 14.1 прорва¬ 
ли оборону і 26.1 вийшли до 
Балт. м. на Пн. від Ельбінга. Гол. 
сили нім.-фашист, військ групи ар¬ 
мій «Центр» (з 26.1 — «Північ», до 
32 д-зій) до 8.ІІ були притиснуті 
до моря і оточені рад. військами. 
Війська 3-го Білорус, фронту в 
лютому — березні ліквідували ото¬ 
чені угруповання ворога, 9. IV ово¬ 
лоділи Кенігсбергом, 25.^ — пор¬ 
том Піллау (тепер Балтійськ). У 
С.-П. о. рад. війська повністю 
розгромили групу армій «Центр» 
(«Північ»). 
СХГДНО-СИБГРСЬКЕ МбРЕ — 
окраїнне море Пн. Льодовитого ок., 
біля пн.-сх. берегів Азії, між Но¬ 
восибірськими о-вами на Зх. і 
о. Врангеля на Сх. За пн. межу 
приймають край шельфу (глиб. 
200 м). Пл. 936 тис. км2. У пд. ча¬ 
стині моря — острови Айон, Мед- 
вежі, Шалаурова. Дно моря вкрите 
сірим мулом, піском. Т-ра води на 
поверхні влітку від 0° на Пн. 
до 4- 7° на Пд. Більшу частину 
року вкрите кригою. У сх. частині 
навіть влітку зберігається плавуча 
крига. Солоність від 10 %о у пд. 
частині до ЗО %о біля кромки кри¬ 
ги. У С.-С- м. водяться моржі, 
тюлені, з птахів — баклани, чайки, 
кайри. З риб' пром. значення ма¬ 
ють омуль, нельма, сиг та ін. По 
С.-С. м. проходить траса Північ¬ 
ного морського шляху. Порти: Пе- 
век, Амбарчик. 
східнословАцьке селян¬ 
ське ПОВСТАННЯ 1831 — пов¬ 
стання словацьких, частково укр. 
і угор. селян проти феод, гніту та 
австр. влади. В кін. липня — 
серпні охопило 103 села Сх. Сло¬ 
ваччини. На Закарпатській Ук¬ 
раїні сел. виступи відбулися в Уж¬ 
городському, Березькому і Мар- 
мароському комітатах. Після при¬ 
душення повстання понад 120 
повстанців було страчено. Повстан¬ 
ня змусило австр. уряд 1836 
прийняти закон про врегулювання 
сел. повинностей в Угорщині та 
обмеження юрисдикції поміщиків 
над селянами. 
схГдно-тихоокеАнське 
ПІДНЯТТЯ — ПІДВОДНИЙ Хребет 
у сх. частині Тихого ок., між 100° 
і 120° зх. д. Довж. до 9000 км. 
Найвища точка — 539 м над рів¬ 
нем океану (Пасхи острів). Під¬ 
водні улоговини, що оточують хре¬ 
бет, мають глиб. 3500 — 5000 м. 
СХОВАНОЗЯБРОВИКбВІ 
(СгуріоЬгапсЬісіае) — родина най- 
примітивніших земноводних, які 
вторинно стали цілком водяними 
тваринами і протягом усього жит¬ 
тя дихають зябрами. Тіло масив¬ 
не, голова приплюснута, хвіст 
стиснутий з боків, забарвлення 



буре, іноді з темними або світли¬ 
ми плямами. Живуть в річках із 
швидкою течією або в гірських 
порожистих струмках. Живляться 
водяними безхребетними та дріб¬ 
ного рибою. Розмножуються, від¬ 
кладаючи яйця. Личинки мають 
зовн. зябра. 2 роди: велетен¬ 
ська саламандра (Апсі- 
гіа$, синонім МедаїоЬаїхасІшз) з 
2 видами: А. іаропісиз, довж. тіла 
до 1,5 м, поширений у Японії, та 
А. сіауісііапиз з Китаю; с х о в а - 
нозябровик (СгурЬоЬгапс- 
Ьш>) з 1 видом — схованозябровик 
алеганський (С. аІІедЬапіепзіз), 
довж. до 68,5 см, поширений у 
центр, і пд.-сх. частині Пн. Аме¬ 
рики. С. вважають личинковими 
формами (див. Неотенія) невідо¬ 
мих саламандр. в. І. Таращук. 

СХОВАНОШЙІ ЧЕРЕПАХИ 
(Сгуріосііга) — підряд черепах. 
Втягують шию під панцир, згинаю¬ 
чи її 3-подібно у вертикальній 
площині (на відміну від бокошиїх 
черепах, у яких шия закладається 
вбік). Об’єднує 6 сучас. родин, 
понад 50 родів і бл. 140 видів, що 
включають представників усіх еко¬ 
логічних форм черепах (наземні, 
прісноводні, морські та ін.). По¬ 
ширені в країнах з жарким і по¬ 
мірним кліматом (крім Австралії 
і Нової Гвінеї). В СРСР — 4 ви¬ 
ди, з них на Україні — 1: боло¬ 
тяна черепаха. Окремі види ма¬ 
ють промислове значення (див. 
Слонові черепахи). Викопні С. ч. 
відомі починаючи з -крейдового 
періоду. Іл. див. на окремому 
аркуші до ст. Плазуни. 

В. /. Тарашук. 
СХОДЖЕННЯ МЙСЛЕННЯ ВІД 
АБСТРАКТНОГО до КОНК¬ 
РЕТНОГО — метод теоретичного 
відтворення досліджуваного яви¬ 
ща в його об’єктивній конкретності 
шляхом руху мислення від окре¬ 
мих абстрактних визначень до 
їхньої конкретної єдності. В істо¬ 
рії філософії цей метод з об’єк¬ 
тивно-ідеалістичних позицій роз¬ 
робив Г. В. Ф. Гегель. Діалектико- 
матеріалістичне тлумачення й за¬ 
стосування даного методу в наук, 
пізнанні здійснив марксизм-лені- 
нізм. Класичним зразком побудо¬ 
ви теорії методом С. м. від а. 
до к. є<Капітал> К. Маркса. Піз¬ 
нання дійсності здійснюється двома 
шляхами — сходженням від чут¬ 
тєво-конкретного до абстрактного 
в мисленні й від абстрактного до 
мисленно конкретного. Конкрет¬ 
не в дійсності — вихідний пункт 
чуттєвого пізнання, що дає одно¬ 
бічне знання явища. Проникнення 
в сутність передбачає рух до аб¬ 
страктного мислення, що розчле¬ 
новує об’єкт на окремі абстрактні 
визначення й виділяє суттєве. 
Виділення абстракцій — вихідний 
пункт руху теор. мислення. Від¬ 
творення конкретного в мисленні є 
рухом від однобічних абстракцій 
до синтезу їх у єдине ціле. Конкрет¬ 
не в мисленні виступає результа¬ 
том пізнання, синтезом багатома¬ 
нітних визначень, що відображу¬ 
ють внутр. суттєвий зв’язок різ 
них сторін пізнаваного явища. 
Продуктом С. м. від а. до к. є си¬ 
стема науково-теор. знання про 
властивості, структуру й законо¬ 
мірності розвитку об’єкта пізнан¬ 
ня. Метод С. м. від а. до к. реа¬ 

лізує єдність історичного і логіч¬ 
ного. М. Л. Злотіна. 
СХОДОЗНАВСТВО, орієнталі¬ 
стика — наука, що комплексно вив¬ 
чає історію, економіку, мови, літе¬ 
ратуру, етнографію, мистецтво, 
філософію, пам’ятки матеріальної 
і духовної культури народів Азії 
та Північної Африки. Виникнення 
С. як особливої галузі знань в єв¬ 
ропейських країнах (16—17 ст.) 
пов’язане з епохою первісного на¬ 
громадження капіталу і початком 
експансії європейців у країни Схо¬ 
ду. У 18—19 ст. оформилося наук. 
С. Велике значення для розвитку 
С. мали досягнення сходознавців 
19 ст. у вивченні санскриту, розши¬ 
фруванні давньоперс. (Г. Ф. Гро- 
тефенд, Р. Раск) та ассіро-ваві- 
лонського клинопису (Г. К. Роу- 
лінсон), давньоєгипет. ієрогліфів 
(Ж. Ф. ІПампольйон). На Русі ві¬ 
домості про народи Сходу нагро¬ 
маджувалися з 10 ст. завдяки 
подорожам араб, купців до Києва, 
давньорус. прочан і купців до Па¬ 
лестини, Іраку, пізніше в Росії 
і на Україні — завдяки мандрівці 
тверського купця А. Нікітіна до 
Індії, посольствам рос. царів до 
правителів країн Сходу, похо¬ 
дам укр. козаків проти татар і тур- 
ків-османів. У 18 ст. почалося прак¬ 
тичне вивчення сх. мов у Росії. На 
поч. 19 ст. питання С. вивчались у 
Моск., Казанському, Харків., Пе- 
терб. ун-тах. У 1818 був створений 
Азіат, музей АН у Петербурзі. 
Найзначнішими представниками 
рос. дореволюц. С. були М. Я. 
Бічурин, С. М. Георгієвський, 
П. І. Кафаров, М. М. Казем-Бек, 
І. П. Минаєв, Б. О. Тураєв. Рос. 
сходознавці поклали початок но¬ 
вим галузям С., зокрема тюрколо¬ 
гії, кавказознавству. Наук, вив¬ 
чення С. на Україні почалось у 
18 ст. і було пов’язане з Харків, 
колегіумом (засн. 1722). В роз¬ 
витку С. велику роль відіграв 
В. Г. Григорович-Барський. Най¬ 
значнішими сходознавцями на Ук¬ 
раїні в 19 — на поч. 20 ст. були 
М. С. Дринов, А. Ю. Кримський, 
І. І. Срезневський. Рад. С. роз¬ 
вивалося з 20-х рр. 20 ст. В 1921 
за вказівкою В. І. Леніна було ство¬ 
рено Всерос. наук, асоціацію схо¬ 
дознавства на чолі з М. П. Павло¬ 
вичем. Почалося видання періодич¬ 
них органів, присвячених пробле¬ 
мам С. («Жизнь национальностей», 
«Новий Восток», «Революционньїй 
Восток», «Материальї по колони- 
альньїм и национальньїм пробле¬ 
мам* та ін.). 
Значний внесок у рад. С. зробили 
В. М. Алексєєв, В. В. Бартольд, 
Є. Е. Бертельс, Р. Ю. Віппер, 
Б. Я. Владимирцов, Б. Г. Гафуров, 
1-Ю. Крачковський, М. Я. Марр, 
І. І. Мєщанинов, В. В. Струве. 
Були створені наук, праці, які 
висвітлювали з марксистських по¬ 
зицій історію, економіку і л-ру 
країн сучас. Сходу. На Україні 
після революції проблеми С. роз¬ 
робляли В. П. Бузескул, А. Ю. 
Кримський, А. П. Ковалівський 
та ін. Велику роботу виконала 
Всеукраїнська наукова асоціація 
сходознавства. В післявоєнний 
період в СРСР видано капітальні 
праці з нової і новітньої історії 
Індії, Китаю, Японії, Пд.-Сх. Азії, 
араб, країн (дослідження О. А. Гу- 

бера, Є. М. Жукова, Д. О. Оль- 
дерогге, Н. В. Пігулевськог, В. М. 
Хвостова та ін.). Рад. сходознавці 
досліджують широкі проблеми со- 
ціально-екон. і політ, історії кра¬ 
їн Сходу, процеси розпаду колоні¬ 
альної системи, шляхи розвитку 
молодих, незалежних країн. Вели¬ 
ка увага приділяється вивченню 
історії і культури Рад. Сходу (пра¬ 
ці А. Алі-заде, С. Т. Єремяна, 
Я. А. Манандяна, Г. А. Мелікішві- 
лі та ін.). Центрами С. в СРСР є 
відповідні ін-ти, відділення та 
відділи АН СРСР і союзних рес¬ 
публік, держ. ун-ти. Питання С. 
висвітлюють журнали «Народи 
Азии и Африки* та «Азия и Аф¬ 
рика сегодня». 
Дослідження сучасних зарубіжних 
сходознавців в європ. капіталі¬ 
стичних країнах і СІЛА часто 
пов’язані з прагненням прав¬ 
лячих кіл цих країн поставити С. 
на службу своїм імперіалістичним 
інтересам. Зарубіжні сходознав¬ 
ці провели систематичні дослід¬ 
ження пам’яток Сходу, розшифру¬ 
вали деякі писемності, інтерпре¬ 
тували ряд давніх східних мов 
тощо. Розпад колоніальної систе¬ 
ми імперіалізму і створення неза¬ 
лежних д-в на Сході сприяли роз¬ 
виткові в цих д-вах досліджень з 
С. В останні роки в зарубіжному 
С. велика увага приділяється 

93_ 
СХОДОЗНАВСТВО 

Схованозябровикові. 
Схованозябровик 
алеганський. 



94 

СХОЖІСТЬ 
НАСІННЯ 

Сцннкові. Довгоногий 
сцинк. 

вивченню проблем екон. і соціаль¬ 
ного розвитку країн Сходу. Інтерес 
до проблем сучасності продемон¬ 
стрували міжнар. конгреси схо¬ 
дознавців, особливо 25-й (1960, 
Москва), 27-й (1967, Анн-Ар- 
бор, СІЛА), 28-й (1971, Канберра, 
Австралія), 29-й (1973, Париж), 
30-й (1976, Мехіко). 

. Г. Г. Зибіна. 
СХОЖІСТЬ НАСГННЯ — здат- 
ність насіння утворювати за уста¬ 
новлений строк нормальні пророст¬ 
ки в оптимальних умовах пророщу¬ 
вання. С. н. виражають у процен¬ 
тах. В СРСР методику й строки 
пророщування насіння встановле¬ 
но ГОСТом для кожної культури. 
Строки пророщування: для насін¬ 
ного матеріалу польових культур 
6—10 днів, для овочевих 7—21, для 
деревних порід 10—60 днів. Держ. 
стандарти на сортове насіння став¬ 
лять високі вимоги до С. н. Напр., 
С. н. 1-го класу осн. зернових куль¬ 
тур мусить бути не нижча 95 % • 
Насіння, схожість якого нижча за 
встановлену ГОСТом, не висіва¬ 
ють. С. н. залежить найбільше 
від додержання правил агротех¬ 
ніки його вирощування, спосо¬ 
бів і строків збирання врожаю 
та умов зберігання. 

В. А. Кузьменко. 

СХОЛАСТИКА (лат. зсЬоІазіі- 
са, від грец. ахоХаатіхбд — вче¬ 
ний, ахоХгі — вчена бесіда, школа) 
— 1) Тип середньовічної філософії, 
цілком підпорядкованої релігії. 
Мала на меті обгрунтування, 
систематизацію і захист теології 
за допомогою раціоналістичних за¬ 
собів. С. властиві умоглядність, 
догматизм. Істина, за С., місти¬ 
ться в текстах Біблії, священних 
переказах, творах отців церкви. 
Будучи відображенням низького 
рівня розвитку суспільної свідо¬ 
мості, С. разом з тим не була пов¬ 
ним застоєм, регресом, відривом 
від життя. Середньовічні філосо¬ 
фи зробили крок уперед в опра¬ 
цюванні логіко-гносеологічної, ан¬ 
тропологічної, етичної проблемати¬ 
ки. Намагаючись раціонально об¬ 
грунтувати теологію, вони немину¬ 
че йшли до підриву її зсередини. 
Це призвело до загострення бороть¬ 
би прогрес, і реакц. напрямів у 
С., зокрема номіналізму й реаліз¬ 
му, що були певним аналогом 
матеріалізму й ідеалізму. В зх.- 
європ. філософії розрізняють ран¬ 
ню С. 11—12 ст. (Петро Даміані, 
Ансельм Кентерберійський. Гіль- 
йом із Шампо, Бернар Клерво- 
ський, Росцелін, П. Абеляр та ін.) 
і пізню—13—14 ст. (Давид Дінан- 
ський, Сігер Брабантський, Аль¬ 
берт Великий, Фома Аквінський, 
Іоанн Дуне Скот, У. Оккам, Ж. 
Бурідан та ін.). Ранні схоластичні 
вчення пов’язані переважно з ін¬ 
терпретацією Августином Бла¬ 
женним неоплатонізму, пізня С. 
грунтується на пристосованому до 
потреб християн, догматики вчен¬ 
ні Арістотеля. В 16 ст. відбува¬ 
ється певне відродження С. (т. з. 
друга схоластика), яка стала 
ідеологією контрреформації (Ф. 
Суарес, Г. Васкес, Ф. Арріаго, 
М. Моліна та ін.). На Україні 
С. з’явилася лише на поч. 17 ст., 
в період загострення нац.-визв. 
боротьби укр. народу. Її поява 
пов’язана із спробами раціоналі¬ 

стично обгрунтувати православ'я 
в його боротьбі з католицизмом. 
Вплив С. позначився, зокрема, 
на курсах лекцій викладачів брат¬ 
ських шкіл і Київської академії. 
Див. також Неосхоластика. 2) П е- 
реносно — формальні знання, 
відірвані від життя і практики, 
мертва, суха наука. 
СХРЕЩУВАННЯ — природне або 
штучне сполучання двох спадково 
різних статевих клітин при заплід¬ 
ненні. 
Нащадків, що виникли від С. двох 
особин, наз. гібридами. С. бувають 
моногібридними, дигібридними або 
полігібридними залежно від кіль¬ 
кості пар альтернативних ознак, за 
якими різняться батьківські фор¬ 
ми. Розрізняють кілька типів С.: 
аналізуюче схрещування, зворот¬ 
не схрещування (бекрос), рецип- 
рокне схрещування тощо. У схе¬ 
мах С. на першому місці записують 
особину жіночої статі, позначають 
її знаком 9, чоловічу стать позна¬ 
чають 6\ між ними ставлять знак 
множення (9 X в)- Гібриди поз¬ 
начають буквою Р з цифровим 
індексом, який відповідає порядко¬ 
вому номеру гібридного покоління. 
Див. також Інбридинг, Аутбри- 
динг, Несхрещуваність. С. в 
тваринництві — метод роз¬ 
ведення сільськогосподарських 
тварин, при якому спаровують 
тварин різних порід та помісей. 
Застосовують для поліпшення іс¬ 
нуючих і створення нових порід 
с. -г. тварин. Розрізняють С. вбир¬ 
не, відтворювальне, ввідне, про¬ 
мислове і перемінне. Вбирне (пере¬ 
творювальне, поглинальне) С.— 
найефективніший метод розведен¬ 
ня с.-г. тварин, що дає можливість 
за кілька поколінь місцеву, низь¬ 
копродуктивну породу перетвори¬ 
ти на високопродуктивну. Відтво¬ 
рювальне, заводське С. використо¬ 
вують при виведенні нових цінних 
порід тварин. Воно найскладніше. 
Ввідне (прилиття крові) С. засто¬ 
совують, щоб підсилити цінні якос¬ 
ті або усунути вади поліпшуваної 
породи без змін її осн. ознак. Мета 
промислового С. — максимально 
використати ефект гетерозису у по¬ 
місей 1-го покоління. При пе¬ 
ремінному С. також використо¬ 
вують гетерозис, але вже в на¬ 
ступних поколіннях; може бути 
дво-, три- і чотирипородним. С. 
в рослинництві — метод 
одержання нових та поліпшення 
існуючих сортів с.-г. культур. 
С. передбачає: поєднання (син¬ 
тезування) ознак і властивостей 
батьківських форм у спадковості 
одержаних нових форм; заміну 
одної чи кількох хромосом мате¬ 
ринської форми на хромосоми 
батьківської; заміну окремих ло- 
кусів (частинок) або крапок (моле¬ 
кул) чи їх ланцюжків тієї або ін. 
хромосоми на матеріал батьків¬ 
ського геному; одержання зиготи, 
яка набуває здатності під час он¬ 
тогенезу надавати новому поко¬ 
лінню гетерозисної сили, підви¬ 
щеної пластичності та адаптацій¬ 
ної (див. Адаптація) здатності. 
При парному, або простому, 
С. одержання новоутворень дося¬ 
гається за рахунок лише двох ви¬ 
хідних форм; при складному (або 
т. з. ступінчатому) С. залучається 
4—5—6 і більше вихідних форм; 

при бекросному (насичуючому, або 
зворотному) С. одержаний гіб¬ 
рид повторно схрещується з одні¬ 
єю з вихідних батьківських форм, 
внаслідок чого доза спадкового 
матеріалу цієї форми збільшується 
з кожним поколінням. 
Розрізняють С. внутрішньовидо¬ 
ві, коли обидві батьківські форми 
належать до одного виду, і від¬ 
далені С. (міжвидові і міжродо¬ 
ві), коли батьківські форми нале¬ 
жать до різних ботанічних видів 
і родів. Ю. М. Александров, 

М. О. Зеленський 
(С. у рослинництві). 

СХРЕЩУВАННЯ МОВ — взає- 
модія мов, внаслідок якої відбу¬ 
ваються грунтовні зрушення в бу¬ 
дові двох взаємодіючих мов аж до 
зникнення однієї з них і виникнен¬ 
ня помітних змін у другій у вигля¬ 
ді субстрату, суперстрату чи 
адстрату. Основою схрещування 
(або змішування) мов є двомов¬ 
ність населення, при якій мовці 
поступово переходять у стан од- 
номовності, зберігаючи в новій 
мові певні риси тієї, якою переста¬ 
ють користуватися. Типовим при¬ 
кладом С. м. є креольські мови. 
Інколи наслідком тривалої взає¬ 
модії мов є виникнення в них 
спільних рис, на основі яких фор¬ 
муються мовні союзи. Останнім 
часом термін -«схрещування мов» 
замінюють термінами — мовні 
контакти, взаємодія мов тощо. 

С. В. Семчинський. 

СЦЕВОЛА Гай Муцій (Саіиз 
Мисіиз Зсаеуоіа) — легендарний 
герой Стародавнього Риму часів 
боротьби проти етрусків (кін. 
6 — поч. 5 ст. до н. е.). Згідно 
з легендою, юнак Гай Муцій, який 
пробрався до табору етрусків, 
щоб вбити царя Порсену, був схоп¬ 
лений і підданий тортурам. Ба¬ 
жаючи показати презирство до 
болю і смерті, сам опустив праву 
РУКУ У вогонь і не застогнав, поки 
тліла Рука. 
СЦЕГЕННИЙ (Зсіедіеппу) Пьотр 
(19.1 1801, Більча, поблизу м. 
Кельце, тепер ПНР — 6.ХІ 1890, 
Люблін) — польс. революціонер- 
демократ. Н. в сім’ї кріпака. Свя¬ 
щеник. З кін. 30-х рр. розгорнув 
революц. пропаганду серед селян. 
Систему своїх поглядів, що відо¬ 
бражали інтереси селянства, С. 
сформулював у т. з. Золотій кни¬ 
жечці (бл. 1842), що була програ¬ 
мою антифеод. революції і нац.- 
визвольної боротьби польс. на¬ 
роду. Створена 1840 С. таємна сел. 
орг-ція готувала на 1844 повстан¬ 
ня в пд. районах Королівства 
Польського. Після викриття зрад¬ 
ником плану повстання С. та його 
сподвижників було заарештовано. 
Царська влада засудила С. до 
страти, яку було замінено довіч¬ 
ним ув’язненням. Після 15 років 
каторги і 10-річного заслання С. 
повернувся 1861 на батьківщину. 
Вітав народження пролет. рево¬ 
люц. руху в Польщі. 
Літ.: Дьяков В. А. Революционная 
деятельность и мировоззрение Петра 
Сцегенного. М.. 1972. 

СЦЕНА (лат. зсаепа, з грец. октеті) 
— 1) Місце, де відбувається виста¬ 
ва. Сучасна театр, сцена являє со¬ 
бою замкнену сценічну коробку, що 
з’єднується з залом для глядачів 
великим прорізом — портальним 
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отвором (див. Портал). У плані С. 
здебільшого має прямокутну фор¬ 
му. Планшет (підлогу) сцени, як 
правило, піднято на 0,8—1,1 м над 
підлогою глядачевого залу. Про¬ 
довженням планшета сцени є вине¬ 
сена за лінію порталу (червону 
лінію сцени) авансцена. Перед 
авансценою і частково під нею — 
оркестрова яма. Іноді до задньої 
частини С. приєднують ще т. з. 
ар'єрсцену, що використовується 
для збільшення глибини осн. С. 
або для підготовки і монтажу де¬ 
корацій (див. також Театрально- 
декораційне і кінодекораційне 
мистецтво, Куліси). Праворуч і 
ліворуч від С. звичайно розташо¬ 
вуються т. з. кишені — приміщен¬ 
ня для зберігання декорацій. Під 
планшетом — трюм, що є резерв¬ 
ним простором для трансформації 
ігрового майданчика, місцем для 
механізмів і сценічних пристроїв. 
Над планшетом на значній висоті 
містяться колосники з блоками 
підйомних механізмів. На боко¬ 
вих стінах С. розташовані в кіль¬ 
ка ярусів робочі галереї. Театр. 
С., як правило, має поворотне ко¬ 
ло, підйомно-спускові механізми, 
складні системи електричного та 
протипожежного обладнання. В 
разі потреби С. відокремлюється 
від залу для глядачів протипоже¬ 
жною завісою. 2) Частина акту 
(дії) в п’єсі; окремий епізод в сю¬ 
жетному літ. творі ТОЩО. 

СЦЕНАРІЙ (італ. зсепагіо, від 
лат. зсаепа — сцена) — 1) Сюжет¬ 
на схема, за якою створюється ви¬ 
става в різних видах нар. театру 
{мім, фарс, комедія дель арте то¬ 
що), які розвивалися на основі 
усної нар. творчості та театру 
імпровізації, шо був поширений 
у період античності й середньовіч¬ 
чя. 2) В кіно — літературний 
твір, призначений для втілення 
на екрані (див. Кінодраматургія). 
Крім літературного, існує режи¬ 
серський С.— детальний творчий 
план постановки фільму. Являє 
собою розбивку на кадри, в кож¬ 
ному з яких вказано обсяг епізоду 
(метраж), план кінематографіч¬ 
ний, муз. та образотворче вирішен¬ 
ня. Режисерський С. визначає 
жанр, ритм, стиль і атмосферу май¬ 
бутнього кінотвору. 
СЦЕНАРНИЙ ДОГОВІР — один 
з видів авторського договору; до¬ 
говір про використання неопублі- 
кованого твору в кіно- чи теле¬ 
фільмі. В Союзі РСР передбаче¬ 
ний цивільним законодавством 
(в УРСР — ст. 501 ЦивК УРСР). 
Права та обов’язки сторін за С. д. 
регулюються нормами авторсько¬ 
го права та типовими С. д. для 
різного виду кіно- і телефільмів. 
За С. д. автор зобов’язується не 
пізніше визначеного строку напи¬ 
сати й передати сценарій відповід¬ 
но до затверджених і доданих до 
договору лібретто, розгорнутої 
заявки або анотації. 
СЦЕНІЧНА ДГЯ — одна з ос- 
новних складових театр, мистецт¬ 
ва, що здійснюється актором під 
час вистави, концертного виступу, 
репетиції тощо. Існуючи в часі 
і просторі, підпорядкована певно¬ 
му ритму. С. д. за видами поді¬ 
ляється на словесно-пластичну і 
пантомімічну, має своїм завдан¬ 
ням розкрити загальний зміст ви¬ 

стави, відтворити внутрішній світ 
персонажа. В організації С. д., 
крім акторів, беруть участь сце¬ 
нографи, композитори, хореогра¬ 
фи та ін., а також режисер, що 
синтезує спільну творчість митців. 
С. д. підкоряється законам теат¬ 
ральності, відповідності характеру 
вистави, видовища тощо і тому має 
подвійну природу: життєподібно- 
ілюзорну і водночас умовну видо¬ 
вищно-сценічну, т. з. відчужену 
(за Л. Курбасом, Б. Брехтом). 

В. Г. Давидов. 

СЦЕНОГРАФІЯ (від сцена і грец. 
урасро) —пишу) —див. Театраль¬ 
но-декораційне і кінодекораційне 
мистецтво. 
СЦЙНКОВІ (Зсіпсісіае) — роди¬ 
на ящірок. Тіло (довж. 65—650 
мм) вкрите лускою, під роговим 
шаром якої є кісткові пластинки 
(остеодерми). Кінцівки у деяких 
видів частково або повністю реду¬ 
ковані. Більшість С.— наземні тва¬ 
рини, але серед них є напівводяні, 
риючі та деревні форми. Живлять¬ 
ся переважно комахами. Спосіб 
розмноження — відкладання яєць, 
яйцеживородіння або живородін¬ 
ня. Понад 700 видів, які об’єдну¬ 
ють у майже 70 родів; поширені у 
тропічних, субтропічних і теплих 
районах помірних зон переважно 
Сх. півкулі. В СРСР (Закавказзя, 
Серед. Азія, о. Кунашир на Дале¬ 
кому Сході} — 6 родів з 12 вида¬ 
ми. Викопні рештки відомі з еоце¬ 
ну. М. М. Щербак. 
СЦИНТИЛЯТОРИ — речовини, 
що проявляють здатність до лю¬ 
мінесценції {люмінофори), в яких 
під діянням іонізуючих випромі¬ 
нювань або елементарних части¬ 
нок виникають світлові спалахи — 
сцинтиляції. До найважливіших 
характеристик С. належать кіль¬ 
кість енергії випромінювань або 
частинок, що перетворюється на 
світлову енергію (конверсійна ефе¬ 
ктивність), та час світіння. С. є 
деякі неорганічні та органічні кри¬ 
стали (напр., сульфід цинку, ан¬ 
трацен), органічні рідини і пла¬ 
стики, інертні гази. С. застосовую¬ 
ться в сцинтиляційних лічильни¬ 
ках. фчл В. Т. Толок. 
СЦИНТИЛЯЦІИНИИ ЛІЧЙЛЬ- 
НИК — прилад для реєстрування 
і дослідження іонізуючого випро¬ 
мінювання (напр., рентгенівсько¬ 
го проміння, гамма-випромінюван¬ 
ня) або елементарних частинок, 
дія якого грунтується на фікса¬ 
ції сцинтиляцій. До осн. елемен¬ 
тів С. л. належать сцинтилятор, 
фотоелектронний помножувач, що 
перетворює світловий спалах на 
імпульс електричного струму, та 
електронна система, яка реєст¬ 
рує ці імпульси. С. л. поряд з 
іонізаційною камерою і Гетера — 
Мюллера лічильником набули 
широкого застосування, зокрема в 
ядерній фізиці, фізиці елементар¬ 
них частинок, дозиметрії, геоло¬ 
гії, радіобіології. В. Т. Толок. 
СЦИНТИЛЯЦІЯ (лат. зсіпШІаііо 
— мерехтіння, зблиск) — коротко¬ 
часний (10“4—10-9 с) світловий 
спалах, що виникає в сцинтиля¬ 
торі під діянням іонізуючого ви¬ 
промінювання або елементарних 
частинок. С. зумовлена повернен¬ 
ням до основного стану (див. Рів¬ 
ні енергії) атомів або молекул 
сцинтилятора, збуджених випро¬ 

мінюванням або частинками. Ме¬ 
ханізм виникнення, тривалість, 
спектр випромінювання С. визна¬ 
чаються природою сцинтилятора, 
а яскравість — природою іонізую¬ 
чого випромінювання, видом части¬ 
нок і енергією, яку одержують від 
них атоми або молекули сцинти¬ 
лятора. С. можна спостерігати 
візуально або фіксувати фото¬ 
електронним помножувачем. Вона 
є результатом дії окремої частин¬ 
ки, тому її використовують в сцин¬ 
тиляційних лічильниках. За ві¬ 
зуальним спостереженням С. бу¬ 
ло зареєстровано перше в СРСР 
(1932) розщеплення ядер літію при 
бомбардуванні їх прискореними 
протонами. в. Т. Толок. 
СЦИФОМ ЕДУЗИ, сцифоїдні ме¬ 
дузи (ЗсурЬогоа) — клас безхре¬ 
бетних тварин типу кишковопо¬ 
рожнинних. Життєвий цикл — з 
чергуванням поколінь. Статеве по¬ 
коління — медузи (сцифомедузи), 
діаметр зонтика до 2 м; з яєць ви¬ 
ходить вільноплаваюча личинка — 
планула, яка згодом прикріплю¬ 
ється до субстрату і перетворюється 
на поліп (сцифістому). Вис. тіла 
1—7 мм. Поліп, пупкуючись, утво¬ 
рює подібні до себе поліпи, а 
ділячись впоперек — дисковидні 
плоскі личинки— ефіри, з яких роз¬ 
виваються медузи. В класі—5 ря¬ 
дів, що об’єднують бл. 200 видів, 
поширених в усіх морях, з них 
у морях СРСР — 20 видів, у т. ч. 
в Чорному м. трапляються 3 ви¬ 
ди з родів коренерот, аурелія, 
люцернарія (Ьисегпагіа). 

О. П. Маркевич. 
СЦІЄНТЙЗМ (від лат. зсіепііа — 
знання, наука) — світоглядна по¬ 
зиція, що абсолютизує роль науки 
як визначального фактора суспіль¬ 
ного розвитку. Гносеологічне дже¬ 
рело С.— різке зростання в 19— 
20 ст. цінності природничих і тех. 
наук, проголошення природничо- 
наук. знання найвищим проявом 
науковості. Беручи початок в 
окремих моментах ще з філосо¬ 
фії Просвітительства (тлумачен¬ 
ня сусп. прогресу виключно як 
науково-технічного), С. особливо 
поширився в сучасній бурж. філо¬ 
софії. Це виявляється у зведен¬ 
ні змісту філос. категорій {мате¬ 
рії, свідомості тощо) до природни- 
чо-наук. аспекту {вульгарний ма¬ 
теріалізм, біхевіоризм та ін.), у 
позбавленні предмета філософії 
специфічності («фізикалізм» нео¬ 
позитивізму) тощо. Антисцієн- 
тизм, що протистоїть С. у су час. 
бурж. філософії {екзистенціалізм, 
персоналізм та ін.), метафізич¬ 
но абсолютизуючи ціннісно-світо¬ 
глядну функцію філософії, запе¬ 
речує пізнавальну цінність науки 
взагалі. З погляду антисцієнтиз- 
му, оперуючи абстрактними по¬ 
няттями, наука у своєму змісті 
нібито «відривається» від непов¬ 
торної конкретності реального жит¬ 
тя і тим самим перетворюється на 
«дегуманізуючу» силу, що є джере¬ 
лом трагічності людського існу¬ 
вання в сучас. світі (руйнування 
природного середовища, створення 
зброї масового знищення та ін.). 
Як С., так і антисцієнтизм є ре¬ 
зультатом метафізичного відриву 
і протиставлення науки і філосо¬ 
фії, заперечення їхнього органіч¬ 
ного взаємозв’язку. Марксистсько- 

СЦІЄНТИЗМ 

Сцифомедузи (схема 
будови): 
1 — ротовий отвір; 
2 — ротові лопаті; 
3 — щупальце; 
4 — ропалій; 
5 — кільцевий канал; 
6 — радіальний канал; 
7 — гонада; 
8 — гастрольні нитки; 
9 — шлунок; 
10 — мезоглея. 
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Сцілла. Фрагмент фон¬ 
тана Нептуна. Скульп¬ 
тор Д. А. Монторсолі. 
Мармур. 1557. Націо¬ 
нальний музей. Мессі- 
на. 

ленінська філософія, відкидаю- 
чи антисцієнтистське приниження 
ролі науки, водночас заперечує і 
С. з його ігноруванням питань про 
місце і функції науки в системі 
культури, про взаємовідносини 
різних форм сусп. свідомості. Під¬ 
креслюючи виняткову роль науки 
в сусп. житті, марксизм-ленінізм 
розглядає її в зв’язку з ін. форма¬ 
ми суспільної свідомості і розкри¬ 
ває багатосторонній характер цього 
зв’язку. /. в. Бичко. 
СЦІЛАРД Лео — лив. Сілард Лео. 
СЦІЛЛА І ХАРІБДА (Скілла і 
Харібда, 2хіЗХХос жхі Хари|36ід) 
— у грецькій міфології двоє 
страховищ, що жили обабіч вузь¬ 
кої протоки між Італією і Сіці- 
лією і знищували мореплавців, а 
то й цілі кораблі. Перенос¬ 
но — «опинитися між Сціллою 
і Харібдою» — потрапити в небезпе¬ 
ку, що загрожує з усіх боків. 
СЦІОФГТИ (від грец. ах іа — 
тінь і фіітбу — рослина) —те саме, 
що й тіньовитривалі рослини. 
СЮ (5ие) Ежен (справж. ім’я — 
Марі Жозеф; 26.1 чи 10.ХІІ 1804, 
Париж — З.УІІІ 1857, Аннесі, де¬ 
партамент Верхня Савойя) — 
франц. письменник. Літ. діяль¬ 
ність почав у 20-і рр. Перші тво¬ 
ри — нариси, памфлети, «морські» 
романи «Плік і Плок» (1831), «Са¬ 
ламандра» (1832). У пригодниць¬ 
ких романах «Матільда» (1841), 
«Паризькі таємниці» (т. 1—10. 
1842—43), «Вічний жид» (т. 1— 
10, 1844—45) у реформістському 
дусі соціалістів-утопістів викри¬ 
вав капіталістичний лад. На ре¬ 
волюцію 1848 відгукнувся рома¬ 
ном «Таємниці народу...» (1849— 
57), за який зазнав переслідувань 
з боку уряду Наполеона III. Пам¬ 
флети «Франція за імперії», «Ли¬ 
сти про католицьку реакцію» — 
антиклерикального спрямування. 
Те.: Рос. перекл.— Агасфер. 
т. 1—4. М.—Л.. 1933—36. 

/. М. Лозинський. 

СЮЖЕТ (франц. зиіеЬ — предмет, 
від лат. зиЬіесІит — підкладене)— 
1)В літературі — низка по¬ 
в’язаних між собою подій, зобра¬ 
жуючи які письменник розкриває 
характери персонажів, своє став¬ 
лення до них і весь зміст худож¬ 
нього твору. В основі сюжету ле¬ 
жить певний соціальний конфлікт. 
в переборенні якого формуються 
риси і якості людських характерів. 
Гол. елементи сюжету — зав’язка, 
розвиток дії, кульмінація і роз¬ 
в'язка. Розв’язка конфлікту виз¬ 
начає осн. ідею твору й залежить 
від суспільно-політ. та естетич¬ 
них поглядів автора. С. як систе¬ 
ма подій властивий в основному 
драм, та епічним творам, у ліри¬ 
ці він може бути у вигляді незнач¬ 
них елементів. 2) В мистецт- 
в і — певна подія, ситуація, зо¬ 
бражені у творі. На відміну від 
теми, є конкретним, детальним, об¬ 
разно-оповідним розкриттям ідеї 
твору. Особливо великого значен¬ 
ня С. набуває у творах на істор. і 
вироби.-побутову тематику. Часто 
С. визначає назву твору. 

Г. Ф. Семенюк 
^ . (С. в літературі). 
СЮЗЕРЕНІТЕТ (франц. зигегаі- 
пеіе, від зигегаіп — верховний, сю¬ 
зерен) — характерна для епохи 
феодалізму система особистих від¬ 

носин і відносин влади, яка вира¬ 
жалася у вигляді договорів між 
сюзеренами (сеньйорами) і васа¬ 
лами. В основі відносин С. лежала 
ієрархічна структура феод, влас¬ 
ності, яка забезпечувала за вели¬ 
кими феодалами (королями, гер¬ 
цогами, графами та ін.) зверхність 
у політ., військ., судових та ін. 
справах. У формі С. будувалися 
також міжнародно-правові відно¬ 
сини між сильними і слабими дер¬ 
жавами. 
СЮЇТА (франц. 5иі1е, букв.— низ¬ 
ка, послідовність) — 1) Цикліч¬ 
ний інструментальний, вокально- 
інструментальний або хоровий 
твір, який, зберігаючи єдність ком¬ 
позиції, складається з контраст., 
відносно самостійних частин. Біль¬ 
ша замкненість і самостійність 
частин відрізняє С. від сонатно- 
симф. циклу. С. бере початок у 
фольклорі (зокрема, в україн¬ 
ській музиці здавна відомі віноч 
ки нар. пісень і танців, які є ви¬ 
дом С.). 
В європ. профес. музиці С. як 
жанр зародилась у 16 ст. (Італія, 
Франція) з поєднання 2—3 тан¬ 
ців, розвинулася в 17 — 1-й пол. 
18 ст. Складалася з 4 обов’язкових 
написаних в одній тональності тан¬ 
ців: помірно повільна нім. але¬ 
манда (розмір 4/А помірно швид¬ 
ка франц. куранта ґ3/4), плавна 
ісп. сарабанда (3/2, 3/4), швидка 
шотл.-ірл. жига (6/8, 9/8). Розквіту 
старовинна (танцювальна)С. досяг¬ 
ла у творчості Й. С. Баха. З 19 ст. 
С. перестає бути тільки танцюваль¬ 
ною, з’явилися С., частини яких 
написані в різних тональностях, — 
програмні С. (Ж. Бізе, М. Му- 
соргський, М. Римський-Корса- 
ков, Ж. Массне, К. Сен-Санс), 
з музики до музично-сценічних 
творів (П. Чайковський, М. Рим¬ 
ський-Корсаков, Е. Гріг, І. Стра- 
вінський, С. Прокоф’єв, А. Хача- 
турян, Г. Майборода), С. з музики 
ін. авторів («Моцартіана» П. Чай- 
ковського, «Шопеніана» О. Гла- 
зунова). В 20 ст. поширились С. з 
музики до кінофільмів (С. Про¬ 
коф’єв, Д. Шостакович, Б. Лято- 
шинський), а також мюзиклів. 
Однією з перших інструм. С. в 
укр. музиці є «Українська сюїта» 
для фортепіано М. Лисенка (1869) 
у формі старовинних танців на ос¬ 
нові народних пісень. В укр. рад. 
музиці форма С. також широко 
використовується: програмні С. 

Сюй Бейхун. Портрет Рабіндраната 
Тагора. 1942. Музей Сюй Бейхуна. 
Пекін. 

/ £* 

«Пам’яті Лесі Українки» А. Што- 
гаренка, «Тарас Шевченко» та 
«Ромео і Джульєтта» Б. Лятошин- 
ського, «Король Лір» Г. Майборо- 
ди та ін. 2) Муз.-хореографічна 
композиція з кількох танців. 
Літ.: Попова Т. В. Сюита. М., 1963. 

В. Н. Золочевський. 

СЮЙ БЕЙХУН (Жю Пеон; 19.УІ 
1895, повіт Ісін, пров. Цзянсу — 
26.IX 1953, Пекін) — кит. живопи¬ 
сець і графік. Навчався у свого 
батька Сюй Дачжана в Шанхаї, з 
1919 — в Парижі у П. А. Ж. Дань- 
ян-Бувре. Творчість С. Б. різно¬ 
манітна за жанрами та технікою 
виконання (живопис тушшю, олія, 
малюнок). Поряд з творами, прой¬ 
нятими пафосом революц. роман¬ 
тики, він писав поетичні пейза¬ 
жі («Ранкові пісні», 1935; «Соро¬ 
ка», 40-і рр. 20 ст.; «Пором», 1932), 
портрети. В 1949—>53 С. Б. очолю¬ 
вав Центр. АМ у Пекіні та Всекит. 
асоціацію діячів літератури і мис¬ 
тецтва. У 1934 відвідав Радян¬ 
ський Союз. 
Літ.: Левина Л. М. Сюй Бзй-хун. М., 
1957. 

СЮНДЮКЛЄ Максуд [справж. 
прізв. та ім’я — Максудов Садик 
Мубінович; 2 (15).IX 1904, с. Сюн- 
дюково, тепер Тетюшського р-ну 
Тат. АРСР — 23.XI 1981, м. Уфа] 
— башк. і тат. рад. поет. Член 
КПРС з 1930. У 1924—35 жив і 
працював на Україні, в Донбасі. 
Був членом письменницької орг-ції 
«Молодняк». Друкуватися по¬ 
чав 1925. Перша зб.—«Голос вугіл¬ 
ля» (1930). Збірки віршів «Шахта 
дихає» (1931), «Пісня про Стаха- 
нова» (1936), «Думи про Донбас» 
(1950) — про трудівників Донба¬ 
су. Автор поем «Дніпровуд» (1932), 
«Макар Мазай» (1950), «Іван Яку- 
тов» (1959). Переклав башкир¬ 
ською мовою ряд творів Т. Шев¬ 
ченка. 
Те.: Укр. перекл.— Макар Ма 
зай. Донецьк, 1979. В. К. Лагода. 

СЮНЬЦЗЙ (бл. 313 — бл. 238 до 
н. е/) — давньокит. мислитель, 
поглядам якого властиві наївно- 
матеріалістичні й атеїстичні уяв¬ 
лення. Вважав, що явища природи 
залежать від природних законів, 
а не від волі неба (божества); за¬ 
перечував існування свідомості, 
що нібито панує над світом; висту¬ 
пав проти догматів давньокит. 
релігії. Етичне вчення С. базува¬ 
лося на концепції природженого 
зла. Добро, заС., досягається вна¬ 
слідок виховання людини. Вказу¬ 
вав на необхідність влади освіче¬ 
ного правителя, суворої ієрархіч¬ 
ної соціальної градації та регла¬ 
ментації всього сусп. життя на ос¬ 
нові конфуціанських (див. Конфу¬ 
ціанство) принципів «лі» («ритуа¬ 
лу») та «і» («почуття обов’язку»), 
доповнених легістською системою 
покарань і заохочень (див. Легіс- 
ти, Фацзя). Соціально-політ, 
погляди С. заклали теор. фунда¬ 
мент офіц. ідеології імператор¬ 
ського Китаю. 
СЮПЕРВ’ЕЛЬ (Зирегуіеііе) Жюль 
(16.1 1884, Монтевідео, Уругвай — 
і 7-У 1960, Париж) — франц. пись¬ 
менник. З 1894 жив у Франції. 
Автор поетичних збірок «Сумні 
гуморески» (1919), «Дебаркадери» 
(1922), «Невинний каторжник» 
(1930), «Вірші про нещасну Фран¬ 
цію» (1941), «1939—1945. Вірші» 
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(1946), «Забутлива пам’ять» (1949), 
«Народження» (1951) та ін. Шу¬ 
каючи нові поетичні форми, С. 
залишався вірним традиційному 
франц. віршові, прагнув до його 
вдосконалення. Теми природи, да¬ 
леких мандрів, любові до Франції, 
меланхолії, тривоги тощо, прита¬ 
манні поезії С., знайшли відобра¬ 
ження і в романах «Людина із 
пампасів» (1923), «Той, що за¬ 
лишився живим» (1928), «Молода 
людина у неділю...» (1955), збір¬ 
ках новел «Дитя відкритого моря» 
(1931), «Ноїв ковчег» (1938) і 
п’єсах «Лісова красуня» (1932), 
«Болівар» (1936), «Робінзон» (1949) 
тощо. 
Те.: Укр. перекл.— [Вірші]. 
«Всесвіт», 1966, № 7; 1968, № 3; 
[Вірші]. «Дніпро», 1969, № 9; [Віршії. 
В кн.: Сузір’я французької поезії, 
т. 2. К., 1971. Г. М. Рягузова. 

СЮРЄНСЬКІ СТОЯНКИ — ДВІ 
стоянки (Сюрень І і Сюрень II) ка¬ 
м'яної доби під навісами скель на 
правому березі р. Бельбеку на 
околиці с. Танкового (кол. Сюрень) 
Бахчисарайського р-ну Крим. обл. 
Досліджували їх 1879, 1880, 1924, 
1926—29, 1954 і 1955. На стоянці 
Сюрень І виявлено 3 пізньопалео- 
літичні культурні шари, що да¬ 
туються: нижній — оріньякським 
часом, середній — солютрейським 
— початком мадленського часу і 
верхній — пізньомадленським — 
початком азільського часу. При до¬ 
слідженні цих шарів виявлено за¬ 
лишки вогнищ, крем’яні знаряддя 
(різці, скребки, проколки тощо), 
знаряддя і вироби з кістки та рогу 
(наконечники, шила, вістря, під¬ 
віски). Інтерес становить уламок 
рогу благородного оленя, граві¬ 
рований кількома зігнутими лі¬ 
ніями й насічками. Знайдено кіст¬ 
ки сайгака, велетенського оленя, 
зубра, пн. і благсюодного оленів, 
коня, кістки риб. На стоянці 
Сюрень II виявлено два культур, 
шари мезолітичного часу. При 
розкопках цих шарів знайдено 
скребки, різці, ножовидні пла¬ 
стинки, геометричні мікроліти, на¬ 
конечники стріл свідерського типу 
(див. Свідерська культура), кі¬ 
стяні вістря і кістки тварин. 
СЮРРЕАЛГЗМ (франц. зиггеа- 
Іізше — надреалізм) — один з на¬ 
прямів авангардизму в худож. 
культурі 20 ст. С. виник у 20-х рр. 
внаслідок ідейно-естетичної кризи 
бурж. мистецтва. Термін «сюрреа¬ 
лізм» запровадив Г. Аполлінер. 
Естетична концепція С. являє со¬ 
бою суперечливе поєднання ідеа¬ 
лістичних і суб’єктивістських фі¬ 
лософських вчень, серед яких 
основне місце належить інтуї¬ 
тивізму і фрейдизму. Окремі 
програмні документи С., що мі¬ 
стили протест проти капіталістич¬ 
ної дійсності («Перший маніфест 
сюрреалізму», виданий 1924 А. 
Бретоном, статті в журн. «Сюр¬ 
реалістична революція» та ін.) зу¬ 
мовили на деякий час підтримку 
П. Елюара, Л. Арагона, Ж. Пре- 
вера, П. Пікассо, Р. Клера, Ф. 
Гарсіа Лорки, П. Неруди та ін. 
митців, які пізніше відійшли від 
сюрреалізму. 
Сюрреалісти по суті заперечува¬ 
ли гуманістичні надбання класич¬ 
ної спадщини, намагалися відтво¬ 
рювати в літ.-мистецьких обра¬ 

зах патологічні видіння, підсві¬ 
домі асоціації, фантастичні марен¬ 
ня, збуджено хворобливі почут¬ 
тя. Спочатку С. з’явився як новіт¬ 
ня течія у франц. літературі піс¬ 
ля кризи дадаїзму (Л. Арагон, 
Ф. Супо, П. Елюар, Р. Деснос, А. 
Арто, Р. Вітрак, Т. Тцара). С. у 
кіно позначився на діяльності гру¬ 
пи «Авангарду» (фільми 30-х рр. 
— «Андалузький пес», реж. Л. Бю- 
нюель; «Мушля і священик», реж. 
Ж. Дюлак) і з кін. 40-х рр. — 
на творчості режисерів США: М. 
Дерена, К. Харрінгтона, К. Енге- 
ра. Поширення С. набув в образо¬ 
творчому мистецтві, де зазнав пев¬ 
ної еволюції — від «метафізично¬ 
го живопису», представники яко¬ 
го намагалися створити враження 
трагічної спустошеності світу 
(картини Дж. де Кіріко), штучно 
руйнувати природні зв’язки і під¬ 
міняти їх абсурдними видіннями 
(роботи М. Ернста), до еклектич¬ 
ного нагромадження галюцинацій 
параноїчного характеру, вигада¬ 
них образів на політ, та реліг. те¬ 
ми (твори С. Далі). Перша вистав¬ 
ка художників-сюрреалістів від¬ 
булася 1925 в Парижі (Г. Арп, 
П. Клее. М. Дюшан, Ф. Пікабіа). 
Особливо поширився С. у ЗО— 
40-х рр. у творах X. Міро, Р. Мар- 
гітта, І. Тангі, М. Оппенгейма, 
П. Дельво та ін. 
Літ.: Андреев Л. Г. Сюрреализм. М., 
1972; Каптерева Т. Дадаизм и сюр¬ 
реализм. В кн.: Модернизм. Анализ и 
критика основньїх направлений. М., 
1980. 
СіЬТІСТЕ Юхан [до 1936 — Йохан- 
нес Шютц; 16(28).ХІІ 1899, во¬ 
лость Тяхтвере, тепер Тартуський 
р-н Естонської РСР — 10.11 1945, 
Таллін] — естонський радянський 
поет. Друкуватися почав 1921. 
Перша зб.— «Неспокій» (1928). 
У збірках «Від Чудського озера 
до моря» (1930), «Геть заспокоє¬ 
ність!» (1932), «Два табори» (1933), 
в поемі «У вогні та попелі» (1938) 
реалістично змалював життя ро¬ 
бітників, розкрив класовий анта¬ 
гонізм у оурж. суспільстві. С. ві¬ 
тав встановлення Рад. влади в 
Естонії (поема «Земля повертаєть¬ 
ся на схід», 1940). Зб. «Задушливі 
дні» (1945) пройнята ненавистю до 
фашизму і гуманізмом. Автор 
істор. п’єси «Пси-хрестоносці» 
(1946). 
Те.: Укр. перекл.— Читаючи 
Пушкіна. В кн.: Вінок Пушкіну. К., 
1949; Рос. перекл.— Стихотворе- 
ния и позмьі. М.. 1958. 

С. Г. Ісаков. 

СЛБРИ — категорія феодально 
залежних селян у Київській Русі, 
рос., укр., білорус, землях і фе¬ 
од. Литві, які спільно володіли й 
користувалися орними та іншими 
земельними угіддями. В зв’язку з 
посиленням феод.-кріпосницького 
гніту і розвитком грошових відно¬ 
син у 16—17 ст. сябринне земле¬ 
користування поступово перетво¬ 
рювалося на подвірноспадкове. 
На Україні та в Білорусії пережит¬ 
ки сябринного землекористування 
(громад. користування луками, 
пасовиськами тощо) зберігалися 
до поч. ^20 ст. 
СЯБРЯЙ Володимир Терентійо- 
вич [25.V (7.VI) 1902, Київ — 7.ІХ 
1979, там же] — укр. рад. геолог, 
доктор геолого-мінералогічних на¬ 
ук (з 1956). Член КПРС з 1947. 

Після закінчення Київ, ін-ту нар. 
освіти (1929) працював в Укр. 
геологічному управлінні (тепер 
виробниче об’єднання «Півнукр- 
геологія»). З 1945 — наук, спів¬ 
робітник Ін-ту геол. наук АН 
У РСР, одночасно (1945—55) вик¬ 
ладав у Київ, ун-ті. Наук, праці — 
з питань петрографії, геохімії й 
палінології бурого вугілля, гео¬ 
логії буровуг. родовищ України. 
Держ. премія УРСР, 1976. 

. „ В. В. Пермяков. 
СЯДРЙСТИИ Микола Сергійо¬ 
вич (н. 1.ІХ 1937, с. Колісниківка 
Куп’янського р-ну Харків, обл.) — 
укр. рад. майстер мікромініатюри, 
засл. майстер нар. творчості УРСР 
(з 1970). У 1960 закінчив Харків, 
с.-г. ін-т ім. В. Докучаєва. В 1956— 
61 навчався у Харківському ху¬ 
дожньому уч-щі. Створює худож. 
та технічні мікромініатюри: порт- 
рети-барельєфи на вишневих та 
тернових кісточках, найменші в 
світі книжки («Кобзар» Т. Шев¬ 
ченка, розмір — 0,6 мм2), вироби з 
золота [«Пам’яті Гріна» (парусний 
фрегат, довжина — 3,5 мм, 337 
деталей); бабка (стрикізка) нату¬ 
рального розміру, в голові якої 
вмонтовано діючий годинник (130 
деталей)]; найменший у світі дію¬ 
чий синхронний електромотор (у 
200 разів менший за макове зерно) 
тощо. С.—автор книжок «Чи важко 
підкувати блоху?» (1966), «Таєм¬ 
ниці мікротехніки» (1969). Вистав¬ 
ки робіт С. влаштовувались в Анг¬ 
лії, Франції, Канаді, Японії, 
Болгарії, Чехословаччині та ін. 
країнах. В СРСР твори С. експо¬ 
нуються в Моск. політех. музеї, 
в Києво-Печерському істор.-куль¬ 
тур. заповіднику, 
сяжкй — головні придатки чле¬ 
нистоногих тварин (крім павуко¬ 
подібних); те саме, що й антени. 
«с^йво» — літ.-мистецький ілю¬ 
стрований місячник, виходив 1913 
—14 у Києві. Висвітлював питан¬ 
ня укр. мист-ва та архітектури, 
творчість визначних укр. митців 
(К. Трутовеького, М. Заньковець- 
кої, М. Бурачека, М. Лисенка та 
ін.). У «С.» друкувались також 
статті про рос. художників, твор¬ 
чість яких пов’язана з Україною. 
Висвітлювалась творчість нар. май¬ 
стрів: різьбярів, вишивальниць, 
склярів. Публікувались матеріали 
з фольклористики й етнографії, за¬ 
писи нар. пісень, ноти. В літ. ча¬ 
стині друкувалися твори І. Фран¬ 
ка, Лесі Українки, М. Вороного, 
О. Олеся, М. Рильського, П. Ти- 
чини^ критичні статті. 
«СЯЙВО» — укр. приватне видав¬ 
ництво, створене у період непу. 
Існувало протягом 1926—29 в 
Києві. У «С.» було видано серії: 
«Бібліотека української повісті» 
(І. Нечуй-Левицький, Марко Вов¬ 
чок, М. Коцюбинський, О. Коби- 
лянська, Г. Квітка-Основ’яненко, 
О. Стороженко, М. Старицький, 
Лесь Мартович та ін.); «Бібліоте¬ 
ка всесвітньої літератури» (В. 
Гюго, С. Цвейг та ін.); «Дешева 
бібліотека красного письменства». 
Поза серіями вийшли двотомник 
Т. Шевченка, твори Л. Глібова та 
укр. переклад творів Дж. Лондо¬ 
на (25 тт.). Ю. В. П’ядик. 
СЯН-БЕЛГГН Хасир Бікінович 
[12 (25).IX 1909, урочище Булмук- 
та, тепер Юстинського р-ну Калм. 

СЯН-БЕЛГІН 

X. Б. Сян-БелгІн. 

Сяо Сань. 

М. С. Сядристий. 
Портрет-барельєф 
С. Крушельницької, 
вирізаний з вишневої 
кісточки. Збільшено 
в 260 раз. 

Сюрреалізм. С. Далі. 
Жираф палахкотить. 
1935. Музей у Базелі. 

7 УРЕ. т. 11 
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СЯНГАН 

Герб 
Сьєрра-Леоне. 

СЬЄРРА-ЛЕОНЕ 

Площа — 
72,3 тис. км2 

Населення — 
3,62 млн. чол. 
(1982, оцінка) 

Столиця — 
м. Фрітаун 

АРСР — 8.11 1980, Еліста] — 
калм. рад. письменник, нар. поет 
Калм. АРСР (з 1966). Друкува¬ 
тися почав 1927. Автор збірок опо¬ 
відань і нарисів «Дияволи» (1933), 
«Прості степові люди» (1961); збі¬ 
рок віршів і поем «Дорога» (1934), 
«Борець-сирота» (1934, однойм. 
п’єса, 1936), «Крилата молодість» 
(1962), історико-героїчної драми 
«Повсталий степ» (1968) — про 
боротьбу за Рад. владу в Калмикії, 
«Вибране» (1979). Перекладав каз¬ 
ки О. Пушкіна, твори М. Лєрмон¬ 
това, Т. Шевченка, М. Горького, В. 
Маяковського та ін. Нагородже¬ 
ний орденами Дружби народів, 
«Знак Пошани». 
Те.: Рос. перекл.— Бельїй берег. 
Злиста, 1970; Два брата. Злиста, 1971; 
Тридцать тополей. М., 1974; Судьба. 
Злиста, 1975. М. Е. Джимгіров. 

сянгАн, Гонконг — володіння 
Великобританії на Пд. Сх. Китаю, 
на узбережжі Пд.-Китайського м. 
Включає о. Сянган та ділянку на 
п-ові Цзюлун, а також арендова- 
ну т. з. Нову територію (більша 
частина п-ова Цзюлун з прилегли¬ 
ми островами). Площа 1060 км2. 
Нас. 5,3 млн. чол. (1982, оцін¬ 
ка); понад 98% —китайці. Офіц. 
мови — англійська та китайська. 
Адм. ц.— м. Сянган (Вікторія). 
Вис. до 939 м. Клімат мусонний. 
Поширені вічнозелені тропічні 
ліси. 
Тер. сучас. С. увійшла до скла¬ 
ду китайської д-ви в кін. З ст. 
до н. е. В 1842 о. Сянган, 1860 ча¬ 
стину п-ова Цзюлун захопила Вели¬ 
кобританія. В 1898 вона оренду¬ 
вала у Китаю на 99 років Нову 
територію (решту п-ова Цзюлун 
з прилеглими островами). Все це 
склало колоніальне володіння С. 
До поч. 20 ст. С. перетворився на 
один з найзначніших комерційних 
центрів і портів Далекого Сходу, 
важливий опорний пункт англ. 
імперіалізму в Китаї. Під час 
2-ї світової війни 1939—-45 С. 
1941—45 був окупований Японією. 
В 1945 Великобританія відновила 
контроль над цією територією. 
Основа економіки — реекспортна 
торгівля і транзитні операції, що 
ведуться через порти Сянган та 
Цзюлун. Завдяки великим іноз. 
капіталовкладенням (у т. ч. ки¬ 
тайським) та дешевій робочій силі 
значного розвитку набула пром-сть 
експортного напряму. На довіз- 
ній сировині та напівфабрикатах 
працюють підприємства електрон¬ 
ної, електротех., суднобуд., суд¬ 
норемонтної, нафтохім. і хім., 
фарфоро-фаянсової, поліграф., 
взуттєвої, текст., швейної, харчо¬ 
смакової пром-сті, вироби, годин¬ 
ників, іграшок. Численні невеликі 
майстерні. Видобування заліз, ру¬ 
ди, кварцу та каоліну (місц. зна¬ 
чення). С. г. приміського типу. Ви¬ 
рощують гол. чин. рис і овочі, 
а також квіти (на експорт). Сви¬ 
нарство, птахівництво, прибереж¬ 
не рибальство (щорічно виловлю¬ 
ють бл. 100 тис. т риби). Ту¬ 
ризм. Численні банки. Довж. 
(1980): з-ць — 33,5 км, автошляхів 
— 1147 км. Аеропорт міжнар. зна¬ 
чення — Кай-Так. З С. вивозять 
електронні й електротех. вироби, 
іграшки, годинники, одяг, ткани¬ 
ни тощо; довозять машини і устат¬ 
кування, сировину і напівфабри¬ 

кати, продовольство та ін. Гол. 
торг, партнери — Японія, США, 
Сінгапур, КНР, Великобританія. 
Китай використовує С. для веден¬ 
ня своїх зовнішньо-торг. операцій і 
як джерело іноз. валюти. Грош. 
одиниця — гонконгський долар. 5,1 
гонконгського долара = 1 доларо¬ 
ві США (грудень 1980). 
СЯНГАН, Вікторія — адм. ц. 
Сянгану (Гонконгу). Розташований 
на пн.-зх. березі о. Сянган (Гон¬ 
конг). Адміністративно об’єднаний 
(як два міські райони) з м. Цзю¬ 
лун (Коулун), з яким сполучений 
підводним тунелем. 1,5 млн. ж. 
(1979). Значний порт, торг.-пром. 
і фінанс. центр. Підприємства 
електронної, електротех., хім., 
нафтохім., металообробної, текст., 
швейної пром-сті. Університет. Ту¬ 
ризм. 
С£0 САНЬ (справж. ім’я — Сяо 
Аймей; в СРСР відомий як Емі 
Сяо; 1896, провінція Хунань — 
4.II 1983, Пекін) — кит. письмен¬ 
ник, перекладач і громад, діяч. 
Член Компартії Китаю з 1921. В 
1922—24 навчався в Комуністич¬ 
ному ун-ті трудящих Сходу в 
Москві. В 1928—-39 — редактор 
журн. «Інтернаціональна літерату¬ 
ра» кит. мовою в Москві. В пое¬ 
тичних збірках «Вірші» (1932), 
«Кривавий лист» (1935), «Хунань- 
ська флейта» (1940) та ін. відобра¬ 
зив тяжке життя трудящих Китаю, 
зростання їхньої свідомості. Збір¬ 
ки статей, нарисів і оповідань 
«Героїчний Китай» (1939), «Китай 
непереможний», «Китайські опо¬ 
відання» (обидві — 1940) — про 
нац.-визвольну війну проти япон. 
загарбників і провідну роль ко¬ 
муністів. Автор збірок віршів 
«Шлях миру», «Пісня дружби», 
книги про К. Маркса, статей про 
Т. Шевченка, М. Горького. Серед 
перекладів С. С.— «Інтернаціо¬ 
нал», вірші О- Пушкіна, В. Мая¬ 
ковського, Т. Шевченка, п’єси 
О. Корнійчука. Портрет с. 97. 
Те.: У кр. перекл.— Оповідан¬ 
ня про Китай. X., 1934; Рос. п е- 
р е к л. — Избранное. М., 1954. 

„ І. К. Чирко. 
СЯ Р ГАВА (до 1935 — Петерсон) 
Карл Ернст [17 (29).IV 1868, Ва- 
на-Вяндра, тепер Пярнуського 
р:ну Ест. РСР — 12.IV 1958, Тал- 
лін] — естонський радянський пи¬ 
сьменник, народний письменник 
Ест. РСР (з 1957). Друкуватися 
почав 1890. Представник критич¬ 
ного реалізму в ест. л-рі. В циклі 
оповідань «Болячки» (т. 1—З, 
1899—1901) показав тяжке стано¬ 
вище трудящих ест. села кін. 19 — 
поч. 20 ст. В повісті «Просвітитель» 
(1904) зображував життя сільс. 
інтелігенції. Автор п’єс «Квітка 
папороті» (1920), «Новий міністр» 
(1922), істор. роману «Ходімо в 
місто записуватися, життя собі 
полегшувати» (т. 1—2, опубл. 
1968). Портрет с. 101. 
Те.: Рос. перекл.— Избранньїе 
пронзведения. Таллин, 1956; Просве- 
титель. Таллин. 1976. 

С. Г. Ісаков. 
сьєго-де-Авіла — МІСТО в 
центр, частині Куби, адм. ц. про¬ 
вінції Сьєго-де-Авіла. Розташова¬ 
на на Центр, шосе, залізнична стан¬ 
ція. 60,9 тис. ж. (1970). Підпри¬ 
ємства харч, (зокрема, цукр.) і 
текст, пром-сті. ТЕС. Центр с.-г. 
району. 

СЬЄНФУЄГОС — місто на Пд. 
Куби, адм. ц. провінції Сьєнфуе- 
гос. Мор. порт. 85,2 тис. ж. (1970). 
Підприємства суднобуд., моторо- 
буд., хім., буд. матеріалів, шкіря- 
но-взут., текст, і харчосмакової 
(зокрема, цукр., тютюнової, вино¬ 
робної) пром-сті. Рибальська база 
(по вилову креветок). С. засн. на 
поч. 19 ст. 
сь€рра, сієрра (ісп. зіегга — гір¬ 
ське пасмо) — складова частина 
назв численних гірських хребтів 
в Іспанії, країнах Латинської Аме¬ 
рики та США (напр., Сьєрра- 
Мадре, Сьєрра-Маестра, Сьєрра- 
Невада). 
СЬ£РРА-Л ЕбНЕ, Республіка 
Сьєрра-Леоне — держава в Зх. 
Африці. На Зх. омивається вода¬ 
ми Атлантичного ок. В адм. відно¬ 
шенні поділяється на 3 провінції та 
область. 
Державний лад. С.-Л.—республі¬ 
ка. Входить до Співдружності, 
очолюваної Великобританією. Гла¬ 
ва д-ви — президент, який обира¬ 
ється строком на 7 років. Законо¬ 
давчу владу здійснює однопалат¬ 
ний парламент — Палата представ¬ 
ників (104 депутати); виконавчу 
— президент і уряд. 
Природа. Берегова лінія розчлено¬ 
вана естуаріями річок. Береги пере¬ 
важно низькі, піщані. Більшу ча- 

Фрітаун. Вид частини міста. 
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стину території займає Леоно- 
Ліберійська височина заввишки 
до 1958 м (г. Бінтімані), на Пн.— 
відроги масиву Фута-Джаллон. 
Вздовж узбережжя простягається 
низовинна рівнина. Поклади за¬ 
ліз., титанової та хромової руд, 
алмазів, бокситів, золота, платини. 
Клімат екваторіальний. Пересічна 
річна т-ра на узбережжі від + 24 
до +27°. Опадів до 2000—2500 мм 
на рік, у гірських районах — по¬ 
над 4000 мм. Річкова сітка густа, 

Сільський краєвид. 

річки порожисті, повноводні, най¬ 
більші з них — Каба, Рокелле, 
Сева. Поширені червоно-жовті 
фералітні грунти, на узбережжі— 
болотні та алювіальні засолені 
грунти. На Пн.— високотравна са¬ 
вана, на Пд. і Пд. Сх.— зарості 
чагарників. В горах подекуди збе¬ 
реглися вічнозелені екваторіальні 
ліси. 
Населення. С.-Л. населяють на¬ 
роди мовної групи нігер-конго, в 
т. ч. народи зх.-атлантичної під¬ 
групи (темне, лімба, фульбе, бу- 
лом та ін.-— 50 %, 1978, оцінка) 
і народи підгрупи манде (менде, 
коно та ін.— 48,1 % ). Офіц. мо¬ 
ва — англійська. Пересічна густо¬ 
та населення — 50 чол. на 1 км2 
(1982, оцінка). Міське населення 
становить 21 % (1975). Найбільші 
міста — Фрітаун, Бо, Кенема, Ма- 
кені. 
Історія. Тер. С.-Л. заселена люди¬ 
ною з епохи палеоліту. В 1462 на 
узбережжі С.-Л. з’явилися порту¬ 
гальці, а в серед. 16 ст.— англійці. 
В 1808 Великобританія оголосила 
узбережжя С.-Л. своєю колонією, 
а 1896 внутр. райони країни — про¬ 
текторатом. Експансія колонізато¬ 
рів, посилення експлуатації ви¬ 
кликали 1898 повстання в С.-Л. 
під проводом Бай Буре, яке бу¬ 
ло жорстоко придушено. З поч. 
30-х рр. 20 ст. почалася експлуата¬ 
ція мінеральних багатств країни 
іноз. капіталом. Розвиток капіта¬ 
лістичних відносин в С.-Л. сприяв 
формуванню робітн. класу. На поч. 
40-х рр. виникли профспілки, на 
поч. 50-х рр.— політ, партії. Після 
2-ї світової війни 1939—45 в країні 
розгорнувся революц. рух (в лю¬ 
тому 1955 — страйк робітників і 
службовців Фрі тау на, в листопаді 
1955 — березні 1956 — масові сел. 
виступи). 27.IV 1961 було проголо¬ 
шено незалежність С.-Л. у складі 
Співдружності. До влади прийшла 
Нар. партія Сьєрра-Леоне (НПСЛ, 
засн. 1951). В 1962 було встанов¬ 
лено дипломатичні відносини між 
СРСР і С.-Л. На парламентських 
виборах 1967 перемогу здобула 
партія Всенародний конгрес (ВК). 
Щоб не допустити приходу до вла¬ 
ди ВК, лідери НПСЛ спровоку¬ 

вали 23. III 1967 держ. переворот. 
До влади прийшли військові, які 
створили Раду нац. перетворення. 
18.IV 1968 молодші офіцери здійс¬ 
нили новий військ, переворот і 
передали владу партії ВК. 19.IV 
1971 С.-Л. проголошено республі¬ 
кою. Уряд С.-Л. вживає заходів 
до забезпечення екон. незалежнос¬ 
ті країни, прагне встановити конт¬ 
роль над діяльністю іноз. компа¬ 
ній, проводить політику африкані- 
зації в галузі економіки, освіти й 
культури. 
В зовнішній політиці уряд С.-Л. 
виступає проти імперіалізму і не¬ 
околоніалізму, підтримує націо¬ 
нально-визвольний рух народів Пд. 
Африки, дотримується неприєд¬ 
нання принципу, розвиває відно¬ 
сини з усіма країнами, в т. ч. з 
соціалістичними. Між С.-Л. і 
СРСР укладено ряд угод, зокрема, 
про торг. (1965), культур, і наук. 
(1968, 1976) співробітництво, про 
рибальство (1976), про повітр. 
сполучення (1980). З 1961 С.-Л.— 
член ООН. С.-Л.— член Організа¬ 
ції африканської єдності, Еконо¬ 
мічного співтовариства країн Зх. 
Африки. м. Д. Несун. 
Політичні партії, профспілки. 
Всенародний конгрес, 
засн. 1960. Правляча і єдина пар¬ 
тія в країні. Конгрес Пра¬ 
ці С.-Л., засн. 1946,— осн. проф- 
центр. Входить до МКВП. 
Господарство. С.-Л.— економічно 
слаборозвинута агр. країна з від¬ 
носно розвинутою гірничодобув¬ 
ною пром-стю. Після проголошен¬ 
ня незалежності вжито заходів 
щодо обмеження діяльності іноз. 
компаній, розширення держ. сек¬ 
тора. Встановлено держ. контроль 
над гірничодобувною пром-стю, 
запроваджено держ. планування, 
на селі розвивається кооперація. 
Проте іноз. капітал (гол. чин. Ве¬ 
ликобританії) продовжує утриму¬ 
вати значні позиції в г-ві країни. 
В с. г. створюється 30,4 % валово¬ 
го внутр. продукту і зайнято 65 % 
екон. активного населення (1982). 
Основа с. г.— примітивне земле¬ 
робство. Переважає общинне зем¬ 
лекористування. В обробітку — 
бл. 4 млн. га землі. С. г. не задо¬ 
вольняє потреб країни у продо¬ 
вольстві. Для власного споживан¬ 
ня вирощують (збір, тис. т, 1981): 
рис — 400, касаву, просо, сорго, 
кукурудзу, арахіс; на експорт — 
каву — 6, боби какао —9, 
олійну пальму (ядра горіхів — 
ЗО), імбир, цитрусові. Внаслідок 
поширення мухи цеце тваринницт¬ 
во розвинуте слабо. Рибальство 

МІЯЯВШЄ 

Сільське житло. 

(у т. ч. з допомогою СРСР), 1981 
виловлено 106 тис. т риби. Гірни¬ 
чодобувна пром-сть представлена 
видобуванням (1981): алмазів — 
430 тис. каратів, бокситів — 
750 тис. т, рутилу — 67 тис. т та ін. 
корисних копалин. Невеликі під¬ 
приємства по переробці нафти і 
с. -г. продуктів, по вироби, буд. 
матеріалів, взуттєва і тютюнова 
фабрики, пивоварний завод та 
ін. У 1981 було вироблено 280 млн. 
кВт • год електроенергії. Осн. вид 
транспорту — автомобільний. Довж. 
автошляхів — понад 8 тис. км (у 
т. ч. з твердим покриттям — бл. 
6 тис. км), з-ць — 542 км (прак¬ 
тично не експлуатуються). Гол. 
мор. порт — Фрітаун, міжнар. 
аеропорт — Лунгі. З С.-Л. виво¬ 
зять алмази, боксити, боби какао, 
каву, ядра пальмових горіхів; дово¬ 
зять машини і устаткування, наф¬ 
топродукти, хім. товари, продо¬ 
вольчі товари. Осн. торг, партне¬ 
ри — Великобританія, СІЛА, Ні¬ 
дерланди. Грош. одиниця — леоне. 
1 леоне = 0,79 дол. США (сер¬ 
пень 1982). /. т. Твердохлєбов. 
Медичне обслуговування. В 1972 
в країні було 2,8 тис. лікарняних 
ліжок (10,8 ліжка на 10 тис. ж.); 
мед. допомогу подавали 149 ліка¬ 
рів (0,6 лікаря на 10 тис. ж.). 
Підготовка лікарів здійснюється 
за кордоном. 
Освіта, наукові та культурно-ос¬ 
вітні заклади. В 1977 понад 80 % 
нас. було неписьменним. У краї¬ 
ні проголошено безплатне обов’яз¬ 
кове навчання дітей віком від 6 
до 14 років. Поряд з державними 
є приватні навч. заклади. Строк 
навчання в поч. школі 7 років, 
у середній — 7 (5 + 2). Викла¬ 
дання — англ. мовою. В 1979/80 
навч. р. у поч. школах налічува¬ 
лося ол. 250 тис. учнів, у серед, 
навч. закладах—63,1 тис. У 1967 
у Фрітауні відкрито Ун-т С.-Л. 
на базі об’єднання коледжів Фура- 
Бей та Нджала (1979/80 навч. 
р.— бл. 1,9 тис. студентів), там 
же діють Пед. коледж ім. М. Мар- 
гаї та тех. ін-т; тех. ін-т у м. Кене- 
мі. Функції центру по координації 
наук, діяльності виконує Ун-т 
С.-Л. Працюють Ін-т мор. біоло¬ 
гії та океанографії (засн. 1966), 
Ін-т вивчення Африки при колед¬ 
жі Фура-Бей, Т-во С.-Л. (засн. 
1918, дослідження з мистецтва, 
л-ри, історії та ін.), геол. служ¬ 
ба (засн. 1918). Бібліотечна рада 
у Фрітауні, б-ка університетсько¬ 
го коледжу Фура-Бей, Нац. музей 
у Фрітауні. В. 3. Клепиков. 
Преса, радіомовлення, телебачен¬ 
ня. В 1981 в С.-Л. видавалося по¬ 
над 10 друкованих видань тира¬ 
жем бл. 33 тис. примірників. 
Провідні газети: «Дейлі мейл» 
(«Щоденна пошта», з 1931) — що¬ 
денна урядова та «Ві юн» («Наш 
співрозмовник», з 1963) — орган 
партії Всенародний конгрес, ви¬ 
ходить двічі на тиждень; журна¬ 
ли «Сьєрра-Леоне трейд джорнал» 
(«Торговельний журнал Сьєрра- 
Леоне», з 1961), «Фокус» («Фо¬ 
кус», з 1974), обидва — щоквар¬ 
тальні. Радіомовлення — з 1934. 
Урядову службу радіомовлення 
С.-Л. створено 1972. Радіомовлен¬ 
ня ведеться англ., франц. та 4 
місц. мовами (менде, темне, лім¬ 
ба, кріо). Телебачення — з 1963. 

СЬЄРРА-ЛЕОНЕ 

Ритуальна скульптура. 
Дерево. Народ менде. 

7 



100 

СЬЄРРА-МАДРЄ 

Сьомга. 

Література розвивається англ. мо¬ 
вою. Великий вплив на неї, як і на 
ін. афр. л-ри, має фольклор. Про 
відна роль належить прозі. В чис¬ 
лі перших в л-ру С.-Л. прийшла 
А. Кейслі-Хейфорд (1868—1959) 
— авторка багатьох оповідань та 
автобіографії. Дещо пізніше здо¬ 
були популярність оповіданнями 
Е. Д. Джонс, М. Сіна, Г. Барт- 
Уїльямс, К. Файл. Знання фоль¬ 
клору й життя народу характерне 
для творів Абіосе Ніколя (псевд. 
Девідсона Ніколя; н. 1924). По¬ 
чинаючи з 50-х рр. в л-рі з’явля¬ 
ється роман. Найзначніші з них: 
«Хлопчик з Коссоу» (1956) Р. У. 
Коула, «Африканець» (1960) У. Ф- 
Контона, «Ні минулого, ні сучас¬ 
ного, ні майбутнього» (1973) Ю- А. 
Медді. Серед відомих сучас. пое¬ 
тів — Г. Барт-Уїльямс та С. Чей- 
ні-Кукер. Розвиток драматургії 
пов’язаний з іменами Р. С. Ізмона 
та Дж. Акара. 

В. К. Кухалшивілі. 
Архітектура і мистецтво. Пере¬ 
важаючий тип нар. житла — круг¬ 
ла в плані глиняна або плетена 
хатина під конічним солом’яним 
дахом, оздоблена яскравим орна¬ 
ментальним розписом. Від португ. 
панування 15—16 ст. зберегли¬ 
ся нечисленні фортеці; за англ. 
колонізації з’явилися міста з бу¬ 
динками сучас. типу. Серед зраз¬ 
ків середньовічного й сучас. нар. 
мистецтва — стеатитові статуетки, 
дерев’яні маски, вироби з слоно¬ 
вої кістки, художні тканини (роз¬ 
пис батиком), кераміка. З 60-х рр. 
20 ст. склалася нац. школа станко¬ 
вого мист. (живописці М. Барні- 
Нікол, С. Лейбер-Блейк, скульп¬ 
тор П. М. Каремо), для якої ха¬ 
рактерний тісний зв’язок з народ¬ 
ним мистецтвом. 
Муз. інструменти — барабани, 
труби (з бивнів слона), дерев’яні 
флейти, банджо (типу віолончелі), 
баланджа (типу ксилофона). Но¬ 
сіями нар. мистецтва є гріоти — 
мандрівні оповідачі та співаки 
(героїчні, ліричні, сатиричні піс¬ 
ні, балади йоме). Нар. танці часто 
перетворюються на пантоміму. Се¬ 
ред профес. композиторів поч. 20 
ст.— С. Колрідж-Тейлор (орато¬ 
рія «Гайавата», «Казкові балади» 
та ін.). В 1953 засн. Товариство 
афр. музики (збирає і обробляє 
фольклор афр. народів). 
Літ.: Ланге X. В стране Львиньїх Гор. 
Пер. с нем. М., 1981; Вавилов В. Н. 
Литературьі Ганьї и Сьерра-Леоне. 
В кн.: Современньїе литературьі Афри¬ 
ки. Северная и Западная Африка. 
М., 1973. . 
СЬЄРРА-МАДРЕ — складова 
частина назв кількох гірських 
хребтів на півдні Пн. Америки, 
у межах Мексіки. Виділяють За¬ 
хідну С.-М. (вис. до 3150 м, 
г. Чоррерас), Східну С.-М. (вис. 
до 4054 м, г. Пенья-Невада), що 
оточують Мексіканське нагір'я, а 
також Південну С.-М. (вис. до 
3703 м, г. Теотепек) та власне 
С.-М., або Сьєрра-Мадре-де-Ч’япас 
(вис. до 4117 м, вулкан Такана). 
Схили хребтів круті, урвисті, роз¬ 
членовані глибокими каньйонами. 
Характерні прояви вулканізму і 
сейсмічної діяльності. Родовища 
поліметалевих руд, кам. вугілля, 
сірки. На схилах — ксерофітні 
чагарники, тропічне рідколісся 
(на Пн.), мішані й вічнозелені лі¬ 

си та плантації тропічних культур 
(на півдні). 
СЬЄРРА-МАЄСТРА — гірська 
система на о. Куба. Простягаєть¬ 
ся на 250 км вздовж пд.-сх. уз¬ 
бережжя. Вис. до 1974 м, пік 
Туркіно (найвища вершина С.-М. 
і Куби). Пд. схили С.-М. круто 
обриваються до Карибського м., 
пн. і сх. розчленовані річковими 
долинами. Район значної сейсміч¬ 
ності. Родовища мідної та марган¬ 
цевої руд. Тропічні ліси, по доли¬ 
нах — землеробство. В горах С.-М. 
1956 кубинські революціонери на 
чолі з Ф. Кастро Рус створили 
партизан, загін для боротьби 
проти диктатури Ф. Батісти (див. 
Кубинська революція). З 1979 
район С.-М. оголошено природною 
та істор. пам’яткою. 
СЬ€РРА-Н ЕВАДА — гірський 
хребет на Пд. Іспанії, в Анда- 
луських горах. Висота 3478 м 
(г. Муласен — найвища точка Іс¬ 
панії). Складається переважно з 
кристалічних порід і вапняків. 
Поширений карст. Є сніжники. 
Родовища заліз, руди. На схилах— 
вічнозелені чагарники та альп. 
луки. 
СЬЄРРА-НЕВАДА — гірський 
хребет на Пд. Зх. СІЛА, у Кор- 
дільєрах Північної Америки. Довж. 
750 км, вис. до 4418 м (г. Уїтні). 
Вершини С.-Н. гребенеподібні, 
вкриті снігом. Сх. схили круті, 
скелясті, зх.— більш пологі, дуже 
зволожені. Бувають землетруси. 
У передгір’ях подекуди зберегли¬ 
ся гаї із секвойї, характерні сос¬ 
нові ліси; вище 3000 м — альп. 
луки. В С0-Н.— великі національні 
парки: Йосемітський, Секвойя. 
Кінгс-Каньйон. 
«СЬбЛО» («Зіоіо» — «Село») — 
літ. журнал демократично-просві¬ 
тянського напряму. Виходив 1866 
—67 у Львові польс. і укр. мовами 
(лат. шрифтом) за ред. П. Свєн- 
ціцького. Вийшло 4 книги. Знайо¬ 
мив укр. і польс. читачів у Гали-, 
чині з кращими надбаннями укр.' 
л-ри (творами Т. Шевченка, Ю. 
Федьковича, Марка Вовчка, І. 
Вагилевича, Г. Квітки-Основ’я- 
ненка) і творами польс. авторів, 
тематично пов’язаними з Украї¬ 
ною (Б. Залеського та ін.). Дру¬ 
кував критико-бібліографічні ма- 
терїали. [ф. П. Максименко\ 

СЬбМА (КВІТНЕВА) ВСЕРОСГЙ 
СЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ РСДРП(б) 
— перша легальна конференція 
більшовицької партії. Відбула 
ся в Петрограді 24—29. IV (7— 
12.V) 1917. В роботі конферен¬ 
ції взяли участь 133 делегати з 
ухвальним і 18 — з дорадчим го¬ 
лосом, що представляли бл. 80 тис. 
комуністів. 
Серед делегатів на конференції 
було 17 представників 11 більшо¬ 
вицьких орг-цій України, що налі¬ 
чували 8,5 тис. чол. Порядок ден¬ 
ний: 1) Поточний момент (війна 
і Тимчасовий уряд та ін.); 2) Мир¬ 
на конференція; 3) Ставлення до 
Рад робітн. і солдат, депутатів; 
4) Перегляд парт, програми; 5) Ста¬ 
новище в Інтернаціоналі і наші 
завдання; 6) Об’єднання с.-д. ін¬ 
тернаціоналістських орг-цій; 7) Аг 
рарне питання; 8) Нац. питан¬ 
ня; 9) Установчі збори; 10) Орг. 
питання; 11) Доповіді по областях: 

12) Вибори ЦК. Роботою конферен¬ 
ції керував В. І. Ленін, який бл. 
ЗО раз виступав з доповідями і 
в дебатах, був ав ором проектів 
майже всіх резолюцій конферен¬ 
ції. Конференція завершила вну- 
тріпарт. дискусію з приводу Квіт¬ 
невих тез В. І. Леніна, поклала 
їх в основу своїх рішень, відігра¬ 
ла важливу роль у закріпленні 
ленінської програми боротьби за 
перемогу соціалістичної революції, 
забезпеченні єдності і згуртованості 
парт, рядів. У ході дискусії В. І. 
Ленін повністю спростував мен¬ 
шовицькі твердження Каменева 
про незавершеність рос. буржуаз- 
но-демократич. революції, про те, 
що Росія не дозріла для соціалі 
стич. революції, піддав нищівній 
критиці примиренське ставлення 
до угодовського блоку, до пропози 
ції здійснювати тактику тиску на 
Тимчас. уряд. Він спростував і 
твердження Рикова про те, що в 
Росії немає об’єктивних умов для 
перемоги соціалістичної револю¬ 
ції. Підкріпивши новими даними 
висновок про можливість повален¬ 
ня капіталізму спочатку в одній, 
окремо взятій країні, В. 1. Ленін 
показав, що такою країною на 
той час була саме Росія. В дусі 
Квітневих тез конференція схва¬ 
лила резолюції про поточний мо¬ 
мент, про ставлення до Тимчасо¬ 
вого уряду, до війни, до Рад ро¬ 
бітн. і солдат, депутатів. У резо¬ 
люціях підкреслювалась необхід¬ 
ність настійної роботи по підви¬ 
щенню класової свідомості і згур¬ 
туванню пролетаріату для бороть¬ 
би за перехід влади до Рад. Кон¬ 
ференція затвердила ленінську 
екон. платформу РСДРП(б), в 
якій діалектично поєднувалися 
соціалістичні й демократичні зав¬ 
дання, що забезпечувало робітн. 
класові не лише союз з сел. бідно¬ 
тою в боротьбі за диктатуру проле¬ 
таріату, а й підтримку переважної 
більшості народу. Відстоюючи нац. 
політику партії, В. І. Ленін дав 
рішучу відсіч шовіністичним по¬ 
глядам П’ятакова, який заперечу¬ 
вав прогресивний характер нац.- 
визвольних рухів, право націй на 
самовизначення і утворення са¬ 
мостійних д-в. У схваленій кон¬ 
ференцією резолюції, яку підготу¬ 
вав В. І. Ленін, відстоювалися ви¬ 
моги рівноправності націй, інтер¬ 
національного згуртування робіт¬ 
ників у єдиних пролетарських орг- 
ціях, вказувалося, що всі нації ма¬ 
ють право на вільне відокремлен¬ 
ня і утворення самостійних д-в, 
проте питання про доцільність ві¬ 
докремлення партія повинна роз¬ 
в’язувати в кожному окремому 
випадку, виходячи з інтересів 
усього сусп. розвитку, інтересів бо¬ 
ротьби пролетаріату за соціалізм. 
Підкресливши необхідність збли¬ 
ження і об’єднання з групами й 
течіями, які стоять на позиціях 
інтернаціоналізму, конференція рі¬ 
шуче висловилася проти будь- 
яких об’єднань з соціал-шовіні¬ 
стами, т. з. революц. оборонцями. 
Проте конференція припустилася 
помилки, згодившись із пропози¬ 
цією Зінов’єва залишитись у Цім- 
мервальдському об’єднанні і від¬ 
стоювати там тактику ціммер- 
вальдської лівої. В. І. Ленін голо¬ 
сував проти цього рішення. 
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У схваленій конференцією ленінсь¬ 
кій резолюції про перегляд партій¬ 
ної програми визначалися на¬ 
прями її розробки. Квітнева кон¬ 
ференція ще раз підкреслила, що 
перехід влади до Рад, створення 
центр. Рад. уряду, підтримка його 
більшістю народу і революц. ар¬ 
мією відкривали можливість мир¬ 
ного розвитку революції, що здійс¬ 
нювався під лозунгом «Вся влада 
Радам!». Делегати інформували 
конференцію про розвиток рево¬ 
люції на місцях, про зміцнення 
впливу партії в різних районах 
країни. Конференція обрала ЦК 
РСДРП(б) у складі 9 чол. За сво¬ 
їм політ, і орг. значенням конфе¬ 
ренція відіграла роль парт, з’їзду. 
Її рішення озброїли партію біль¬ 
шовиків і революц. пролетаріат 
Росії конкретною програмою бо¬ 
ротьби за перемогу соціалістичної 
революції. 
Літ.: Ленін В. І. Сьома (Квітнева) 
Всеросійська конференція РСДРП(б) 
24—29 квітня (7 —12 травня) 1917 р. 
Повне зібрання творів, т. 31; КПРС 
в резолюціях і рішеннях з’їздів, кон¬ 
ференцій і пленумів ЦК, т. 1. К., 1978; 
Седьмая (Апрельская) Всероссийская 
конференция РСДРП (большевиков). 
Петроградская общегородская конфе¬ 
ренция РСДРП (большевиков). Апрель 
1917 года. Протоколи. М., 1958; Істо¬ 
рія Комуністичної партії Радянського 
Союзу, т. 3. кн. 1. К., 1968. 

В. Ф. Солдатенко. 
СЬбМА КОНФЕРЕНЦІЯ КП(6) 
УКРАЇНИ. Відбулася 4—10.IV 
1923 у Харкові. На ній були при¬ 
сутні 224 делегати з ухвальним і 
40 делегатів — з дорадчим голосом, 
що представляли 56 415 членів пар¬ 
тії і 14 972 кандидати у члени 
партії. Порядок денний: 1) Допо¬ 
відь про завдання XII з’їзду 
РКП(б); 2) Політ, звіт ЦККП(б)У; 
3) Орг. звіт ЦК КП(б)У; 4) Звіт 
ЦКК КП(б)У; 5) Доповідь ЦК 
КСМУ; 6) Організація держ. 
пром-сті; 7) С. г. і податкова по¬ 
літика; 8) Нац. моменти в рад. 
і парт, будівництві; 9) Вибори ке¬ 
рівних органів КП(б)У. Конферен¬ 
ція одностайно схвалила політ, 
і орг. лінію ЦК РКП(б), націли¬ 
ла свої рішення на підвищення 
рівня парт, керівництва в період 
відбудови нар. г-ва, на дальше 
втілення в життя нової економіч¬ 
ної політики (непу). Рішення кон¬ 
ференції передбачали передусім 
дальше зміцнення єдності парт, 
рядів на основі ідеологічних, так 
тичних і орг. принципів ленінізму, 
зміцнення диктатури пролетаріа¬ 
ту, піднесення трудової активності 
мас. Конференція проаналізувала 
зростання парт, орг-цій, діяль¬ 
ність парт, виробничих осередків, 
особливо серед безпартійних, об¬ 
говорила особливості парт, роботи 
на селі і в Червоній Армії, розгля¬ 
нула питання про розподіл парт, 
сил. Конференція одностайно 
схвалила пропозиції В. І. Леніна 
про реорганізацію ЦКК і Робсель- 
інспекції і створення єдиного орга¬ 
ну парт, і держ. контролю — ЦКК 
— РСІ. Було загострено увагу на 
завданнях дальшої непримиренної 
боротьби з антипарт. елементами, 
розгортанні внутріпарт. демокра¬ 
тії, посиленні агіт.-пропагандист¬ 
ської роботи. Підвищення керів¬ 
ної ролі парт, орг-цій конферен¬ 
ція нерозривно пов’язувала з ус¬ 
пішним виконанням завдань госп. 

будівництва. Беручи до уваги 
підсумки непу за минулий період 
і відзначаючи провідну роль 
пром-сті в соціалістичному будів¬ 
ництві, конференція розглянула 
питання про необхідність бороть¬ 
би проти безгосподарності, висо¬ 
ких накладних витрат, про зни¬ 
ження цін на пром. продукцію, 
вказала на важливість підготовки 
нових кадрів техніків і господар¬ 
ників. Значну увагу конференція 
приділила розвиткові с. г. Вжиті 
заходи відіграли важливу роль у 
дальшому зміцненні союзу робітн. 
класу і селянства. Конференція 
одностайно схвалила тези ЦК 
РКП(б) до Дванади,ятого з'їзду 
РКП(б) з нац. питання, підкрес¬ 
ливши всесвітньо-істор. значення 
створення Союзу РСР. Конферен¬ 
ція закликала парт, орг-ції Укра¬ 
їни посилити боротьбу проти місц. 
націоналізму і великодерж. шо¬ 
вінізму, накреслила заходи по 
дальшому розвитку укр. рад. со¬ 
ціалістичної культури. Конферен¬ 
ція обрала ЦК КП(б)У, Центр, 
контрольну комісію та Ревізійну 
комісію. 

Літ.: Комуністична партія України 
в резолюціях і рішеннях з’їздів, кон¬ 
ференцій і пленумів ЦК, т. 1. К., 
1976; Нариси історії Комуністичної 
партії України. К., 1977. 

В. П. Рябцев. 

СЬбМГА, лосось звичайний (5а1- 
то заіаг) — риба роду лосось род. 
лососевих. Довж. тіла 36—116 см, 
іноді до 1,5 м, маса 1—39 кг, за¬ 
барвлення сріблясте, перед нере¬ 
стом стає темним, на боках з’яв¬ 
ляються червоні й оранжеві пля¬ 
ми. Поширена на Пн. Атлантич¬ 
ного ок. та в пд.-зх. частині Пн. 
Льодовитого ок.; в СРСР — в 
бас. Білого, Баренцового і Кар- 
ського морів. С.— прохідна риба; 
нереститься в річках восени і 
зимою. Плодючість до 26,5 тис. 
ікринок. Молодь через 1—5 ро¬ 
ків відпливає в море. Статева 
зрілість настає в 5 років. Живить¬ 
ся гол. чин. рибою, молодь — та¬ 
кож комахами. Об’єкт промислу 
та штучного розведення (див. Риб¬ 
ництво). 
СЬОМИЙ ВСЕРОСГЙСЬКИЙ 
З’ЇЗД РАД - з’ їзд Рад робітн., 
сел., червоноармійських і трудо¬ 
вих козачих депутатів, що відбув¬ 
ся 5—9.XII 1919 в Москві. В ро¬ 
боті з’їзду взяли участь 1366 деле¬ 
гатів, у т. ч. 1011 з ухвальним 
голосом. Серед делегатів було 
1278 комуністів. Порядок денний 
з’їзду: Звіт ВЦВК і Раднаркому 
РРФСР (доповідач — В. І. Ленін); 
Воєнне становище; Про Комуні¬ 
стичний Інтернаціонал; Прод. ста¬ 
новище; Про паливо; Рад. будів¬ 
ництво в центрі і на місцях; Ви¬ 
бори ВЦВК. З’їзд схвалив зовн. 
і внутр. політику Рад. уряду, прий¬ 
няв резолюцію про мир, вітав ство¬ 
рення III Інтернаціоналу. З’їзд 
прийняв резолюцію «Про пригноб¬ 
лені нації», в якій підтвердив осн. 
принципи нац. політики Рад. вла¬ 
ди, висловив готовність рос. наро¬ 
ду і надалі подавати братерську 
допомогу визвольній боротьбі укр. 
народу тощо. В постанові про 
рад. будівництво визначалися шля¬ 
хи зміцнення рад. держ. апарату 
в центрі і на місцях, розширення 
участі трудящих у його діяль¬ 

ності. З’їзд обрав ВЦВК у складі 
201 члена і 68 кандидатів. 
Літ.: Оьездьі Советов в документах. 
1917-1936 гт.. т. 1. М.. 1959. 

СЬОМИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
З’ЇЗД РАД - з’їзд Рад робітн., 
сел. і червоноармійських депута¬ 
тів, що відбувся 10—14.XII 1922 в 
Харкові. В роботі з’їзду взяли 
участь 785 делегатів з ухвальним 
голосом і 44 — з дорадчим. 
Серед делегатів було 739 комуніс¬ 
тів. Порядок денний з’їзду: Звіт 
Уряду УРСР (доповідач — М. В. 
Фрунзе); Доповідь уповноваженого 
Наркомфіну РРФСР; Підсумки 
роботи по розвитку с. г.; Про стан 
пром-сті на Україні; Звіт Центр, 
комісії допомоги голодуючим та 
про заходи боротьби з наслідками 
голоду (Г. І. Петровський); Рад. 
будівництво; Про об’єднання рад. 
республік (М. В. Фрунзе); Про 
Червону Армію; Вибори ВУЦВК 
і делегатів на 10-й з’їзд Рад 
РРФСР. У рішеннях з розгляну¬ 
тих питань з’їзд намітив конкрет¬ 
ні заходи по піднесенню пром-сті, 
відбудові і розвитку с. г., ліквіда¬ 
ції наслідків голоду, впорядкуван¬ 
ню фінанс. справи. У постанові про 
Червону Армію з’їзд знову під¬ 
креслив, що зміцнення могутності 
її, як і Червоного Флоту, мусить 
бути в центрі уваги всіх рад. орга¬ 
нів. У своїй роботі з’їзд керувався 
порадами В. І. Леніна, що місти¬ 
лися в його вітальній телеграмі 
з’їздові. Всеукр. з’їзд Рад прий¬ 
няв Декларацію про утворення 
СРСР і постанову «Про основи 
Конституції Союзу Радянських Со¬ 
ціалістичних Республік» і цим 
законодавчо закріпив одностайне 
прагнення робітничо-селянських 
мас республіки до зміцнення друж¬ 
би з усіма народами Радянської 
країни, до утворення єдиної союз¬ 
ної держави. 

СЬОМИЙ З’ЇЗД 
РАД СРСР 

К. Е. Сяргава. 

Літ.: Оьездьі Советов в документах. 
1917 — 1936 гг., т. 2. М., 1960; История 
государства и права Украинской ССР. 
К., 1976. 

СЬОМИЙ З’ЇЗД РАД СРСР — 
з’їзд Рад робітн., сел. і червоно¬ 
армійських депутатів, що відбув¬ 
ся 28.1—6.II 1935 в Москві. В ро¬ 
боті з’їзду взяли участь 2022 де¬ 
легати з ухвальним і 540 — з 
дорадчим голосом. 74,1 % делега¬ 
тів становили комуністи. УРСР 
була представлена 366 делегатами. 
Порядок денний з’їзду: Звіт Уряду 
СРСР; Звітна доповідь Наркома¬ 
ту важкої пром-сті; Про заходи 
по зміцненню і розвитку тварин¬ 
ництва; Доповідь з конституційних 
питань; Про внесення деяких змін 
до Конституції СРСР; Вибори ЦВК 
СРСР. 
З’їзд відзначив великі успіхи 
Радянської країни в соціалістич¬ 
ному будівництві, намітив конкрет¬ 
ні заходи щодо розвитку тварин¬ 
ництва тощо. З’їзд одностайно 
схвалив пропозиції Лютневого 
(1935) пленуму ЦК ВКП(б) про 
внесення ряду змін до Конститу¬ 
ції СРСР з метою уточнення її со- 
ціально-екон. основи й дальшої 
демократизації виборчої системи 
шляхом заміни не цілком рівних 
виборів рівними, багатоступене¬ 
вих — прямими, відкритих — за¬ 
критими. З'їзд уповноважив ЦВК 
СРСР створити Конституційну ко¬ 
місію для вироблення проекту но- 
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вої Конституції СРСР. Невдовзі 
1-а сесія ЦВК СРСР обрала Кон¬ 
ституційну комісію в складі 31 
чол. З’їзд прийняв рішення про¬ 
вести чергові вибори органів дер¬ 
жавної влади на основі нової ви¬ 
борчої системи, обрав Союзну Ра¬ 
ду ЦВК СРСР у складі 607 чоло¬ 
вік і затвердив Раду Національ¬ 
ностей ЦВК СРСР у складі 150 
чоловік. 
СЬбМИИ З’ЇЗД РКП(б) (екс¬ 
трений). Відбувся в Петрограді 
6—8.III 1918. Скликаний для ви¬ 
рішення одного з найпекучіших 
питань революції, що перемогла, 
— питання про мир. 
На з’їзді були присутні 47 деле¬ 
гатів з ухвальним голосом і 59 — з 
дорадчим, які представляли близь¬ 
ко 170 тис. членів партії. Деяка 
неповнота представництва поясню¬ 
валася терміновим скликанням 
з’їзду, окупацією частини терито¬ 
рії країни австро-нім. військами. 
Однак з’їзд був повноважним, бо 
на ньому було представлено біль¬ 
ше як половину членів РСДРП(б), 
які налічувалися в партії до по¬ 
переднього, VI з’їзду. 
Порядок денний: 1) Звіт ЦК пар¬ 
тії; 2) Питання про війну і мир; 
3) Перегляд програми і назви 
партії; 4) Орг. питання; 5) Ви¬ 
бори ЦК. Роботою з’їзду керував 
В. І. Ленін. Він зробив доповіді з 
осн. питань порядку денного, 
брав активну участь у дискусіях, 
виступивши загалом 18 раз. У 
політ, звіті ЦК, який злився з пи¬ 
танням про війну і мир, В. І. Ле¬ 
нін дав глибокий аналіз міжнар. 
і внутр. становища країни, всебіч¬ 
но обгрунтував необхідність мир¬ 
ного перепочинку для зміцнення 
Рад. д-ви (див. Брестський мир 
1918), створення армії, для роз¬ 
гортання соціалістичного будів¬ 
ництва. У питанні про війну і 
мир на з’їзді розгорнулася гостра 
боротьба. Проти ленінської полі¬ 
тики в цьому питанні виступили 
<ліві комуністи» на чолі з Буха- 
ріним, які, прикриваючись гаслом 
«революц. війни», прагнули зірва¬ 
ти щойно укладений мирний дого¬ 
вір з Німеччиною. Проти В. І. Ле¬ 
ніна на з’їзді виступав і Троць- 
кий, продовжуючи відстоювати 
свій збанкрутілий лозунг «ні вій¬ 
ни, ні миру». З’їзд схвалив ленін¬ 
ську лінію на підписання Брест¬ 
ського миру. Ленінську резолюцію 
було прийнято ЗО голосами проти 
12 при 4, що утрималися. З’їзд 
підкреслив, що підписання мирно¬ 
го договору з метою збереження 
Рад. влади відповідає як корін¬ 
ним інтересам Країни Рад, так 
і розвитку світового революц. ру¬ 
ху; заявив про незмінну підтрим¬ 
ку Рад. Росією визвольної бороть¬ 
би міжнар. пролетаріату. З’ їзд 
обговорив питання про перегляд 
програми і назви партії. Першу 
програму, прийняту на Другому 
з'їзді РСДРП (1903), з перемогою 
Великого Жовтня було виконано. 
Тому необхідно було виробити но¬ 
ву програму партії — програму по¬ 
будови соціалізму. З’їзд обрав 
для підготовки програми комісію 
на чолі з В. І. Леніним. У спец, 
резолюції було визначено осн. по¬ 
ложення програми (див. Про¬ 
грама Комуністичної партії Ра¬ 
дянського Союзу). Обгрунтовую¬ 

чи необхідність зміни назви пар¬ 
тії, В. І. Ленін зазначив, що по¬ 
няття «соціал-демократія» не ві¬ 
дображає кінцевої мети боротьби 
пролетаріату і його політ, аван¬ 
гарду. Однією з причин, що та¬ 
кож зумовили потребу в зміні 
назви партії, була необхідність бо¬ 
ротьби проти опортунізму, пред¬ 
ставники якого, називаючись со¬ 
ціал-демократами, зрадили інте¬ 
реси робітн. класу, перешкоджали 
розвиткові міжнар. пролет. руху. 
На з’їзді було прийнято рішення 
про перейменування РСДРП(б) на 
Російську Комуністичну партію 
(більшовиків) — РКП(б). З їзд 
обрав ЦК- Істор. значення VII 
з’їзду РКП(б) полягає в тому, що 
в критичний момент розвитку ре¬ 
волюції він схвалив ленінську лі¬ 
нію на укладення миру, визначив 
єдино правильний шлях до збере¬ 
ження і зміцнення Рад. влади, 
що мало величезне значення для 
долі всього світового революц. 
руху. Викривши «лівий» авантю¬ 
ризм опозиції, з’їзд сприяв ідей¬ 
ному й організаційному згурту¬ 
ванню партії, дав чіткі настано¬ 
ви по виробленню нової програми 
партії. 
Літ.: Ленін В. 1. Сьомий екстрений 
з’їзд РКП(б). 6—8 березня 1918 р. 
Повне зібрання творів, т. 36; Седьмой 
зкстренньш сьезд РКП(б). Март 1918 
года. Стенографический отчет. М., 
1962; Історія Комуністичної партії Ра¬ 
дянського Союзу, т. З, кн. 1. К., 1968: 
Андропов С. А. VII сьезд РКП(б) 
М., 1980. В. П. Шевчук. 

СЬбМУШКІН Тихон Захарович 
[ 13С26).VI 1900, с. Стара Кутля, 
тепер Лунінського р-ну Ценз. обл. 
— 6-У 1970, Москва] — рос. рад. 
письменник. Член КПРС з 1952. 
Брав участь у складанні першого 
букваря чукот. мовою. Друкувати¬ 
ся почав 1931. Автор документ, по¬ 
вісті «Чукотка» (кн. 1—2, 1939т-41; 
кінофільм «Романтики», 1941). Ро¬ 
ман «Алітет іде в гори» (1947—48; 
Держ. премія СРСР, 1949; одно- 
ймен. кінофільм, 1949) — з життя 
чукот. народу. Повісті «Спасіння 
Талеко» (1946, нова ред. «Пригоди 
Айвама», 1955), нариси «Норіль- 
ські зустрічі» (1961), «Угрюм-Пів- 
ніч» (1968) та ін. — про людей 
Півночі. Писав кіносценарії, пу¬ 
бліцистичні статті. 
Те.: Укр. перекл.— Алітет іде 
в горн. К.. 1949: Пригоди Айвама. 
К., 1961. 
СЬЮДАД-БОЛГВАР — місто у 
пн.-сх. частині Венесуели, порт на 
р. Оріноко, доступний для морсь¬ 
ких суден, вузол автомоб. шляхів. 
Понад 130 тис. ж. (1976). Підпри¬ 
ємства деревообр., харчосмакової 
(у т. ч. великі бойні), шкіряно- 
взут. та ін. галузей пром-сті. Важ¬ 
ливий торг, центр, порт по вивозу 
заліз, руди. Поблизу міста — родо¬ 
вище залізної руди. Сьюдад-Болі- 
вар засн. 1764. 
СЬЮДАД-ХУАРЕС — місто на 
Пн. Мексіки, на кордоні з СІЛА. 
Розташований на р. Ріо-Браво- 
дель-Норте (Ріо-Гранде), напро¬ 
ти м. Ель-Пасо (США), з яким спо¬ 
лучений мостом. 545 тис. ж. (1976). 
Вузол з-ць і автошляхів. Підпри¬ 
ємства металообр., бавовноочис¬ 
ної, текст, і харч, (у т. ч. борошно¬ 
мельної та спиртової) пром-сті. 
Центр туризму (гол. чин. з США). 
С.-Х. засн. 1659. 

Т — двадцять друга літера укр. 
алфавіту. Є в усіх алфавітах, ство¬ 
рених на слов’яно-кириличній гра¬ 
фічній основі. За формою накрес¬ 
лення — трохи видозмінена кири¬ 
лична буква, що походить з грець¬ 
кої. В сучас. укр. літ. мові літе¬ 
рою «т» позначають шумний зімк¬ 
нений глухий передньоязиковий 
приголосний, який може бути твер¬ 
дим (талант) і м’яким (вість). 
ТАБАРГ (ат-Табарі) Абу-Джафар 
Мухаммед ібн-Джарір (838 або 
839, Амоль, обл. Табаристан, те¬ 
пер Іран — 923, Табаристан) — 
араб, історик і богослов. Автор 
«Історії посланників і царів» (ін. 
назва «Історія пророків і царів») і 
багатотомного коментаря до Ко¬ 
рану. «Історія» Т. написана на ос¬ 
нові творів ранніх араб, авторів, 
що не дійшли до нашого часу. 
Вона є одним з найважливіших 
джерел із старод. і середньовічної 
історії Бл. Сходу, особливо араб. 
Халіфату за Омейядів і Аббаси- 
дів. 
ТАБАСАРАНИ, габасаранці (са¬ 
моназва — табасаран) — народ¬ 
ність, яка живе на Пд. Сх. Даг. 
АРСР. Чисельність — 75 тис. 
чол. (1979, перепис). Мова — та- 
басаранська, належить до кав¬ 
казьких (іберійсько-кавказьких) 
мов. Віруючі Т.— мусульмани-су- 
ніти (див. Сунізм). Мовою і куль¬ 
турою Т. близькі до лезгинів. 
ТАБАСАРДНСЬКА МбВА — мо- 
ва табасаранів. Належить до да¬ 
гестанської групи кавказьких (ібе¬ 
рійсько-кавказьких) мов. Розмов¬ 
ляють нею 73 тис. чол. (1979, пе¬ 
репис). Характерні риси Т. 
м.: наявність четвірочної системи 
зімкнених та африкат. Іменникові 
властиві категорії класу, чис¬ 
ла, відмінка (у Т. м. найбагат- 
ша в світі відмінкова парадигма — 
понад 40 відмінків). У синтакси¬ 
сі є ергативна конструкція ре¬ 
чення. Алфавіт Т. м. створено 
1932 на лат. основі, з 1938 базу¬ 
ється на рос. графічній основі. 
Про л-ру Т. м. див. Дагестанська 
АРСР, розділ Література. 
Літ.: Магометов А. А. Табасаранский 
язьїк. Тбилиси, 1965; Ханмагомедов 
Б. Г.-К. Очерки по синтаксису таба- 
саранского язьїка. Махачкала, 1970. 
ТАБАЧКбВСЬКИИ Віталій Ге¬ 
оргійович (н. 29-VIII 1944, м. 
Христинівка, тепер райцентр Чер¬ 
кас. обл.)— укр. рад. філософ, 
доктор філос. наук (з 1981). Член 
КПРС з 1964. Після закінчення 
Київ, ун-ту (1968) працює в Ін-ті 
філософії АН УРСР (з 1982 — 
зав. сектором); заст. гол. редак¬ 
тора журн. «Філософська думка» 
(з 1972). Автор праць з питань 
діалектичного матеріалізму і кри¬ 
тики сучас. бурж. філософії. Держ. 
премія УРСР, 1982. 
Те.: Криза буржуазного раціоналізму 
і проблема людської особистості. К., 
1974: Критика идеалистических ин 
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терпретаций практики. К., 1976; Со- 
циально-исторические и мировоззрен- 
ческие аспекти философских катего- 
рий. К., 1978 [у співавт.]. 

ТАБЕЛЬ (голл. ІаЬеІ, від лат. іа- 
Ьиіа — дошка, таблиця) — 1) Таб¬ 
лиця, список прізвищ, предметів 
тощо у певному порядку. 2) Дош¬ 
ка з жетонами для обліку явки 
на роботу й відходу з роботи пра¬ 
цівників, а також самий жетон. 
3) Відомість про успішність учня 
за чверть навч. року або за рік. 
ТАБЕЛЬ ПРО РАНГИ — законо¬ 
давчий акт Петра І, який встано¬ 
вив бюрократичну ієрархію чинів 
в армії, на військ, мор. флоті і в 
держ. апараті. Прийнятий 24.1 
(4.II) 1722. Табель поділяв усі 
чини й посади на 14 рангів (кла¬ 
сів). Так, до 1-го рангу в цивіль¬ 
них установах належав канцлер, 
в армії — генерал-фельдмаршал, 
на флоті — генерал-адмірал; до 
найнижчого рангу відповідно — 
колезький реєстратор, прапорщик, 
мічман. Надання того чи ін. чину 
давало право для призначення на 
певну посаду. Т. про р. встановлю¬ 
вав зверхність військ, чинів над 
цивільними чинами того ж рангу. 
Т. про р. скасовано першими декре¬ 
тами Рад. влади 1917. 
ТАБЕТ Антуан Жорж (Табіт Ан- 
туан; 13.VI 1907, Бхамдун, Лі¬ 
ван — 16.V 1964, Москва) — Лі¬ 

ван. архітектор і громад, діяч, пу¬ 
бліцист. Закінчив Вищу інженерну 
школу в Бейруті (1927) та АМ у 
Парижі, де навчався у О. Перре. В 
своїх будівлях [«Коледж мудрос¬ 
ті» в Бейруті, 1938; житл. будинки 
у Хазмії (район Бейрута), 1960, 
та ін.] застосовував принципи су- 
час. європ. архітектури відповід¬ 
но до кліматичних умов. Брав 
участь в організації у Бейруті 
Антифашист. конгресу (травень 
1939), на якому було створено 
Лігу боротьби проти фашизму і 
нацизму. Т.— один із засновників 
(1941) журн. «Ат-Тарік» («Шлях», 
1950). В 1946—48 — голова Ліван, 
т-ва друзів СРСР. З 1949 — голо¬ 
ва Ліван. Нац. Ради Миру, з 
1950 — член Президії Всесвіт¬ 
ньої Ради Миру. Міжнар. Ленін¬ 
ська премія «За зміцнення миру 
між народами», 1961. 
Літ.: Табет М., Табет Ж. Антуан Та- 
бет. Пер. с франц. М., 1968. 

табГвка — шкіряна сумка, оз¬ 
доблена металевими прикрасами, 
твір декоративно-ужиткового мис¬ 
тецтва. У 18—20 ст. Т. була при¬ 
належністю гуцульського чолові¬ 
чого костюма. Див. також Мосяж- 
ництво. 
табГдзе Галактіон Васильович 
[6 (18).XI 1892, с. Чквіїсі, побл. 
Кутаїсі — 17.III 1959, Тбілісі] — 
груз. рад. поет, нар. поет Груз. 
РСР (з 1933), акад. АН Груз. 
РСР (з 1944). Друкуватися почав 
1908. В 1917, перебуваючи в Петро¬ 
граді, писав вірші про революцію 
(«Швидше — прапори!» та ін.). 
Автор поеми «Джон Рід», вірша 
«Пам’яті Леніна» (обидва — 1924), 
поетичних циклів «Епоха» (1928), 
«Пацифізм» (1930), «Революційна 
Грузія» (1931—32) та ін. У 1935 
брав участь у роботі Першого Між¬ 
народного антифашист, конгресу 
на захист культури в Парижі 
(цикл «Дорогами Європи», 1935— 
38). У роки Великої Вітчизн. вій¬ 

ни виступав з патріотичними пое¬ 
зіями («До зброї, брати!», «Ми 
переможемо», «Союз сердець» та 
ін.). У повоєнні роки писав про бо¬ 
ротьбу народів за мир і демократію 
(поезії «Москва», «Красна площа», 
«За мир» та ін.). Укр. мовою тво¬ 
ри Т. перекладали П. Тичина, 
М. Рильський, В. Сосюра, Є. Дро- 
б’язко, О. Новицький, М. Тере- 
щенко, Р. Чилачава та ін. Дея¬ 
кі вірші Т. поклали на музику 
укр. композитори А. Лазаренко, 
О. Жук. Нагороджений орденами 
Леніна й Трудового Червоного 
Прапора. 
Те.: Укр. перек л.— [Вірші]. 
В кн.: Поезія грузинського народу. 
Антологія, т. 2. К., 1961; Грона життя. 
Вибране. К., 1976; Рос. перек л.— 
Стихи. Тбилиси, 1967; Лнрика. Тбили 
си, 1973; Стихотворения. М., 1978. 

О. М. Новицьіаш. 
ТАБІДЗЕ Тіціан Юстинович [21. 
III (2.IV) 1895, с. Шуамта, тепер 
Ванського р-ну Груз. РСР — 
16.XII 1937] — груз. рад. поет. 
Друкуватися почав 1909. Перша 
збірка віршів вийшла 1934. Один 
з організаторів групи символіс¬ 
тів «Голубі роги» (1915), редагу¬ 
вав її газету «Барикади». Автор 
поем «Ріон-порт» (1928), «Грузія 
Радянська» (1934), поезій — 
«Вірш-повінь», «Батьківщина» та 
ін. Цикл віршів «У Вірменії» 
(1932), вірші «О. Пушкіну», «Ма¬ 
тері Маяковського» та ін.— про 
дружбу братніх народів СРСР. 
Писав статті про літературу й мис¬ 
тецтво, публіцистичні твори. 
Те.: Укр.' перек л.— [Вірші]. 
В кн.: Поезія грузинського народу. 
Антологія, т. 2. К., 1961; Рос. пе¬ 
рек л.— Стихотворения и позмьі. 
М. — Л., 1964; Стихи. Тбилиси, 1967. 
Літ.: Цурикова Г. М. Тициан Табид- 
зе. Л., 1971. Р. Ш. Чилачава. 

ТАБІР військовий — місце розта¬ 
шування військ поза населеними 
пунктами, спеціально вибране й 
обладнане для виконання певних 
завдань (бойових, навчальних та 
ін.). Розвитку набули в Стародав¬ 
ньому Римі. Високого рівня облад¬ 
нання Т. (станів) досягло і в Київ. 
Русі. В Чехії в 15 ст. і в укр. коза¬ 
ків 16—17ст.Т. — похідне або бойо¬ 
ве розташування війська, оточеного 
кількома рядами возів. Військ. Т. 
поділялися на похідні і постійні. 
Деякі укріплені Т. перетворюва¬ 
лися на фортеці. З розвитком ар¬ 
тилерії та ін. засобів масового 
ураження військ виникла необхід¬ 
ність роззосередження армійських 
частин у бою, і Т. як укріплена 
стоянка втратив своє значення. 
Збереглися гол. чин. Т., призна¬ 
чені для навчання військ у польо¬ 
вих умовах. У Росії такі Т. впер¬ 
ше почали створювати в кін. 17 ст. 
В сучас. арміях існують лише 
навчальні військ. Т., переважно 
літні. 
ТАБЛЙЦІ МАТЕМАТИЧНІ 
(польс. ІаЬІіса, одн., від лат. Іа- 
Ьиіа) — сукупність значень певної 
функції для деяких значень її ар¬ 
гументів. Для проміжних значень 
аргументів значення функції від¬ 
шукують за допомогою інтерполя¬ 
ції. Т. м. є таблиці множення, лога¬ 
рифмів, тригонометричних функ¬ 
цій тощо. Відповідно до ступеня 
точності розрізняють Т. м. чотири¬ 
значні, п’ятизначні і т. д. Т. м.— 
один з важливих допоміжних об¬ 
числювальних засобів; їх широко 

використовують при різних розра¬ 
хунках у математиці, астрономії, 
техніці тощо. 
ТАБЛЙЦІ СТАТИСТИЧНІ — 
форма раціонального й наочного 
викладу узагальнених числових по¬ 
казників, що характеризують су¬ 
спільні явища й процеси. Кож¬ 
на Т. с. має статистичний під¬ 
мет (об’єкт або група об’єктів, що 
їх характеризують у таблиці) та 
статистичний присудок (ознаки, 
що характеризують підмет). Т. с. 
складаються з горизонтальних і 
вертикальних ліній, які, перети¬ 
наючись, утворюють по горизон¬ 
талі рядки, по вертикалі — гра¬ 
фи (стовпці, колонки). В рядках, 
звичайно, записують підмет табли¬ 
ці, у графах (стовпцях, колонках) 
— ознаки, що характеризують під¬ 
мет. За будовою підмета розріз¬ 
няють таблиці прості, групові й 
комбінаційні. Прості Т. с. містять 
у підметі зведені показники або 
перелік об’єктів без розподілу їх 
на групи. Вони бувають переліко¬ 
ві, територіальні й хронологічні. 
Групові статист, таблиці містять 
у підметі згруповані одиниці до¬ 
сліджуваної сукупності явищ за 
однією ознакою. Якщо досліджу¬ 
ваний об’єкт групують у підметі 
таблиці не за однією, а за двома- 
трьома й більше ознаками, взя¬ 
тими в комбінації, то таку Т. с. 
наз. комбінаційною. Існують осн. 
правила складання й оформлен¬ 
ня Т. с., вони містять у стис¬ 
лому вигляді всі необхідні відо¬ 
мості, назви їх точні й короткі; 
в них зазначається одиниця ви¬ 
міру, територія й період, до яких 
належать наведені дані. Групові й 
комбінаційні таблиці складають, 
використовуючи наук, методи гру¬ 
пувань (див. Групування стати¬ 
стичні). В історії статистики пріо¬ 
ритет застосування табличного ме¬ 
тоду належить рос. вченому І. К. 
Кирилову (18 ст.). Комбінаційні 
таблиці вперше застосував для 
аналізу статистичних даних черні¬ 
гівський земський статистик О. П. 
Шликевич. М. 1. Сосновська. 

ТАБЛЙЧНО - ПЕРФОКАРТКО- 
ВА ФбРМА РАХІВНИЦТВА — 
форма ведення бухгалтерського 
обліку. Застосовують її на під¬ 
приємствах і в орг-ціях, де впро¬ 
ваджено комплексну механізацію 
обліку. За Т.-п. ф. р. дані всіх 
первинних документів переносять 
на перфокарти або перфострічку, 
їх передають на лічильні машини, 
які за попередньо розробленими 
схемами видають табуляграми чи 
відомості, що замінюють усі бух¬ 
галтерські реєстри (книги, карт¬ 
ки, оборотні відомості, головну 
книгу тощо). Табуляграми вико¬ 
ристовують також для складання 
балансу та ін. звітних форм. Т.-п. 
ф. р. повністю забезпечує взаємо¬ 
зв’язок між бухгалтерським облі¬ 
ком, статистичним та оперативним 
обліком. 
ТАБЛО (франц. ІаЬІеаи, від лат. 
іаЬиІа — дошка) — щит або при¬ 
стосування, на яких з’являються 
світлові сигнали або написи, що 
оперативно інформують про стан 
контрольованого об’єкта, подають 
відомості довідкового характеру 
тощо; засіб оргтехніки. Застосо¬ 
вується на пром. підприємствах, 
на стадіонах і спорт, майданчиках, 

ТАБЛО 

Г. В. Табідзе. 

Т. Ю. Табідзе. 

Табівка. 
Шкіра, метал. 20 ст. 
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ТАБМЕН 

Табулятор ТА 80-1. 

Таволга звіробоєлиста: 
1 — верхня частина 
квітучої рослини; 
2 — квітка; 
3 — листок. 

у диспетчерській службі на тран¬ 
спорті, у тех. і рекламних при¬ 
строях тощо. 
ТАБМЕН (ТиЬшап) Гаррієт (бл. 
1820, Бактаун, игг. Меріленд — 
10.III 1913, Оберн, шт. Нью-Йорк) 
— героїня негритянського народу, 
борець за ліквідацію рабства в 
СІЛА. Н. в сім’ї раба. Бл. 1849 
втекла від рабовласника, приєд¬ 
налася до аболіціоністського руху 
(див. Аболіціонізм). Брала ак¬ 
тивну участь у діяльності «Під¬ 
земної залізниці» (підпільної си¬ 
стеми орг-ції втечі негрів-рабів). 
Особисто визволила з неволі понад 
300 чол. Під час громадянської вій¬ 
ни в США 1861—66 Т. у складі 
армії Пн. билася проти рабовлас¬ 
ників; була медсестрою, розвідни¬ 
цею, організувала партизан, бри¬ 
гаду, що діяла в пд. штатах, у 
тилу ворога. Після війни борола¬ 
ся проти расової дискримінації і 
гноблення негрів, виступала на за¬ 
хист прав жінок. 
ТАБОРЙТИ — представники ре- 
волюц. антифеод. крила гусит¬ 
ського революційного руху. До 
«громади таборської» (звідси назва 
«таборити») належали широкі вер¬ 
стви селянства, ремісники, міська 
біднота, нижче духівництво, ре¬ 
місники, частина дрібного дворян¬ 
ства. Т. проповідували антифеод. 
сел.-плебейську ідеологію, в ос¬ 
нові якої було вчення про царст¬ 
во заг. рівності та соціальної 
справедливості на землі. Запере¬ 
чували церк. таїнства, пишний 
католицький культ, а деякі — всі 
християнські святині і обряди. 
Т. були осн. військ, силою гу- 
систського руху, створили польове 
військо, розробили передову для 
того часу воєнну тактику. Військо 
Т. (під проводом Микулаша з Гусі, 
Я. Жижки, Прокопа Великого) 
розгромило 5 хрестових походів, 
організованих реакцією проти гу¬ 
ситів, здійснило ряд походів за ме¬ 
жі Чехії. ЗО.У 1434 у битві біля 
Ліпан його розбили об’єднані си¬ 
ли чашників і феод.-католицького 
табору. В 1437 впала остання фор¬ 
теця Т.— Сіон в м. Кутна-Гора. 
ТАБУ (полінезійське) —1) Поши¬ 
рена в первісному суспільстві 
система заборон, порушення яких 
нібито карається надприродними 
силами. Звичай Т. (у полінезійців) 
уперше описав Дж. Кук. У родо¬ 
вому суспільстві Т. регламенту¬ 
вало найважливіші сторони життя 
людей, зокрема шлюбні відносини. 
Пережитки Т. збереглися в су час. 
релігіях. 2) У мовознавст- 
в і — заборона вживати певні сло¬ 
ва, зумовлена релігійними, марно¬ 
вірними, цензурними, естетични¬ 
ми або ін. причинами. Замість та- 
буйованих слів чи виразів вжива¬ 
ють евфемізми (напр., замість 
«брехати» — «говорити неправду», 
замість «ведмідь» у Карпатах ка¬ 
жуть «вуйко»). 
ТАБУЛА РАЗА (від лат. іаЬиІа 
газа — чиста дошка для писання)— 
запроваджений сенсуалізмом тер¬ 
мін для позначення стану свідо¬ 
мості новонародженої людини, яка 
не має ніякого знання про світ, 
бо не набула зовнішнього чуттє¬ 
вого досвіду. Виник ще в античній 
філософії, але поширився після 
виходу праць Дж. Локка, який, 
заперечуючи теорію природжених 

ідей, доводив, що можна вивести 
основу знання з одиничного чут¬ 
тєвого досвіду, з безпосереднього 
впливу речей на людину. За Лок- 
ком, свідомість являє собою «чис¬ 
ту дошку», на якій досвід пише 
свої знаки. 
ТАБУЛЮВАННЯ — складання та 
обчислювання таблиць матема¬ 
тичних. т 
ТАБУЛЯТИ (ТаЬиІаІа) — ряд ви¬ 

копних коралових поліпів підкласу 
табулятоморфів. 
ТАБУЛЯТОМ бРФИ (ТаЬиІаІо- 
тогрЬа) — підклас викопних ко¬ 
лоніальних організмів класу кора¬ 
лових поліпів. Жили від пізнього 
кембрію до пермі; мали зовн. 
скелет, що складався з трубчастих 
коралітів різноманітної форми та 
невеликих розмірів (0,5—4 мм). 
Кораліти мали стінку, зовні вкри¬ 
ту епітекою; добре розвинені дни¬ 
ща, іноді з пухирчастою тканиною. 
Всередині коралітів — радіальні 
перегородки (септи), частіше сеп- 
тальні шипики, ребра. Розмножу¬ 
валися статевим способом та пуп¬ 
ку ванням. Т. поділяють на 4 ря¬ 
ди — хететиди, аулопориди, табу- 
ляти, геліолітиди. За іншою класи¬ 
фікацією цей підклас наз. табу- 
лятами. Т. мають значення для 
стратиграфії палеозойських від¬ 
кладів. На території УРСР трап¬ 
ляються у палеозойських відкла¬ 
дах на Поділлі в долині Дністра. 

В. В. Перм’яков. 

ТАБУЛЯТОР (від лат. ЬаЬиІа — 
дошка, таблиця). 1) Обчислю¬ 
вальна машина в комплекті лі¬ 
чильно-перфораційних машин, яка 
автоматично зчитує дані з перфо¬ 
раційних карт, обчислює резуль¬ 
тати, накопичує їх у регістрах 
арифметичного пристрою і дру¬ 
кує у вигляді таблиць. Розрізня¬ 
ють електромех. та електронні Т. 
Швидкість роботи Т. визначається 
темпом подачі перфокарт (до 150 
за хвилину). За один картохід від¬ 
бувається одна операція додаван¬ 
ня чи віднімання чисел, зчита¬ 
них з однієї перфокарти. Множен¬ 
ня і ділення чисел виконується ба¬ 
гаторазовим додаванням (відпо¬ 
відно відніманням). Щоб приско¬ 
рити обчислення, до Т. приєдну¬ 
ють електронні приставки, які да¬ 
ють змогу виконувати операції мно¬ 
ження чи ділення за один карто¬ 
хід. Програма роботи електромех. 
Т. набирається на комутаційній 
дошці, електронних — записується 
в запам'ятовувальному пристрої. 
Вітчизняні електромех. Т. Т-5М, 
Т-5МУ, Т-5МВ обробляють циф¬ 
рову інформацію, ТА 80-1 (мал.) 
— алфавітно-цифрову, електрон¬ 
ний Т. АТЗ 80-1 обробляє алфавіт¬ 
но-цифрову інформацію. 2) Прист¬ 
рій у друкарських машинках для 
друкування таблиць. А. 1. Кондалев. 

ТАВУіАЙ Валентин Павлович 
[26.1 (8.II) 1914, м. Барановичі — 
27.IV 1947, Мінськ] — білору¬ 
ський радянський поет. Член Ко¬ 
муністичної партії з 1932. Діяч 
революц.-визвольного руху в Зх. 
Білорусії. Близько 7 років перебу¬ 
вав у тюрмах буржуазної Польщі. 
Учасник Великої Вітчизн. війни. 
Друкуватися почав 1928. Осн. теми 
творчості — героїка революц. під¬ 
пілля, боротьба білорус, народу 
за возз’єднання в єдиній Рад. 
державі. В поемах «Пісня про су¬ 

хар» (1945), «Товариш» (1946) 
створив образ профес. революціоне- 
ра-інтернаціоналіста. Автор літ.- 
критичних (про творчість Я. Ку¬ 
пали, Я. Бриля) і публіцистичних 
статей. 
Те.: У к р. перекл - Поезії. К., 
1964; Рос. перекл.— Стихи и поз- 
мьі. М., 1958. В. Я. Буран. 

ТАВОЛГА (Зрігаеа) — рід рослин 
родини розових. Кущі з простими, 
переважно черговими листками без 
прилистків. Квітки двостатеві, 
білі, рожеві або червоні, зібрані 
в щитковидні, зонтиковидні, во¬ 
лотеві суцвіття. Плід — збірна 
листянка. Майже всі Т.— красиві 
декоративні кущі, добрі медоноси. 
До 100 видів, пошир, у помірній 
зоні Пн. півкулі. В СРСР — бл. 
25 видів, в т. ч. на Україні — 17, 
з них 10 культивують, використо¬ 
вуючи для живоплотів, бордюрів, 
групових та поодиноких посадок 
тощо. Дикі види Т. ростуть по уз¬ 
ліссях, схилах балок та ярів, у 
чагарниках, на пісках здебільшо¬ 
го у степовій, лісовій зонах та в 
Карпатах; особливо пошир. Т. 
звіробоєлиста (5. Ьурегі- 
сііюііа) — по кам’янистих степо¬ 
вих схилах, в пд. і пд.-сх. лісо¬ 
степових і степових районах. 

М. М. Грисюк. 

ТАВР, Торос — гірська система на 
Пд. п-ова Мала Азія в Туреччині. 
Оточує з Пд. Малоазіатське на¬ 
гір'я і Вірменське нагір'я. Довж. 
1000 км, вис. 3726 м (г. Демір- 
казик). Система Т. включає Зх. 
Т., Центральний Т. і Сх., або Вір¬ 
менський, Т. Складений переважно 
з вапняків, у серед, та сх. части¬ 
нах — з метаморфічних і криста¬ 
лічних порід. Є карстові форми 
рельєфу. Багато озер, особливо у 
Зх. Т. На пн. схилах поширені 
сухі степи та напівпустелі, на пд., 
більш зволожених,— ліси з дуба, 
фісташки, волоського горіха то¬ 
що, вище — гірські луки і пу¬ 
стища. 
ТАВРИ (грец. ГаОрої) —основне 
населення гірських і передгір¬ 
них районів Криму в 1-му тис. 
до н. е. Від їхнього найменування 
походять назви Кримського п-ова 
Тавріда, Тавріка, Таврія. Одним 
з перших подав відомості про Т. 
давньогрец. історик Геродот (5 
ст. до н. е.). Осн. заняттям Т.-гор¬ 
ців було скотарство. В долинах рі¬ 
чок Т. займалися землеробством, у 
прибереж, районах— рибальством. 
У Т. були розвинуті гончарство, 
прядіння, ткацтво, обробка дерева, 
кістки, металів і каменю. В 1-й пол. 
1-го тис. до н. е. Т. жили невели¬ 
кими родами, перебуваючи на сту¬ 
пені патріархально-родового ладу. 
В 2-й пол. 1-го тис. до н. е. у Т. з’я¬ 
вилася майнова нерівність, виді¬ 
лилася родова аристократія. Т. 
зберегли незалежність у боротьбі 
проти Херсонеса і Боспорської 
держави, але в кін. 2 ст. до н. е. 
вони підпали під владу Понтій- 
ського царства. За середніх віків 
нащадки Т. становили один з ком¬ 
понентів мішаного населення Пд. 
Криму. Осн. пам’ятками Т. є посе¬ 
лення кизил-кобинської культу¬ 
ри, укріплені й неукріплені посе¬ 
лення в горах, на Пд. березі Кри¬ 
му (зокрема, на г. Кішка) та в- 
долинах річок (напр., в урочищі 
Уч-Баш в Інкерманській долині). 
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могильники з похованнями в ка¬ 
м’яних скринях (див. Дольмени). 
Літ.. Крис X. И. Кизил-кобинская 
культура и таврьі. М., 1981. 
ТАВРГДА — назва Кримського 
п-ова, яку почали вживати після 
приєднання його 1783 до Росії. 
Походить від назви старод. насе¬ 
лення гірської і передгірської ча¬ 
стини Криму — таврів. У березні 
1918 створено Радянську Соціаліс¬ 
тичну Республіку Тавріди, що 
існувала до окупації Криму війсь¬ 
ками кайзерівської Німеччини 
(квітень 1918). 
ТАВРГЙСЬК — місто Херсон, обл. 
УРСР, підпорядковане Новокахов- 
ській міськраді. Залізнична ст. 
Каховка, річковий порт. У місті — 
підприємства по обслуговуванню 
залізнич. транспорту, м’ясний та 
хлібопродуктів комбінати, з-д за¬ 
лізобетонних конструкцій, рад¬ 
госп, управління Пн.-Кримського 
каналу ім. Комсомолу України. 
З школи, лікарня, 2 клуби. Утво¬ 
рений 1983. 
таврійська вчена архівна 
КОМІСІЯ губернська — створена 
1887 в Сімферополі для збирання, 
упорядкування, зберігання доку¬ 
ментальних матеріалів і охорони 
пам’яток старовини. Провадила 
археол. розкопки на тер. Криму. В 
роботі комісії брали участь відомі 
вчені М. І. Веселовський, В. О. 
Городцов, А. Ю. Кримський, 
Ю. А. Кулаковський, О. І. Мар¬ 
кевич та ін. При комісії діяв му¬ 
зей, в якому було зібрано 7 тис. 
предметів старовини. Комісія ви¬ 
давала «Известия Таврической уче- 
ной архивной комиссии» (т. 1—57, 
1887—1920). В 1920 утворено Крим¬ 
ський центр, архів, якому комі¬ 
сія передала свої архівні матеріа¬ 
ли. Музей комісії було передано 
1921 новоствореному Центр, музею 
Тавріди в Сімферополі. В 1923 
комісію перетворено на Таврій¬ 
ське т-во історії, археології та 
етнографії (діяло до 1929). Видава¬ 
ло «Известия Таврического общест- 
ва истории, археологии и зтногра- 
фии» (т. 58—60, 1927—29). 
ТАВРІЙСЬКА ГУБЕРНІЯ —адм.- 
тер. одиниця, створена за царським 
указом від 8 (20).X 1802. До 
Т. г. ввійшли Крим, п-ів, Дні¬ 
провський, Мелітопольський і Тму- 
тараканський повіти Новоросій¬ 
ської губернії. В 1820 Тмутаракан- 
ський пов. приєднано до земель 
Чорноморського козацького вій¬ 
ська. На поч. 20 ст. Т. г. складала¬ 
ся з Бердянського, Дніпровського, 
Мелітопольського, Євпаторійсько¬ 
го, Перекопського, Сімферополь¬ 
ського, Феодосійського та Ялтин¬ 
ського повітів. Адм. центр Т. г.— 
Сімферополь. Протягом 19 ст. 
відбувався інтенсивний процес за¬ 
селення і екон. освоєння Т. г. За 
переписом 1897, тут налічувалося 
4482 населені пункти, в т. ч. 16 
міст, населення яких становило 
1 443 566 чол. Пром-сть була роз¬ 
винута слабо; переважали підпри¬ 
ємства по переробці с.-г. сировини. 
На 657 підприємствах працювало 
6270 робітників (1901). Доміную¬ 
че становище в економіці займало 
с. г. Більша частина землі належа¬ 
ла поміщикам і куркулям. За да¬ 
ними 1905, поміщики мали 31,2 % 
землі, куркулі — 48,8%, бідня¬ 
ки — 8,8 % . На поч. 20 ст. в помі¬ 

щицьких і куркульських господар¬ 
ствах щорічно працювало 200 тис. 
наймитів. 
З 2-ї пол. 19 ст. Пд. узбережжя 
Криму починає використовуватися 
як курорт. Під час революції 
1905—07 в Т. г. відбулися пов¬ 
стання моряків і солдатів, робітн. 
страйки, сел. заворушення. Рад. 
владу встановлено в січні 1918. 
З утворенням у березні 1918 Ра¬ 
дянської Соціалістичної Респуб¬ 
ліки Тавріди Таврійську губернію 
було ліквідовано. Бердянський, 
Мелітопольський, Дніпровський 
повіти ввійшли до складу Радян¬ 
ської України. 
Літ.: Ленін В. І. Розвиток капіталіз 
му в Росії. Повне зібрання творів, 
т. 3; История городов и сел Украин- 
ской ССР. Крьімская область. К., 
1974; Дружинина Е. И. Южная Украй¬ 
на. 1800-1825 гг. М., 1970; Надин- 
ский П. Н. Очерки по истории Крьіма, 
ч. 1—2. Симферополь, 1951—57. 

А. Д. Бачинський. 

ТАВРІЙСЬКИМ ПАЛАЦ у Ленін- 
граді — пам’ятка рос. класицизму. 
Споруджено 1783—89 (арх. І. Ста- 
ров, кілька будов у садибі — арх. 
Ф. Волков) для кн. Г. О. Потьом- 
кіна. Після пожежі відбудовано 
1802—04 (арх. Л. Руска, К. Рос- 
сі, В. Стасов, розпис — 1819, 
Дж. Б. Скотті). Складається з 

Таврійський палац у Ленінграді. Ве¬ 
лика галерея. Архітектор І. Старов. 
1783-89. 

самостійних корпусів — централь¬ 
ного (з 8-кутним купольним за¬ 
лом, Великою галереєю) та 2 служ¬ 
бових, розташованих по обидва 
боки парадного двору і з’єднаних 
3 центр, корпусом перехідними 
флігелями. В 1906—17 в Т. п. 
відбувалися засідання Державної 
думи. Після Лютн. революції 1917 
в лівому крилі Т. п. працювала 
(до серпня) Петрогр. Рада робітн. 
і солдатських депутатів, у право¬ 
му — проходили засідання Тим¬ 
часового комітету Державної 
думи 1917. До липня 1917 у Т. п. 
перебував бурж. Тимчасовий уряд. 
4 (17).IV 1917 в Т. п. на зборах 
більшовиків — учасників Всерос. 
наради Рад виступив з доповіддю 
В. 1. Ленін (див. Квітневі тези 
В. І. Леніна). 5 (18).І 1918 в Т. п. 
зібралися Установчі збори. В січні 
1918 тут працював Третій Всеро¬ 
сійський з'їзд Рад, у березні 1918— 
Сьомий з’їзд РКП(б), в липні 
1920 почав роботу II конгрес Кому¬ 
ністичного Інтернаціоналу. Піс¬ 
ля Великої Вітчизн. війни 
1941—45 палац було реставровано. 
Іл. див. до ст. Ленінград, т. 6, 
с. 113. 
ТАВРІКА (грец. Таоріхл) — в 
давнину пд. частина Кримського 
п-ова, населена таврами. Назва 

«Тавріка» вперше трапляється у 
давньогрец. історика Геродота (5 
ст. до н. е.). На Пн. і Пн. Зх. 
з Т. межували скіфи, на Сх.— 
Боспорська держава, на Зх. в 
5 ст. до н. е. виникло грец. місто 
Херсонес. У 3—2 ст. до н. е. кордо¬ 
ни Т. звузилися. На Пн. виникла 
Скіфська д-ва із столицею в Неа¬ 
полі Скіфському. На тер. Т. з’я¬ 
вилися скіфські укріплені міста 
(Палакій, Хабеї та ін. поблизу 
Херсонеса). В кін. 2 ст. до н. е. 
Т. підкорив понтійський цар Міт- 
рідат VI Сенатор. У 2-й пол. 
1 ст. до н. е. її захопили римля¬ 
ни. На місці таврського укріпле¬ 
ного поселення вони збудували 
фортецю Харакс. За часів ранньо¬ 
го середньовіччя населення Т. ста¬ 
новили нащадки таврів, скіфів, 
аланів, кримських готів, хозарів, 
греків та ін., які збудували міста- 
фортеці Ескі-Кермен, Мангуп, 
Чуфут-Кале та ін. У 13—15 ст. 
Т. поділялася на кілька феод, 
князівств, найбільшими з яких бу¬ 
ло Мангупське князівство з гол. 
містом Феодоро. За часів Крим¬ 
ського ханства (утворилося в се¬ 
ред. 15 ст.) і панування турків на 
узбережжі Криму (з 1475) са¬ 
мобутня культура Тавріки була 
знищена. 
«тАвріка» — наукова історико- 
краєзнавча бібліотека при Крим¬ 
ському краєзнавчому музеї. Ут¬ 
ворена 1873 в м. Сімферополі 
шляхом злиття кількох зібрань — 
б-к Таврійської губернської зем¬ 
ської управи. Таврійської вченої 
архівної комісії, ряду особистих 
б-к. Налічує понад 30 тис. оди¬ 
ниць зберігання з природознав¬ 
ства, історії, археології Криму, в 
т. ч. унікальні видання 16— 
19 ст., твори перших дослідників 
Криму — П. С. Палласа, П. І. 
Сумарокова, П. І. Кеппена, В. Ф. 
Зуєва, К. І. Габліца, перші путів¬ 
ники по Криму. «Т.» має також 
цінні періодичні видання. 

„ Р. М. Токарьва. 
«ТАВРЙЧЕСКАЯ ПРАВДА» — 
газета, орган Таврійського губ- 
кому РСДРП(б). Перший номер 
«Т. п> вийшов 24.1 (6.II) 1918. 
Спочатку видавалася в Севасто¬ 
полі, потім — у Сімферополі. 
Всього вийшло близько 70 номе¬ 
рів. До складу першої редколегії 
«Т. п.» входили Ю. П. Гавен, В. Л. 
Кобилянський (відповідальний ре¬ 
дактор), Н. І. Островська. Пізні¬ 
ше газету редагували Ю. П. Гавен 
і Д. І. Ульянов. Видання газети 
припинилося в кін. квітня 1918 V 
зв’язку з окупацією Криму австро- 
нім. військами. В 1919 виходила 
під назвою «Таврический комму- 
нист», «Крьімский коммунист», з 
1920 — під назвою «Красньїй 
Крьім». 18.1 1952 перейменована 
на <Кримську правду ». 
тАврія — назва Кримського 
п-ова, поширена за середніх віків 
(див. Тавріка). В 19 — на поч. 20 
ст. Т. називали не тільки Крим, 
а й прилеглі до нього з Пн. ра¬ 
йони, що входили до складу Тав¬ 
рійської губернії. 
«тАврія» — респ. видавництво 
Держкомвидаву УРСР. Засн. 1921 
в м. Сімферополі під назвою 
«Крьімиздат»,1964—71 наз.«Крим», 
з 1971 — «Таврія». Обслуго¬ 
вує Крим, і Херсон, області. 

«ТАВРІЯ» 

В. П. Тавлай. 

Таври. Менгір кизил- 
кобинської культури 
в Байдарській долині 
в Криму. 
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«ТАВРІЯ» 

А. М. Тагіров. 

Р. Тагор. 

Випускає наук.-популярну, сус- 
пільно-політ., виробничу, крає¬ 
знавчу, туристську та худож. л-ру, 
альбоми. Вид-во нагороджено 
Почесною Грамотою Президії Вер¬ 
ховної Ради УРСР (1981). 

М. Т. Гончаров. 
«ТАВРІЯ» — жіночий вокально- 
хореографічний ансамбль. Ство¬ 
рений 1971 у Сімферополі. Йо¬ 
го засновником і художнім ке¬ 
рівником до 1975 була нар. 
арт. СРСР Л. Чернишова, з 
1975 худож. керівник — засл. 
діяч мист. БРСР та засл. арт. 
УРСР О. Опанасенко. В складі 
ансамблю — хор, танц. група й ор¬ 
кестр (диригент — засл. арт. Каз. 
РСР В. Лисиця); у репертуарі — 
нар. пісні й танці, хорові твори 
і вокально-хореографічні компо¬ 
зиції на музику рад. композиторів. 
ТАВТОЛОГІЯ (від грец. табтоло- 
уєа> — повторюю сказане) — по¬ 
вторення тих самих або близьких 
за значенням слів. Як засіб підси¬ 
лення емоційності й ритмічності 
мови широко вживається в народ¬ 
нопоетичній творчості (тяжко-важ¬ 
ко, рід-родина, жили-були), а та¬ 
кож у худож. л-рі («Загину за¬ 
гибеллю сокола я, та карою 
буде загибель моя». М. Бажан). 
ТАГАЛИ (самоназва — тагалог) — 
народ, який живе переважно на 
Філіппінах. Т. живуть також у 
центр, і пд. частинах о. Лусон, 
на о. Міндоро та ін. Чисельність — 
10,8 млн. чол. (1980, оцінка). Го¬ 
ворять тагальською мовою. За ре¬ 
лігією Т.— католики. На поч. 
16 ст. у Т. існували ранньофеод. 
князівства. Осн. заняття Т.— 
землеробство, рибальство, мис¬ 
ливство, ремесла; частина Т. пра¬ 
цює в промисловості. 
ТАГАЛЬСЬКА МбВА, тагалог, 
філіппінська мова, піліпіно — 
мова тагалів. Належить до індо¬ 
незійських мов. У Т. м. розріз¬ 
няють 8 тер. діалектів (маніль¬ 
ський діалект ліг в основу літ. 
Т. м.). Під назвами «філіппінська 
мова», «піліпіно» літ. Т. м. вико¬ 
нує також функцію мови міжнац. 
спілкування на Філіппінах. Ха¬ 
рактерні риси Т. м.: граматична 
будова аглютинативна, розвину¬ 
та система словотвору (способом 
афіксації, подвоєння, словоскла¬ 
дання), синтаксичні зв’язки здійс¬ 
нюються переважно за допомогою 
службових слів. Для Т. м. до сере¬ 
дини 18 ст. використовували оригі¬ 
нальне складове письмо, тепер пи¬ 
семність — на лат. графічній ос¬ 
нові. Про л-ру Т. м. див. Філіп¬ 
піни, розділ Література. 
Літ.: Крус М., Шкарбан Л. И. Та¬ 
гальський язьїк. М., 1966; Макаренко 
В. А. Тагальское словообразование. 
М., 1970. В. П. Макаренко. 

ТАГАМЛЙК — річка у Полтав. 
обл. УРСР, ліва прит. Ворскли 
(бас. Дніпра). Довж. 65 км, пло¬ 
ща бас. 525 км2. Має рівнинний 
характер. Живлення дощове і 
снігове. Використовують для зро¬ 
шування і риборозведення. 
ТАГАНРОГ — місто обласного 
підпорядкування Ростов. обл. 
РРФСР. Розташований на узбе¬ 
режжі Таганрозької зат. Азовсь¬ 
кого м. Залізнична станція, порт. 
285 тис. ж. (1983). Поділяється на 
гри міські райони. Засн. 1698 
як фортеця і база рос. Азовського 

військ.-мор. флоту на мисі Таган¬ 
рог. За умовами Прутського трак¬ 
тату 1711 Т. у лютому 1712 було 
зруйновано (згодом відбудовано). 
За Кючук-Кайнарджійським ми¬ 
ром 1774 остаточно ввійшов до 
складу Росії. З 1775 Т.— місто. 
Після заснування Севастополя Т. 
втратив значення військ.-мор. ба¬ 
зи. В 1875 в місті було створено 
відділення «Південноросійського 
союзу робітників». Рад. владу 
встановлено 19.1 (1.ІІ) 1918. В 
квітні, під час австро-німецької 
окупації України 1918, в Т. пере¬ 
бували парт, і рад. органи Украї¬ 
ни, відбулися Таганрозька нарада 
більшовиків України, Таганрозь¬ 
ка сесія Центрального Виконав¬ 
чого Комітету Рад України. В 
період тимчасової окупації Т. нім.- 
фашист. загарбниками (17.Х 
1941—ЗО.VIII 1943) у місті діяла 
підпільна орг-ція. Т.— важливий 
індустр. центр. Провідні галузі 
пром. комплексу міста — мета¬ 
лург.; маш.-буд. та металообробна 
(з-ди: металург., котлобуд., ком¬ 
байновий, суднорем., ковальсько- 
пресового устаткування, електро¬ 
термічного устаткування та ін.). 
Розвинута харч, (рибна, м’ясна, 
борошномельно-круп’яна), легка 
(шкіряно-взут., швейна, шкірга¬ 
лантерейна) пром-сть. У Т.— ра- 
діотех. та пед. ін-ти, 8 серед, 
спец. навч. закладів. Драм, театр, 
картинна галерея. Літературний 
та істор.-архіт. музей-заповідник. 
В Т. народилися А. П. Чехов, 
художник К. А. Савицький. У 
квітні 1833 у місті побував Дж. 
Гарібальді, тут він став членом 
політичної організації «Молода 
Італія». 
ТАГАНРОЗЬКА ЗАТОКА — най¬ 
більша затока Азовського м. Зай¬ 
має його пн.-сх. частину, від мо¬ 
ря відокремлена Білосарайською 
й Довгою косами. Довж. 150 км, 
шир. біля входу 31 км, пересічна 
глиб. 5 м. Береги Т. з. розчленова¬ 
ні (Міуський, Єйський та ін. ли¬ 
мани), на Пд.— Піщані о-ви. Взим¬ 
ку замерзає, влітку т-ра води до 
+ 28°. Гол. поріи: Жданов, Таган¬ 
рог, Єйськ. 
ТАГАНРОЗЬКА НАРАДА БІЛЬ¬ 
ШОВИКІВ УКРАЇНИ, Таганрозь¬ 
ка партійна нарада. Відбулася 
19—20.IV 1918 в м. Таганрозі за 
умов австро-німецької окупації 
України 1918. В нараді взяли 
участь члени комуністичної фрак¬ 
ції ЦВК Рад України, Народно¬ 
го Секретаріату, окремі пред¬ 
ставники лівих елементів з Укра¬ 
їнської партії соціалістів-рево- 
люціонерів і Української соціал- 
демократичної робітничої пар¬ 
тії, які порвали зі своїми партія¬ 
ми,— всього 71 чол. На нараді 
виявилися незгоди між виразни¬ 
ками «лівих» поглядів (А. С. Буб- 
нов, Я. Б. Гамарник, С. В. Косіор, 
Ю. М. Коцюбинський, І. М. Крей- 
сберг та ін.), які переоцінювали 
внутр. можливості революц. ру¬ 
ху на Україні, і прихильниками 
правих поглядів (В. К. Аверін, 
Е. Й. Квірінг, Я. А. Яковлєв та 
ін.), що недооцінювали ці мож¬ 
ливості. За пропозицією М. О. 
Скрипника нарада прийняла рі¬ 
шення про створення відокрем¬ 
леної від РКП(б) Компартії Ук¬ 
раїни. М. О. Скрипник і біль¬ 

шість учасників наради, виходя¬ 
чи з намірів зберегти Брестський 
мир 1918, розглядали виділення 
КП(б)У з РКП(б) як формальний 
акт. Проте за об’єктивним змістом 
це рішення було принципово не¬ 
правильним. Воно не знайшло під¬ 
тримки серед комуністів республі¬ 
ки, які не мислили своєї ДІЯЛЬНОСТІ 
без органічного зв’язку з РКП (б). 
ЦК РКП(6), В. І. Ленін допомогли 
більшовикам України правильно 
розв’язати на Першому з'їзді 
КП(б) України питання про об’єд¬ 
нання парт, орг-цій в Компартію 
України як складову і невід’ємну 
частину єдиної РКП(6). Нарада 
виробила лінію на відновлення і 
зміцнення більшовицьких орг-цій, 
підготовку і здійснення під їхнім 
керівництвом повстання робітни¬ 
ків і селян проти окупантів та 
бурж.-націоналістичної контрре¬ 
волюції. Таганрозька нарада по¬ 
ставила справу утворення Компар¬ 
тії України на практичні рейки. 
Було обрано Організаційне бюро 
по скликанню Першого з'їзду 
КП(б)У. Нарада прийняла рішен¬ 
ня про назву респ. парт, орг-ції — 
Комуністична партія (більшови¬ 
ків) України. в. Ю. Мепьниченко. 

ТАГАНРОЗЬКА СеСІЯ ЦЕНТ¬ 
РАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО 
комітету РАД УКРАЇНИ. Від¬ 
булася 18.IV 1918 в Таганрозі, 
куди в зв’язку з австро-німець- 
кою окупацією України 1918 було 
евакуйовано ЦВК і Народний Сек¬ 
ретаріат. Замість цих органів 
сесія утворила Всеукраїнське бю¬ 
ро для керівництва повстан¬ 
ською боротьбою проти німецьких 
окупантів 1918 («Повстанську де¬ 
в’ятку») і прийняла Маніфест 
до робітників і селян України із 
закликом до повстання проти оку¬ 
пантів та укр. бурж. націоналістів. 
ТАГЇРОВ Афзал Мухітдінович 
[25.Х (6.XI) 1890, с. Абдрахмано- 
во, тепер Альметьєвського р-ну 
Тат. АРСР — 1938] — башк. рад. 
письменник, громад, діяч. Член 
Комуністичної партії з 1913 (прий¬ 
нятий Київ, підпільною парт, 
організацією). В роки 1-ї світової 
війни служив у військових части¬ 
нах, що перебували на Україні. 
Літ. діяльність почав 1907. В опо¬ 
віданні «Продані дівчата» (190’8), 
повісті «Пригноблені» (1911) по¬ 
казав тяжку долю жінок, у повіс¬ 
ті «Босяки» (1916) — життя се¬ 
зонних робітників. Істор. драму 
«Янгура» (1912) написав під впли¬ 
вом п’єси С. Воробкевича «Убога 
Марта». Драми «Алатау» (1922), 
«В перехідний період» (1923), 
повісті «Перші дні» (1927), «Про¬ 
токи могутньої ріки» (1928) — про 
революц. події в Поволжі й Серед. 
Азії. Повісті «Комсомол» (1928), 
«Фабрика зерна» (1929), «Кров 
машин» (1933) — про соціалістич¬ 
ну перебудову в Башкири. У ро¬ 
мані «Солдати» (1932) відобразив 
події на Україні періоду 1-ї сві¬ 
тової війни, в романах «Черво- 
ногвардійці» й «Червоноармійці» 
(1937) — громадянську війну на 
Уралі. 
Те.: Рос. перекл.- Комсомол. 
Уфа, 1932; Фабрика зерна. М. —Л., 
1933; Кровь машин. Уфа, 1935; Сол¬ 
дати. М., 1936; Красногвардейцьі. — 
Красноармейцьі. М., 1961. 

С. Г. Сафуанов. 



ТАГОР Рабіндранат (Тхакур Ро- 
біндронатх; 7.У 1861, Калькутта— 
7.VIII 1941, там же) — інд. пись¬ 
менник і громад, діяч. Писав бен¬ 
гальською мовою. Друкувався з 
1875. У поетич. творах 80—90-х 
рр. відображено філос. роздуми, 
громадян. мотиви, оспівується 
природа й кохання. В оповіданнях 
цього часу гостро засуджував су; 
тяжництво, жорстокість, віджилі 
традиційні уявлення. Романи «Пі¬ 
щинка в оці» (1902) та «Катаст¬ 
рофа» (1905) утвердили в бенгал. 
л-рі жанр соціально-психологічно¬ 
го роману. На поч. 20 ст. Т. — 
один з керівників нац.-визвольного 
руху, писав патріотичні пісні (од 
на з них — «Моя золота Бенгалія» 
— згодом стала нац. гімном Банг- 
ладешу). З 1905 видавав громадсь¬ 
ко-політичний журнал «Бгандар» 
(«Скарбниця»). Пізніше відійшов 
від активної участі в політ, поді¬ 
ях. У цей період з’явилися філос. 
драма «Відплата» (1909), широко 
відомий роман «Гора» (1907—10), 
сатирична п’єса «Фортеця консер¬ 
ватизму» (1911), патріотична пісня 
«Душа народу» (1911), що нині є 
гімном Індії. В 1913 в перекладі 
англ. мовою самого Т. вийшла 
видана в Індії 1910 зб. віршів 
«Гітанджалі» («Жертовні пісні»), 
за яку 1913 був удостоєний Нобе¬ 
лівської премії (рос. мовою 1914 
вийшло чотири видання її). В 
циклі віршів «Політ журавлів» 
(1914—16) — роздуми над подіями 
1-ї світової війни. В повісті «Чо¬ 
тири життя» (1916), романі «Дім і 
світ» (1915—16), сповнених життє¬ 
ствердного пафосу, показав і 
слабкі сторони в нац.-визвольному 
русі. В 20-х рр. відвідав багато кра¬ 
їн Європи, Азії та Америки. По¬ 
їздка 1930 до Рад. Союзу справила 
на Т. величезне враження, про що 
він писав у «Листах про Росію» 
(1931). У романах «Поема про 
кінець» (1929), «В тенетах життя» 
(1930), «Чотири частини» (1934), 
повістях «Дві сестри» (1933) та 
«Квітник» (1934) порушував ак¬ 
туальні соціальні й морально-пси¬ 
хологічні проблеми. Останні пое¬ 
тичні збірки: «Листя» (1936), 
«Флейта», «Під час хвороби» (обид¬ 
ві — 1940), «Одужання», «В день 
народження», «Останні вірші» 
(усі — 1941) та ін. Створив бл. 
2 тис. пісень. Працював у галузі 
живопису (бл. 2 тис. картин і 
малюнків). Багато уваги приділяв 
просвітительській діяльності. Твор¬ 
чість Т- мала вирішальне зна¬ 
чення в становленні су час. бенгал. 
мови і формуванні критичного ре¬ 
алізму в усіх інд. л-рах. Укр. 
мовою його твори перекладали 
П. Ріттер, М. Терещенко, М. Ба¬ 
жай, В. Мисик, В. Батюк та ін. 
Те.: У к р п е р е к л.— Катастро¬ 
фа. К., 1960; Поезії. К., 1962; Світло 
і тіні. К., 1966; Оповідання. К., 1972; 
Поезії. К., 1981; Рос. перекл.— 
Собрание сочинений, т. 1 —12. М., 
1961—65; Собрание сочинений, т. 1—4. 
М., 1981-82. 
Літ.: Чельїшев Е. П. Рабиндранат 
Тагор. М., 1961; Гнатюк-Данильчук 
А. П. Рабиндранат Тагор. М., 1961; 
Рабиндранат Тагор. К столетию со 
дня рождения. М., 1961; Рабиндра¬ 
нат Тагор — друг Советского Союза. 
М., 1961; Ивбулис В. Я. Литературно- 
художественное творчество Рабиндра 
ната Тагора. Проблема метода. Рига, 
1981; Стрижевская Л. А. Рабиндранат 

Тагор. Биобиблиографический указа- 
тель. М/? 1961. Ю. В. Покальчук. 
ТАДЖИКИ (самоназва — тод- 
жик) — нація, основне населення 
Тадж. РСР. Живуть також в Узб. 
РСР, Кирг. РСР і за рубежем — 
в Афганістані та Ірані. Заг. чи¬ 
сельність Т.— 6,3 млн. чол. (1980, 
оцінка); за переписом 1979 в 
СРСР —2898 тис. чол. Мова — тад¬ 
жицька (див. Таджицька мова). 
Віруючі Т.— мусульмани (пере¬ 
важно суніти — див. Сунізм; ча¬ 
стина — шиїти — див. Шиїзм; при- 
памірські Т.— ісмаїліти). Про¬ 
цес формування тадж. народно¬ 
сті, в якому брали участь гол. 
чин. бактрійці, согдійці, а також 
саки, почався в 5—6 ст. і в основ¬ 
ному завершився в 10 ст. за прав¬ 
ління Саманідів. Але пізніше вна¬ 
слідок феод, роздробленості й 
відсутності в Т. єдиної д-ви нац. 
розвиток їх затримався. У 18 — 
1-й пол. 19 ст. значну частину Тад¬ 
жикистану завоювали афг. феода¬ 
ли. Осн. галузями г-ва Т. в мину¬ 
лому були землеробство і садів¬ 
ництво, скотарство мало допоміж¬ 
не значення. В 1868 пн. частина 
Таджикистану ввійшла до складу 
Росії. Приєднання до Росії, не¬ 
зважаючи на нац.-колоніальний 
гніт царизму, мало для Т. про¬ 
гресивне значення. В них почав¬ 
ся процес формування бурж. на¬ 
ції, який, проте, не завершився. 
Після приєднання пн. районів до 
Росії багато Т. почало працювати 
на фабриках, заводах і рудниках. 
За роки Рад. влади в житті Т. 
відбулися докорінні зміни. Ми¬ 
нувши капіталістичну стадію роз¬ 
витку, Т. стали на шлях соціа¬ 
лізму; їхні різні етнічні групи кон¬ 
солідувалися в єдину соціалістич¬ 
ну націю і разом з ін. соціалістич¬ 
ними націями і народностями 
СРСР утворили нову соціальну 
та інтернац. спільність — радян¬ 
ський народ. Основою г-ва Т. є 
розвинута пром-сть і соціалістичне 
землеробство (переважно бавов¬ 
ництво). 
У республіці виросли великі міста, 
впорядковані кишлаки, в яких 
споруджуються будівлі сучас. 
типу. Нац. одяг Т. (біла широка 
сорочка, широкі штани, халат і 
тюбетейка — у чоловіків; довге 
плаття, довгі шаровари, халат, 
тюбетейка і платок — у жінок) 
зберігається переважно у відда¬ 
лених сільс. місцевостях. Міське 
населення, особливо молодь, зде 
більшого носить сучас. одяг, що 
має нац. елементи. Ліквідовано 
неграмотність, зросла нац. інтелі 
генція, досягли значного розвитку 
наука, л-ра й мистецтво, промисли 
й ремесла. Про історію, економіку 
і культуру Т. див. Таджицька Ра 
дянська Соціалістична Респуб 
ліка. 
Літ.: Народи Средней Азии и Казах - 
стана, т. 1. М., 1962; История тад- 
жикского народа, т. 1—3. М., 1963— 
65; Гафуров Б. Г. Таджики. М., 1972; 
Таджикская Советская Социалисти- 
ческая Республнка. Душанбе, 1974. 

М. Пак, Р. Масов. 

ТАДЖИЦЬКА МбВА — мова 
таджиків. Належить до іранських 
мов індоєвроп. сім’ї. Розмовляють 
нею в СРСР понад 2,8 млн. чол. 
(1979, перепис). У Т. м. розрізня¬ 
ють три групи говорів: північні 
(серед них — говори Самарканда 

та Бухари, на яких базується су¬ 
часна літ. Т. м.), пд. йпд.-сх., або 
дарвазькі (існують і ін. класифіка¬ 
ції). Характерні риси літ. Т. м.: 
наявність 6 голосних і 24 приголос¬ 
них фонем. Наголос сталий, падає 
здебільшого на останній склад. 
За типологією Т. м. флективно- 
аналітична. Категорії роду й від¬ 
мінка немає. Зв’язок між словами 
в реченні здійснюється за допо¬ 
могою прийменників, післяймен- 
ників та ізафетної конструкції. 
Для дієслова характерна розвинена 
система видо-часових форм. Пер¬ 
ші писемні пам’ятки належать до 
9 ст. Писемність до 1930 базува¬ 
лася на арабській, з 1930 — на ла¬ 
тинській, з 1940 — на рос. графіч¬ 
ній основі. 
Літ.: Керимова А. А. Таджикский 
язьїк. В кн.: Язьїки народов СССР, 
т. 1. М., 1966; Забони адабии хозираи 
тоцик, [ч. 1 — 2]. Душанбе, 1970—73; 
Чамт»Расти илмии шевахои забони 
тоцикй. дар 5 цнлд. Душанбе, 1978— 
82. . С. Л. Холматова. 
ТАДЖИЦЬКА РАДЯНСЬКА СО¬ 
ЦІАЛІСТИЧНА Р ЕСП^БЛ ІКА, 
Таджикистан. 
Загальні відомості. Утворена 14.X 
1924 як Тадж. АРСР у складі 
Узб. РСР, 16.Х 1929 перетворена 
на Тадж. РСР. Розташована на Пд. 
Сх. Середньої Азії. На Зх. і Пн. 
межує з Узб. РСР та Кирг. РСР, 
на Сх.— частина держ. кордону 
СРСР з Китаєм, на Пд.— з Аф¬ 
ганістаном. У складі Т.— Горно- 
Бадахшанська автономна область, 
З області, 43 райони, 18 міст та 
49 с-щ міськ. типу. Карти див. на 
окремому аркуші, с. 112—113. 
Державний лад. Тадж. РСР — су¬ 
веренна рад. соціалістична д-ва, 
яка входить до складу СРСР. Дію¬ 
чу Конституцію Тадж. РСР прий¬ 
нято 14. IV 1978 позачерговою 8-ю 
сесією Верховної Ради Тадж. 
РСР 9-го скликання. 
Найвищий орган держ. влади і 
єдиний законодавчий орган Тадж. 
РСР — однопалатна Верховна Ра¬ 
да Тадж. РСР, що обирається гро¬ 
мадянами строком на 5 років. Вер¬ 
ховній Раді підзвітна обирана нею 
Президія Верховної Ради Тадж. 
РСР — постійно діючий орган Вер¬ 
ховної Ради республіки, який 
здійснює в межах, передбачених 
Конституцією Тадж. РСР, функ¬ 
ції найвищого органу держ. вла¬ 
ди республіки в період між сесія¬ 
ми Верховної Ради Тадж. РСР. 
Верховна Рада Тадж. РСР ут¬ 
ворює Уряд Тадж. РСР — відпо¬ 
відальну перед нею й підзвітну 
їй Раду Міністрів Тадж. РСР — 
найвищий виконавчий і розпоряд¬ 
чий орган держ. влади республіки. 
Місц. органами держ. влади в 
авт. області, областях, районах, 
містах, селищах та кишлаках 
Тадж. РСР є відповідні Ради нар. 
депутатів, що обираються грома¬ 
дянами на 2,5 року. У виборах до 
всіх Рад нар. депутатів беруть 
участь громадяни СРСР, шо до¬ 
сягли 18 років, на основі заг., рів¬ 
ного і прямого виборчого права 
при таємному голосуванні. Най¬ 
вищий суд. орган республіки — 
Верховний Суд Тадж. РСР, який 
обирається Верховною Радою 
Тадж. РСР строком на 5 років. 
Природа. Тадж. РСР — гірська 
країна. 93 % її території займа¬ 
ють гори. На Пн. Зх. в межі Т. 
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Площа — 
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Населення — 
4239 тис. чол. 
(на 1.1 1983) 

Столиця — 
м. Душанбе 
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ТАДЖИЦЬКА РСР 

У долині ріки Ягноб. 

заходять відроги Тянь-Шаню (Ку- 
рамінський хр.), на Пд. від них — 
хребти Алайської гірської систе¬ 
ми (Алайський, Зеравшанський, 
Туркестанський, Гіссарський та 
ін.). На Пд. Зх. підносяться неви¬ 
сокі хребти (Бабатаг, Актау та 
ін.), розділені широкими міжгір¬ 
ними улоговинами. Сх. частина 
республіки — в межах гірської 
системи Паміру (хребти Заалайсь- 
кий, Музкол, Рушанський, Акаде¬ 
мії Наук з найвищою вершиною 
Т. і всього Рад. Союзу — Кому¬ 
нізму піком заввишки до 7495 м). 
На Пд. Зх. — частини Гіссарської, 
Кафірніганської та Вахшської до¬ 
лин. Республіка багата на покла¬ 
ди різноманітних корисних копа¬ 
лин, є, зокрема, поліметалеві 
руди, нафта, газ, вугілля, руди 
рідкісних металів, джерела мі¬ 
неральних вод. Клімат Т. різко 
континентальний, сухий. Гірсь¬ 
кий та високогірний рельєф зу¬ 
мовлює відмінності місц. клі¬ 
матичних умов. Т. розташова¬ 
ний у пн. частині субтропіків. Лі¬ 
то в долинах жарке і сухе. Пере¬ 
січна т-ра липня +27, +30°: зима 
коротка, тепла, пересічна т-ра січ¬ 
ня 0, +2°; у високогірних районах 
відповідно +10, +12° та —18, 
—20°. На Пд. Зх. часто буває су¬ 
хий і гарячий вітер — афганець 
(див. Вітри місцеві). Річна кіль¬ 
кість опадів на низовинах 100—200 
мм, в гірських районах до 1200— 
2000 мм. На більшій частині тер. 
Т. максимум опадів у лютому —- 
травні. Найбільшою суворістю і 
посушливістю відзначається клі¬ 
мат Сх. Паміру. На тер. республі¬ 
ки налічується 8500 гірських льо¬ 
довиків, заг. площа зледеніння — 
8470 км2 (бл. 6 % тер. республі¬ 
ки). Найбільші льодовики: Фед- 
ченка льодовик (пл. 651,7 км2), 
Грум-Гржимайла (пл. 143 км2), 
Гармо (пл. 114,6 км2). Річкова 
сітка густа, найбільші ріки: Сир¬ 
дар'я, Зеравшан, Амудар'я з при¬ 
токами — Вахшем, Кафірніганом, 
Кизилсу. Усі вони переважно льо¬ 
довиково-снігового живлення, в 
межах Т. багатоводні, мають вес¬ 
няні та літні паводки. Озера: Са- 
резьке озеро, Іскандеркуль, Яши- 
лькуль — загатного походжен¬ 
ня, Каракуль — тектонічного. 
Крім озер, у Т. є штучні водо¬ 
сховища: Кайраккумське, Нурек- 
ське, Фархадське. 
Більшу частину тер. Т. (бл. 70 %) 
займають пустельні піщані грун¬ 
ти. В передгір’ях, на низовинах та 
височинах — сіро-бурі пустельні 
грунти та сіроземи, поширені та¬ 
кож такировидні грунти й солон¬ 
чаки, в горах — коричневі, у ви¬ 
сокогір’ях— лучні грунти. В Т. 
добре виявлена висотна поясність 
ландшафтів. У річкових долинах 
переважає культурна рослинність 
та ту гайні ліси з тополі, заро¬ 
сті гігант, трав. На сухих гірських 
схилах — рідколісся з фісташки, 
на вологих — з горіха, клена, не¬ 
рідко з арчі. Вище лежить зона 
субальп. та альп. луків. З тварин у 
тугайних лісах трапляються бу¬ 
харський олень, дика свиня, ша¬ 
кал, очеретяний кіт, дикобраз; з 
птахів — фазан, чаплі, багато во¬ 
доплавних; з плазунів — коб¬ 
ра, порза, водяний вуж, агами. 
В горах: гірська коза (кіїк), сніж¬ 

ний барс, бурий ведмідь, сурок, 
гірська куріпка, улар, гриф, яг¬ 
нятник та ін. Для охорони та від¬ 
новлення корисної фауни та флори 
створені заповідники Тигрова Бал¬ 
ка і Роміт, 13 заказників, бот. са¬ 
ди в Душанбе, Ленінабаді та побли¬ 
зу Хорога, Варзобська гірсько- 
бот. станція (ущелина Кандари). 

К. В. Станюкович. 

Населення. 58,8 % нас. становлять 
таджики (2237 тис. чол.; тут і ниж¬ 
че 1979, перепис). Живуть також 
узбеки (873 тис. чол.), росіяни 
(395 тис. чол.), татари (80 тис. 
чол.), киргизи (48 тис. чол.), ук¬ 
раїнці (36 тис. чол.) та ін. Пере¬ 
січна густота нас.— 29,6 чол. 
на 1 км2 (1983). Міське населення 
становить 34 %. Найбільші міста: 
Душанбе, Ленінабад, Курган-Тю- 
бе, Куляб, Хорог, Нурек. 
Історія. Тер. Т. заселялася з ча¬ 
сів раннього палеоліту (500—300 
тис. років тому). Класове суспіль¬ 
ство виникло тут у 1-й пол. 1-го 
тис. до н. е. Ця територія входила 
до давніх держ. утворень, що ви¬ 
никли в Бактріі та Согдіані, а 
в 6—4 ст. до н. е.— до імперій 
Ахеменідів і Александра Македон¬ 
ського. З 3 ст. до н. е. тер. сучас. 
Т. була ядром Греко-Бактрійсько- 
го царства, Кушанського цар¬ 
ства, пізніше зазнавала нападів 
ефталітів, тюркських племен. До 
серед. 8 ст. Серед. Азію завоюва¬ 
ли араби, але опір її населення три¬ 
вав ще протягом століття. Проти 
завойовників відбувся ряд нар. 
виступів, найзначнішим з них бу¬ 
ло повстання під проводом Му- 
канни. В 9—10 ст. Т. входив до 
складу д-ви Тахіридів і Самані- 
дів держави. В той період остаточ¬ 
но утвердилися феод, відносини, 
завершився процес формування 
тадж. народності. Високого рівня 
досягла тадж. культура. В 10 — 
на поч. 13 ст. землі, заселені тад¬ 
жиками, входили до держав, що 

існували на тер. Серед. Азії (див. 
Караханіди, Хорезм та ін.). В 
13 ст. цю тер. завоювали орди 
Чінгісхана. В 14—15 ст. тер. 
Т. входила до складу д-в Тімура 
і Тімуридів, у 16 ст.— до Шейба- 
нідів держави. В 16—18 ст. від¬ 
бувалося дальше посилення феод, 
роздробленості. Виникло Аштар- 
ханідське ханство та Хівинське 
ханство. В серед. 18 ст. на тер. 
Фергани утворилося самостійне 
Кокандське ханство. В 17 — 1-й 
пол. 19 ст. відбувалася концентра¬ 
ція земель у руках великих фео¬ 
далів, розорення дрібних власни¬ 
ків. У 1-й пол. 19 ст. територію 
Т. було поділено між Коканд¬ 
ським ханством і Бухарським 
ханством. 
За договором, укладеним 1868 
між Росією і Бухарою, пн. райо¬ 
ни сучас. Т. і значна частина Памі¬ 
ру були приєднані до Росії, вони 
увійшли до складу Туркестансько¬ 
го генерал-губернаторства. Бухар¬ 
ське ханство визнало васальну за¬ 
лежність від Росії. В 1876 було 
ліквідовано Кокандське ханство, 
а його територію включено до 
Ферганської обл. Туркестанського 
генерал-губернаторства. Приєднан¬ 
ня до Росії, незважаючи на коло¬ 
ніальну політику царизму, мало 
прогресивне значення для народів 
Серед. Азії і, зокрема, для тадж. 
народу. Воно відвернуло загрозу 
англ. експансії в Серед. Азію. 
Т., як і вся Серед. Азія, почав 
втягуватися в сферу заг.-рос. еко¬ 
номіки, розвивалися його продук¬ 
тивні сили, населення прилучало¬ 
ся до більш передової культури 
російського народу, включалося в 
єдиний потік революційної бороть¬ 
би (повстання 1872 в Ходженті, 
1875 в Ура-Тюбе та ін.). Було 
знищено рабство, припинено фе¬ 
одальні війни. Почався процес 
розкладу натурального госпо¬ 
дарства і розвитку елементів 
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Територія, приєднана до Росії 
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Територія, приєднана до Росії 
в 1881—95 рр 
Територія і кордони залежних 
від Росії Хівинського ханства 
та Бухарського емірату 

Кордони володінв Бухари і Росії на 
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капіталізму. Зароджувалася над. 
буржуазія, формувався робітн. 
клас. Але в своїй основі соціаль- 
но-екон. відносини в Т., як і ра¬ 
ніше, залишалися феодальними. 
Розвиток капіталізму при збе¬ 
реженні феод, відносин, зокрема 
феод, власності на землю і воду, 
привів до загострення класової бо¬ 
ротьби, що особливо посилилася 
в період революції 1905—07. У 
цей час виникли перші с.-д. групи. 
Трудящі Пн. Т. були активними 
учасниками Середньоазіатського 
повстання 1916. Після Лютневої 
революції 1917 в Ходженті, Ура- 
Тюбе та інших містах створено 
Ради робітничих і солдатських 
депутатів. Крім того, виникли 
Ради мусульм. депутатів, а також 
Спілка трудящих мусульман. 
Організаційно оформилися перші 
більшовицькі групи. 31. III (13.IV) 
1917 було ліквідовано Туркестан¬ 
ське генерал-губернаторство. Од¬ 
нак влада в краї перейшла до 
рук бурж. Туркестан. к-ту Тим¬ 
часового уряду. Центром контрре¬ 
волюції і мусульм. реакції стала 
Бухара. Поворотним пунктом в 
історії тадж. народу, як і всіх на¬ 
родів кол. Рос. імперії, була пере¬ 
мога Великої Жовтн. соціалістич. 
революції. І (14).XI 1917 пере¬ 
могло збройне повстання в Ташкен- 
ті, тут було встановлено Рад. вла¬ 
ду. Це мало вирішальне значення 
для перемоги революції в усьому 
Туркестані. В Пн. Т. владу Рад 
встановлено в листопаді 1917 — 
лютому 1918. В кін. 1918 Рад. 
владу було проголошено на Памі¬ 
рі. Тер. Пн. Т. увійшла до Тур¬ 
кестанської Автономної Радян¬ 
ської Соціалістичної Республіки. 
Встановлення Рад. влади в Т. від¬ 
бувалося в умовах жорстокої бо¬ 
ротьби проти зовн. і внутр. контрре¬ 
волюції, особливо басмацтва. 
В серпні 1919 було створено Тур¬ 
кестанський фронт (команд. М. В. 
Фрунзе), що відіграв вирішальну 
роль у ліквідації басмацтва і роз¬ 
громі білогвардійських військ. У 
Бухарському ханстві зберігалася 
влада гміра. В листопаді 1918 
було створено Бухарську Комуні¬ 
стичну партію, яка очолила рево- 
люц. боротьбу трудящих, підготов¬ 
ку збройного повстання проти емі¬ 
ра. В серпні — вересні 1920 черво¬ 
ні бухарські загони, підтримані 
частинами Червоної Армії, розгро¬ 
мили війська еміра в Зх. Буха¬ 
рі. Було створено Бухарську на¬ 
родну радянську республіку. В 
Сх. Бухарі Рад. владу було вста¬ 
новлено в квітні 1921. В кін. 1921— 
на поч. 1922 відновилися виступи 
контрреволюц. басмацьких банд. 
Скинуті революцією експлуата¬ 
торські класи при підтримці анг¬ 
лійських імперіалістів загарбали 
більшу частину території Сх. Бу¬ 
хари, жорстоко розправляючися з 
мирним населенням. З січня 
1922 по червень 1924 верхов¬ 
ним органом влади у Сх. Бухарі 
стала Надзвичайна диктаторська 
комісія ЦВК Бухарської республі¬ 
ки в справах Сх. Бухари. У черв¬ 
ні — серпні 1922 Рад. владу було 
відновлено на більшій частині тер. 
Сх. Бухари. До серед. 1923 біль¬ 
шість басмацьких банд було зни¬ 
щено частинами Червоної Армії, 
підтриманими місц. добровольчи¬ 

ми загонами. У ліквідації басмацт¬ 
ва взяв активну участь І. ф. 
Федько. Велику роль у розгромі 
контрреволюції та зміцненні Рад. 
влади в Т. відіграли М. В. Фрун¬ 
зе і В. В. Куйбишев. Однак вели¬ 
ка банда Ібрагім-бека діяла до се 
ред. 1926. Перемога над басмацт¬ 
вом і зміцнення Рад. влади дали 
змогу приступити до відбудови 
нар. г-ва. У вересні 1922 бюро ЦК 
РКП(б) прийняло рішення про 
військ, і екон. допомогу Бухар¬ 
ській республіці. В 1924 тут було 
створено умови для переходу на 
шлях будівництва соціалістично¬ 
го суспільства. 14.X 1924 в резуль¬ 
таті національно-державного роз¬ 
межування радянських республік 
Середньої Азії було утвореноТадж. 
АРСР у складі Узб. РСР. В ли 
стопаді 1924 як найвищий орган 
влади було створено Революційний 
комітет Тадж. АРСР. У січні 1925 
в Тадж. АРСР увійшла Особлива 
Памір, обл. (у грудні 1925 перейме¬ 
нована на Горно-Бадахшанську а. 
о.). Пн. райони сучас. Т. увійшли 
до складу Узб. РСР і 1926 були 
об’єднані в Ходжентський округ. 
У 1926,. після остаточної ліквіда¬ 
ції басмацтва, на всій території 
Т. пройшли вибори до Рад. В 
1925—26 було проведено земель¬ 
но-водну реформу в Ходжент- 
ському окрузі. Закладалися ос¬ 
нови соціалістичної пром-сті. У 
жовтні 1929 до складу Тадж. 
АРСР увійшов Ходжентський ок¬ 
руг. 16.Х 1929 було створено 
Тадж. РСР, 5.XIІ вона як союз¬ 
на республіка увійшла до Союзу 
РСР. В роки довоєн. п’ятирічок 
в Т. розгорнулося соціалістичне 
будівництво, в основному було 
здійснено індустріалізацію. Од¬ 
ночасно відбувалася соціалістична 
реконструкція с. г. Масовий кол¬ 
госпний рух розгорнувся в кін. 
1929 (завершився 1936). Важливе 
значення для розвитку економіки 
республіки мало відкриття 1929 
з-ці Термез — Душанбе. Проведе¬ 
но культур, революцію. Т. з від¬ 
сталої окраїни царської Росії пе¬ 
ретворився на індустр.-агр. рес¬ 
публіку. Велику допомогу тадж. 
народові подали трудящі братніх 
республік, зокрема спеціалісти з 
РРФСР, УРСР, БРСР. У цих умо¬ 
вах швидко зростав нац, робітн. 
клас. Тадж. народ сформувався 
в соціалістичну націю. Під час 
Великої Вітчизн. війни 1941—45 
г-во Т. було перебудовано на во¬ 
єн. лад. Трудящі Т. брали активну 
участь у боротьбі проти нім.- 
фашист. загарбників. Військ, з’єд¬ 
нання, сформовані в Т., билися під 
Москвою і Сталінградом, на бага¬ 
тьох фронтах війни. Десятки тисяч 
таджиків брали участь у визволен¬ 
ні України, Білорусії, Прибалти¬ 
ки. Понад 50 тис. воїнів з Т. на¬ 
городжено орденами і медалями 
СРСР, 49 воїнів удостоєно зван¬ 
ня Героя Рад. Союзу, зокрема 
Д. Азізов, X. Касимов, X. Каюмов, 
В. І. Бояркін та інші — за фор¬ 
сування Дніпра. В тилу трудящі 
Т. подавали всіляку допомогу 
фронтові. В Т. розмістилися під¬ 
приємства, евакуйовані з Москви, 
Феодосії, Сімферополя, Харкова 
та ін. міст. У післявоєн. час трудя¬ 
щі Т. разом з усіма народами 
СРСР успішно розв’язують завдан¬ 

ня дальшого розвитку нар. г-ва 
республіки. Великих успіхів до¬ 
сягнуто в розвитку бавовництва. 
Республіку нагороджено ордена¬ 
ми Леніна (1956), Дружби народів 
(1972), Жовтневої Революції (1974). 

Б. і. Іскандаров. 
Комуністична партія Таджикиста¬ 
ну. Більшовицькі орг-ції Таджи¬ 
кистану оформилися в ході бо¬ 
ротьби за перемогу і зміцнення 
Рад. влади. До 1924 місцеві парт, 
орг-ції Пн. Таджикистану входили 
до складу КП(6) Туркестану, Пд. 
Таджикистану — до КП(б) Буха¬ 
ри. З утворенням Тадж. АРСР 
(жовтень 1924) оформилася парт, 
орг-ція Таджикистану як складова 
частина КП(б) Узбекистану, а з 
утворенням Тадж. РСР Тадж. 
обл. парт, орг-цію в листопаді 
1929 перетворено на Комуністичну 
партію (більшовиків) Таджикиста¬ 
ну — КП(6) Таджикистану. В черв¬ 
ні 1930 відбувся І Установчий 
з’їзд КП(б)Т, який оформив її 
створення. З жовтня 1952 має су¬ 
часну назву. На 1.1 1983 налічу¬ 
вала понад 109 900 членів і 5477 
кандидатів у члени партії. Черго¬ 
вий, XIX з’їзд відбувся 23—25.1 
1981. Перший секретар ЦК Ком¬ 
партії Таджикистану — Р. Набієв 
(з 1982). 
ЛКСМ Таджикистану існує з 
жовтня 1925 як обл. комсомольсь¬ 
ка орг-ція Узбекистану, з утворен¬ 
ням Тадж. РСР — як ЛКСМ Тад¬ 
жикистану. На 1.1 1983 в його ла¬ 
вах було 647 092 комсомольці. 
Профспілки Таджикистану на 1.1 
1983 налічували 1 280 636 членів. 
Народне господарство. Т.— ін¬ 
дустр.-агр. республіка. Нар. г-во 
республіки є складовою частиною 
єдиного народногосподарського 
комплексу СРСР. За роки Рад. 
влади в Т. створено велику 
промисловість та енерг. базу для 
всього нар. г-ва, агропром. комп¬ 
лекс, в якому провідним є бавов- 
нярство і бавовноочисна пром-сть. 
Загальносоюзне значення мають 
видобуток кольорових металів, 
дальшого розвитку набули садів¬ 
ництво, виноградарство, шовків¬ 
ництво, легка і харч, пром-сть. 
Значне місце в нар. г-ві Т. посі- 
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Виробництво основних видів промислово! продукції 

Продукція 
Одиниця 
виміру 1940 1970 1975 1981 

Електроенергія млрд. 
кВт • год 0,06 3,2 4.7 13,5 

Мінеральні добрива тис. т — 252,2 406 414 
Трансформатори си¬ 
лові 

тис. кВа _ 1379 2162 3006 
Світлотехнічне 
устаткування 

млн. крб. _ 10.5 11.9 16.2 
Холодильники побу¬ 
тові 

тис. ПІТ. _ 129,6 145,8 137 

Цегла будівельна млн. тт. — — 374,7 315 

Бавовна-волокно тис. т 60,9 235 278.4 300 
Килими і килимові 
вироби 

млн. м2 
— 3.2 3,8 10,8 

Білизняний трико¬ 
таж 

МЛН. ПІТ. 
0,5 5,7 5,8 6,5 

Верхній трикотаж — 3,6 3,7 5,1 
Шкіряне взуття млн. пар 0,5 6,1 6,9 7,8 

Олія тис. т 3,5 68,8 94.5 96,3 

Консерви млн. 
умовних 
банок 13,9 172,8 242,4 296,1 

Вино виноградне млн. дал 0.3 3.5 4.4 5,5 
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ЗРОСТАННЯ 
ЗАГАЛЬНОГО 
ОБСЯГУ ПРОМИСЛОВОЇ 
ПРОДУНЦІІ 

(1940=1) 

1965 1970 1975 1981 

Валовий збір основних 
сільськогосподарських 
культур (тис. т) 

С.-г. 
культури 1940 1981 

Зернові 
культури 324 325 

вт. ч. пше¬ 
ниця 222 142 

ячмінь 78 56 

рис 11 28 

Бавовна- 
сирець 172 929 

Картопля 38 162 

Овочі 44 383 

Плоди і 
ягоди 121 256 

Виноград 49 201 

Драга в кар’єрі 
«Дарваз» Яксуйського 
родовища. 

дає машинобудування і метало¬ 
обробка. В 1981 у валовому сусп. 
продукті республіки частка пром- 
сті становила 52,8% , с. г.— 23,2% , 
буд-ва—12.0 % , транспорту і зв’яз¬ 
ку — 2,5 %. Капіталовкладення в 
нар. г-во Т. 1981 становили 960 
млн. крб. (1965 — 509 млн. крб.). 
Продуктивність праці 1981 зросла 
проти 1970 в пром-сті — в 1,34 ра- 
за, в буд-ві — в 1,27 раза, вс. г.— 
в 1,12 раза, транспорті і зв’язку — 
в 1,21 раза. Нац. доход республіки 
збільшився за 1971—81 в 1,74 ра¬ 
за. Виплати і пільги з сусп. фон¬ 
дів споживання зросли за цей пе¬ 
ріод в 2,3 раза, роздрібний това¬ 
рооборот — в 2 рази. За 1971— 
81 введено в дію 12 495 тис. м2 заг. 
(корисної) житл. площі. Т. вхо¬ 
дить до Середньоазіатського екон. 
району СРСР і має тісні зв’язки 
з ін. районами країни. 
Промисловість. За роки 
Рад. влади небувало зріс пром. 
потенціал Т. Створено нові галузі 
важкої пром-сті — електроенерге¬ 
тику, машинобудування і метало¬ 
обробку, гірничодобувну (кольоро¬ 
вих і рідкісних металів), пром-сть 
буд. матеріалів. Дальшого роз¬ 
витку набули традиційні галузі: 
легка (бавовняна, шовкова таін.), 
харч, з рядом нових галузей (мо¬ 
лочна, плодоконсервна, кондви¬ 
робів). Обсяг пром. вироби, по¬ 
рівняно з дореволюц. періодом 
збільшився в 167 раз. Успішно 
розвивається важка індустрія, 
провідне місце в якій займає ви¬ 
роби. електроенергії (за запасами 
водної енергії Т. займає 2-е місце 
в СРСР, після РРФСР) і гірни¬ 
чодобувна пром-сть. Завдяки ство¬ 
реній у 60—70-х рр. великій енер¬ 
гетиці (потужній Нурекській ГЕС 
ім. Л. І. Брежнєва на р. Вахші, 
Кайраккумській ГЕС на Сирдар’ї, 
каскаду Вахшських і Варзобських 
ГЕС, Яванській ТЕЦ) вироби, 
електроенергії 1981 порівняно з 
1970 зросло в 4,2 раза. На цій ос¬ 
нові і використанні металорудної 
та ін. сировини у 80-х рр. форму 
ється Південно-Таджицький тери¬ 
торіально-виробничий комплекс, 
що має загальносоюзне значення. 
В Т. видобувають буре вугіл¬ 
ля (Шурабський басейн), нафту 
(Нафтоабад, Кичик-Бель та ін.), 
газ (Кизил-Тумшукське, Комсо¬ 
мольське родовища). Кольорова 
металургія зосереджена в основ¬ 
ному на Пн. республіки (виробля¬ 
ють свинцеві, цинкові, вольфрамо¬ 
ві, сурм’яні, олов’яні концентрати, 
видобувають плавиковий шпат). 
Осн. підприємства: Адрасманський 
свинцево-цинкозий, Анзобський 
гірничо-збагачу вальний комбінати; 
Таджицький алюм. з-д в Турсун- 
заде тощо. В республіці розвива¬ 
ються машинобудування й мета¬ 
лообробка (с.-г. машини, устат¬ 
кування для підприємств торгів¬ 

лі і громад, харчування, побу¬ 
тові холодильники, силові транс¬ 
форматори, кабель, запасні ча¬ 
стини для автомобілів і тракторів 
тощо), підприємства яких розмі¬ 
щені гол. чин. у Душанбе, а також 
у Ленінабаді, Курган-Тюбе, Ка- 
нібадамі, Ісфарі, Адрасмані тощо. 
Створюється хім. промисловість 
(Вахшський азотно-туковий завод, 
Яванський електрохім. завод 
та ін.). Промисловість будівель¬ 
них матеріалів створено в основ 
йому в післявоєн. період. Осн. 
продукція — гіпс, вапно, цемент, 
шифер, цегла, мінеральна вата 
та ін. (Душанбе, Ленінабад, Ку- 
ляб, Кайраккум, Курган-Тюбе та 
ін.). За вартістю найбільше про¬ 
дукції в Т. дають галузі легкої 
і харч, пром-сті. Серед галузей 
легкої пром-сті 1-е місце займає 
текст., зокрема шовкова (Душанбе, 
Ленінабад), бавовноочисна (Вах- 
шська, Гіссарська долини), ба¬ 
вовняна (Душанбе). Розвинуте та¬ 
кож килимарство (у Кайраккумі 
килимовий комбінат — один з 
найбільших у країні, дає 10,8 % 
загальносоюзного вироби, кили¬ 
мів і килимових виробів). Є під¬ 
приємства трикотажної (Душан¬ 
бе, Ура-Тюбе), взуттєвої (Душан¬ 
бе, Ленінабад), швейної, шкіря¬ 
ної пром-сті. В харч, пром-сті 
переважають плодоовочеконсерв- 
на (Канібалам, Ленінабад, їсфа- 
ра, Ура-Тюбе) та олійно-жирова 
(Душанбе, Канібалам та ін.) га¬ 
лузі, є також виноробна, конди¬ 
терська, м’ясна, молочна, парфю- 
мерна, тютюнова пром-сть. Т.— 
основний виробник у країні олії 
з герані. 
Сільське господарст¬ 
во. В результаті соціалістичних 
перетворень у Т. створено високо- 
механізоване інтенсивне с.-г. ви¬ 
роби. Заг. обсяг його продукції 
1982 зріс проти 1960 в 2,6 раза, а 
порівняно з 1970 — на 46 %. 
На 1.1 1982 у республіці було 
158 колгоспів і 230 радгоспів. Осн. 
галузь с. г.— землеробство, яке 
дає 69 % с.-г. продукції. За після¬ 
воєн. роки в його структурі значно 
зросла (з 20 % до 38,8 %) площа 
піл тех. культурами, що характе¬ 
ризує процес інтенсифікації зем¬ 
леробства. Особливо розвинуті ба¬ 
вовництво, плодівництво, виногра¬ 
дарство. У тваринництві перева 
жає вівчарство. 
Природні умови республіки впли¬ 
вають на спеціалізацію та особли¬ 
вості землеробства і тваринництва. 
Гірський рельєф зумовлює обме¬ 
женість земель, придатних для 
обробки. С.-г. угіддя 1981 стано¬ 
вили бл. 44 % заг. зем. площі Т. 
(4,2 млн. га), з них 20 % (0,8 
млн. га) припадає на орні землі, 
77 % (3,2 млн. га) — на пасови¬ 
ща. У зв’язку з тим, що Т. лежить 
у зоні пустель, на більшій частині 
території можливе лише поливне 
землеробство (Великий Ферган¬ 
ський, Великий Гіссарський, Вах¬ 
шський, Пн. Ферганський, Даль- 
верзинський канали). В 1981 зроше¬ 
но 626 тис. га земель. Із зернових 
культур вирощують пшеницю, яч¬ 
мінь, з технічних — в основному 
бавовник (за продажем бавовни 
д-ві Т. займає 3-є місце в СРСР), 
а також герань, льон-кудряш, кун¬ 
жут. 

Значне місце в економіці Т. зай¬ 
мають садівництво (осн. плодо¬ 
ва культура — абрикос, а також 
персики, яблуні, айва, гранат) 
та виноградарство (переважають 
кишмишні сорти). Площа плодово- 
ягідних насаджень у плодоносно¬ 
му віці 1981 досягла 51 тис. га 
(1940 — 16 тис. га), виноградни¬ 
ків — відповідно 20 і 7. 
Тваринництво розвивається всю¬ 
ди і характеризується різноманіт¬ 
ністю. У пд. долинах, де осн. с.-г. 
культурою є бавовник, тваринниц¬ 
тво відіграє другорядну роль, 
у горах — головну. Поголів’я (тис., 
на 1.1 1982): великої рогатої худо¬ 
би — 1267 (в т. ч. корів — 474), 
свиней — 159, овець і кіз — 3116. 
Переважає вівчарство (гол. чин. 
гіссарська і каракульська породи). 
На Сх. Паміру розводять яків. 
Велике значення має шовківницт¬ 
во. В 1981 було вироблено м’яса (в 
забійній вазі) 98 тис. т, молока — 
510 тис. т, яєць — 375 млн. шт., 
вовни — 4,9 тис. т. Парк с.-г. ма¬ 
шин становив (тис. шт., кін. 1981): 
тракторів'(фіз. одиниць) — 32,9, 
зернозбиральних комбайнів — 1.4. 
У республіці широко здійснюють¬ 
ся спеціалізація і концентрація 
с.-г. виробництва на основі між¬ 
господарського кооперування і аг¬ 
ропромислової інтеграції. На кін. 
1981 в Т. налічувалося 88 між¬ 
господарських підприємств і ор¬ 
ганізацій, у г. ч. будівельних — 
29, тваринницьких — 36. 
Транспорт. Осн. вид транс¬ 
порту — автомобільний (93 % 
всіх перевезень у республіці). Дов¬ 
жина автошляхів загального кори¬ 
стування 1981 становила 13,3 тис. 
км, у т. ч. 10,9 тис. км — з твер^ 
дим покриттям. Найважливіші 
автомагістралі: Ош—Хорог, Ду¬ 
шанбе— Хорог, Душанбе — Ура- 
Тюбе — Ленінабад, Душанбе — 
Курган-Тюбе, Душанбе — Тер¬ 
мез. Залізничні лінії зосереджені 
на Сх. республіки. Довж. з-ць 
заг. користування — 0,47 тис. км 
(1981). Авіалінії сполучають Ду¬ 
шанбе з Москвою, Києвом, Таш- 
кентом, Фрунзе, Ашхабадом та 
ін. містами країни. Діють також 
внутріресп. авіалінії. Судноплав¬ 
ство на Пянджі та Амудар’ї. Газо¬ 
проводи: Кизил-Тумшук — Ду¬ 
шанбе (відгалуження до Турсун- 
заде і Явана) та Бухара— Леніна¬ 
бад — Фергана. В Основних на¬ 
прямах економічного і соціально¬ 
го розвитку СРСР на 1981 — 1985 
роки і на період до 1990 року в Т. 
в одинадцятій п’ятирічці передба¬ 
чено збільшити вироби, пром. про¬ 
дукції на 24—27 % . У Пд.-Тад¬ 
жицькому тер.-виробничому комп¬ 
лексі продовжити спорудження 
Яванського електрохім. з-ду і 
ввести нові потужності на алюм. 
з-ді. Розгорнути буд-во Рогун- 
ської ГЕС і ввести в дію Байпазин- 
ську ГЕС. Збільшити середньоріч¬ 
ний обсяг валової продукції с. г. 
на 12—14%. Забезпечити серед¬ 
ньорічне вироби, зерна в кількості 
не менш як 315 тис. т, бавовни- 
сирцю — 910—920 тис. т, м’яса 
(в забійній вазі) — 110 тис. т, 
молока — 520 тис. т. Здійснити 
роботи по зрошенню земель на 
площі 50—55 тис. га. Продовжити 
освоєння Дангаринського степу. 

X. М. Саїдмурадов. 



Охорона здоров'я. В 1982 в Тадж. 
РСР налічувалося 42,8 тис. лікар¬ 
няних ліжок (100,9 ліжка на 10 
тис. ж.); мед. допомогу подавали 
10,6 тис. лікарів (25,1 лікаря на 
10 тис. ж.) та 28,4 тис. осіб серед, 
мед. персоналу; діяли 420 жіночих 
консультацій, дит. поліклінік і 
амбулаторій. Лікарів готують у 
Тадж. мед. ін-ті. Відомі курорти 
Ходжа-Обігарм, Обігарм, Гарм- 
Чашма, Шаамбари. 
Народна освіта, наукові та куль¬ 
турно-освітні заклади. За пере¬ 
писом 1897, письменних серед 
населення на території сучас. Т. 
було 2,3 %, у т. ч. серед чолові¬ 
ків— 3,9 %, серед жінок— 0,3 %. 
Освіта перебувала в руках му- 
сульм. духівництва, в реліг. шко¬ 
лах мектебах і медресе навчалися 
діти привілейованих верств насе¬ 
лення. З кін. 19 ст. діяли т. з. 
новометодні школи, в яких готува¬ 
ли чиновників і прикажчиків, з 
поч. 20 ст.— чотирикласні, т. з. 
рос.-тубільні школи. Середніх 
спец. навч. закладів і вузів на те¬ 
риторії Т. не було. Рад. влада від¬ 
крила тадж. народові шлях до 
освіти й розвитку нац. культури. 
У 20-х рр. розгорнуто роботу по 
ліквідації неписьменності серед 
дорослого населення, яку в основ¬ 
ному завершено наприкінці 30-х 
рр. Особлива увага приділялася 
освіті жінок. Важливу роль у роз¬ 
витку освіти відіграло переведення 
1940 таджицької писемності на но¬ 
вий алфавіт, побудований на осно¬ 
ві російської графіки. З 1949/50 
навч. р. в республіці здійсню¬ 
ється загальна 7-річна освіта, з 
1959/60 навч. р.—- 8-річна освіта. 
В 9-й п’ятирічці в основному 
завершено перехід до заг. серед, 
освіти. В 1982/83 навч. р. в 3,1 
тис. загальноосв. шкіл налічува¬ 
лося 1,1 млн. учнів, у 38 серед, 
спец. навч. закладах — 39,2 тис., 
у 10 вищих навч. закладах — 57,9 
тис. студентів. Найбільші вузи: 
Таджицький університет імені 
В. І. Леніна, Тадж. політех. ін-т 
з філіалом у Ленінабаді, Тадж. 
с.-г. ін-т, ін-т мистецтв, мед.— у 
Душанбе, Пед. ін-т ім. Т. Г. Шев¬ 
ченка в Душанбе, пед. ін-ти в 
Кулябі й Ленінабаді та ін. У 1982 
профес.-тех. уч-щами підготовлено 
20,0 тис. кваліфікованих робітни¬ 
ків. У республіці діють Академія 
наук Таджицької РСР (19 наук, 
установ; 20 академіків і 29 чле- 
нів-кореспондентів; 1.1 1983), у її 
складі Ін-т сейсмостійкого будів¬ 
ництва і сейсмології, Фізико-тех. 
ін-т ім. С. У. Умарова, Ін-т астро¬ 
фізики та ін., а також Ін-т істо¬ 
рії партії при ЦК Компартії Тад¬ 
жикистану (філіал Ін-ту марк- 
сизму-ленінізму при ЦК КПРС), 
Тадж. ін-т ветеринарії, Ін-т зем¬ 
леробства М-ва с. г. Тадж. РСР, 
Ін-т епідеміології й гігієни та ін. 
наук, установи. Всього в республі¬ 
ці працюють 8,0 тис. наук, праців¬ 
ників, зокрема 200 докторів і 2,7 
тис. кандидатів наук (1982). На 
кожну тисячу працівників, зай¬ 
нятих у нар. г-ві, вищу й серед, 
(повну й неповну) освіту мають 
830 чоловік (1983). 
У Т.— 1,7 тис. масових 6-к (фонд 
— 13,5 млн. одиниць зберіган¬ 
ня); серед найбільших б-к рес¬ 
публіки — Державна б-ка Тадж. 

РСР імені Фірдоусі та Централь¬ 
на наукова б-ка АН Тадж. РСР, 
обидві — в Душанбе; 12 теат¬ 
рів, цирк, філармонія, 1,2 тис. 
кіноустановок з платним показом, 
1,4 тис. клубних закладів, 15 дер¬ 
жавних музеїв: Респ. об’єднаний 
музей історико-краєзнавчий і обра¬ 
зотворчих мистецтв ім. Бехзада, 
Літ. музей ім. С. Айні в Душанбе, 
Респ. історико-краєзнавчий ім. 
А. Рудакі в Пенджикенті, Хорогсь- 
кий і Ленінабадський обл. істори- 
ко-краєзнавчі музеї, Історико-крає- 
знавчий музей у м. Тсфара та ін. 
Серед позашкільних закладів — 
палаци і будинки піонерів і шко¬ 
лярів, станції юних техніків і 
натуралістів, дит. спорт, школи 
тощо. 
Преса, радіомовлення, телебачен¬ 
ня. В 1982 в Т. видано 755 назв 
книг і брошур тиражем 7,2 млн. 
прим., з них 359 — тадж. мовою 
тиражем 4,5 млн. прим. У республі¬ 
ці виходять 74 журнали та ін. пе¬ 
ріодичні видання річним тиражем 
20,0 млн. прим., 67 газет річним 
тиражем 257 млн. прим., у т. ч. 
58 — тадж. мовою річним тира¬ 
жем 165 млн. прГим. Працюють 
вид-ва «Ірфон», «Доніш», Головна 
редакція Тадж. Рад. Енциклопедії 
та ін. Друк, орган ЦК Компартії 
Таджикистану — журн. «Кому¬ 
ністі Тоджикистон» («Комуніст 
Таджикистану», тадж. мовою). 
Друк. органи ЦК Компартії 
Таджикистану, Верховної Ради і 
Ради Міністрів Тадж. РСР — 
газ. «Тоджикистоні Совєті» («Ра¬ 
дянський Таджикистан», тадж. і 
узб. мовами) та «Коммунист Тад- 
жикистана». Працює Тадж. теле¬ 
графне агентство (ТаджикТА). 
Радіофікація Т. почалася з 1928. 
Респ. телебачення; з 1959 функ¬ 
ціонує Душанбинський телецентр. 
Респ. радіо веде передачі тадж., 
рос. та узб. мовами. Ретранслю¬ 
ються також радіо- і телепереда¬ 
чі з Москви й Ташкента. 
Література. Таджицька літера¬ 
тура—одна з найдавніших л-р 
народів СРСР і світу. Ус¬ 
на творчість таджицького народу 
формувалась у кін. 2 — на поч. 
1-го тис. до н. е. Створювалася 
вона мовами предків таджиків — 
бактрійською, согдійською, хорез- 
мійською, парфянською. Фор¬ 
мування писемної л-ри мовою да¬ 
рі — таджицькою припадає на 
9 ст. Вона розвивалася в тісному 
зв’язку з уснопоетичною нар. твор¬ 
чістю і в наступні століття. В 17— 
18 ст. були складені цикли на¬ 
родних оповідань. У 17 сі. сфор¬ 
мувався героїчний таджицький 
епос «Гуруглі». Записувати фоль¬ 
клорні тексти почали в кін. 19 ст., 
а науковий запис тадж. фольклору 
здійснюється в роки Рад. влади. На 
межі 19 і 20 ст. складалися школи 
епічних оповідачів, поетів-співців 
(Каріма Девона, Фахрі Румоні га 
ін.). Великої популярності набула 
творчість народних співців рад. 
періоду Саїдалі Валі-заде, Хікма- 
та Різо, Курбана Джаліла, Юсуфа 
Вафо, Бобо Юнуса Худойдод-за- 
де, Курбоналі Раджаба та ін. 
Першою пам’яткою стародавньої 
писемності, яка дійшла до нас, 
є Авеста. Збереглися написані 
парфянською (серед.-іранською) 
мовою поеми «Ядгар Зареран», 

«Ассірійське древо».Широко предс¬ 
тавлена тадж. віршована мова 
в реліг. маніхейських писем¬ 
них пам’ятках 3—4 ст. н. е. 
(«Гімн Сонцю і Місяцю» та ін.). 
Відомі прозаїчні твори — «Синд- 
боднома», «Абумуслімнома». На¬ 
писана загальною (єдиною) для 
всіх персомовних народів Маверан- 
нахру і Хорасану літ. мовою, л-ра 
ця до 15 ст. мала назву тадж.- 
перської (з часом — таджицької, 
перської, дарі та ін.). 
Родоначальник тадж.-перс, літе¬ 
ратури— А. Рудакі (9 ст.), його 
послідовники — А. Дакікі, А. Фір¬ 
доусі (героїч. поема «Шахнаме»), 
Ібн Сіна. Ідеями гуманізму та 
волелюбності пройняті поезії Ома¬ 
ра Хайяма (11—12 ст.) та Насіра 
Хосрова (11 ст.), ф. Унсурі 
і Ф. Гургоні (11 ст.). У 12—14 
ст. видатними представниками 
тадж.-перс, л-ри були Сааді, 
Гафіз, Анварі, Джалаледдін Ру- 
мі, Амір Хосров Дехлеві, Камаль 
Худжанді. Сатиричний напрям у 
л-рі того часу представлений тво¬ 
рами Н. У. Законі. В 15 ст. на чолі 
літ. руху стояв тадж. поетАбдур- 
рахман Джамі. Представником 
тадж. мемуарної л-ри цього періо¬ 
ду був Зайніддін Восіфі. У 2-й 
пол. 16 ст. виступив поет-сатирик 
Мушфікі. В 17—18 ст. в л-ру при¬ 
йшли Мірза Абдулкадир Беділь, 
Саїдо Насафі, Зебуніссо, Фітрат 
Зардуз та ін. У 2-й пол. 19 — на 
поч. 20 ст. в тадж. л-рі виникла 
течія просвітительства. Основопо¬ 
ложником її був Ахмад Доніш, 
його послідовниками — Шамсід- 
дін Шахін, Мухаммад Хайрат, 
Тошходжа Асірі, Мірза Сірадж 
та ін. Велика Жовтн. соціалістич. 
революція відкрила нові можли¬ 
вості для розвитку тадж. л-ри. 
Основоположником тадж. рад. 
л-ри став Садріддін Айні. Вірою 
в перемогу революції пройнята 
вся творчість Абулькасіма Лаху- 
ті. У 20-х рр. в тадж. літературу 
прийшли поети Сулаймоні Пайрав, 
Джавхарі-заде Сухайлі, Мірзо 
Абдулвахід Мунзім, Мухамед- 
жан Рахімі, Мухіддін Амін-заде. 
На поч. 30-х рр. в тадж. л-рі роз¬ 
вивалася проза і драматургія. 
Л-ра поповнилася іменами Мірзо 
Турсун-заде, Абдусалома Дехоті, 
Рахіма Джаліла, Хакіма Каріма, 
Мірсаїда Міршакара, Сатима 
Улуг-зода, Хабіба Юсуфі, Бокі 
Рахім-заде, Гані Абдулло та ін. 
У роки Великої Вітчизн. війни 
тадж. письменники виступали з 
патріотичними творами. В цей час 
в л-ру прийшли Розія Озод, Аб- 
дуджабор Каххорі, Амінджан 
Шукухі, Мухіддін Фархат та ін. 
У повоєнні роки поезія зберігає 
провідне місце в л-рі (вірші і пое 
ми Турсун-заде, Міршакара та 
ін.), але більш інтенсивно розвива¬ 
ються проза (романи Ф. Ніязі, 
Улуг-зода, Джаліла, Айні, Ф. Му- 
хаммадієва) і драматургія (п’єси 
Дехоті, драми Гані Абдулло, Шам- 
сі Кіямова та ін.). В 50—70-х рр. 
в л-ру прийшло нове покоління 
письменників: Пулод Толіс, Му¬ 
мій Каноат, Файзулло Ансорі, Га- 
фар Мірзо, Мавджуда, Мастон, 
Кутбі Кіром, Лоїк Шералі, 
Бозор Собір, Юсуф Акобіров, 
Мухіддін Ходжаєв, У рун Кух- 
зод, Саттор Турсун. Гулназар, 
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Посівні площі 
сільськогосподарських 
культур (тис. га) 

Посівна 
площа 1940 1981 

Вся посів¬ 
на площа 807 811 
Зернові 
культури 567 243 
Технічні 
культури 161 314 
в т. ч. ба¬ 
вовник 106 305 

Овоче- 
баштанні і 
картопля 24 35 

Кормові 
культури 55 219 

На відгодівельній фер¬ 
мі великої рогатої ху 
доби в радгоспі-техні 
кумі імені В. В. Куй 
бишева Вахшського ра¬ 
йону. 
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Голова Будди з мона¬ 
стиря Аджин-Тепе. 7— 
поч. 8 ст. Глина. Дер¬ 
жавний Ермітаж у Ле¬ 
нінграді. 

Гулрухсор, Озод Амін-заде, Сор- 
бон та ін. В галузі дит. л-ри плід¬ 
но працюють Міршакар, Абдума- 
лік Бахорі, Гульчехра Сулейма- 
нова, Убайд Раджаб; у галузі літ. 
критики і літературознавства цей 
період дав імена Абдулгані Мір 
зоєва, Носірджона Масумі, Ша- 
ріфа Хусейн-заде, Рахіма Хаши- 
ма, Мухаммада Шукурова, Ата- 
хона Сайфуллаєва, Халіка Мір- 
зо-заде, Расула Хаді-заде, Рад- 
жаба Амонова та ін. Творче єднай 
ня тадж. і укр. л-р почалося за Ра¬ 
дянської влади. З’явилися перекла¬ 
ди творів Т. Шевченка, І. Фран¬ 
ка, Лесі Українки, М. Коцюбинсь¬ 
кого, П. Тичини, М. Рильського. 
М. Бажана, О. Корнійчука. Украї¬ 
ні присвятили ряд творів Лахуті, 
Міршакар, Юсуфі, Каноат. Про 
Т. писали Л. Первомайський, 
В. Мисик, П. Воронько, В. Ко- 
ротич та ін. Дружба тадж. і укр. 
народів у роки Великої Вітчизн. 
війни відображена в «Листі тад¬ 
жицького народу українському 
народові», поезіях Турсун-заде, 
Лахуті, Дехоті, Дж. Сухайлі, пое¬ 
мі Каноата «Дніпровські хвилі», 
п’єсах Улуг-зода, Дж. Ікрамі, на¬ 
рисах і оповіданнях Ніязі. У тво¬ 
рах післявоєн. років Джаліла, 
Улуг-зода, Шукухі, Толіса, Му- 
хаммадієва, Фархата, Бахорі та 
ін. створені образи представни¬ 
ків укр. народу. В 1961 в Т. вида¬ 
но «Антологію української пое¬ 
зії». На Україні в перекладах з’я¬ 
вилися твори Рудакі, А. фірдо- 
усі, Гафіза, С. Айні, А. Лаху¬ 
ті, Р. Джаліла, М. Турсун-заде, 
Міршакара. В 1962 видано зб. 
укр. мовою «Таджицька поезія. 
Антологія». Спілка письменників 
— з 1934. X. Шодикрпов. 

Архітектура. На тер. Т. збереглися 
залишки поселень неолітичної 
гіссарської культури на городи¬ 
щах поблизу м. Нурека (Туткаул, 
Сай-Сайод, обидва — 6—5-е тис. 
до н. е.) і поселення Дангара (Куй- 
Бульєн), поселення епохи бронзи 
в урочищі Кайраккум, залишки 
давньобактрійського житл. бу¬ 
динку (6—4 ст. до н. е., городище 
Калаї-Мір у с-щі ім. Насіра Хіс- 
рава). З описів античних авторів 
відомо про існування в 4—3 ст. 
до н. е. на тер. Т. міст елліністич¬ 
ного типу з оборонними мурами 
й регулярним плануванням. Від 
греко-бактрійського (3—2 ст. до 
н. е.) і кушанського (1—4 ст. н. е.) 
часів збереглися залишки міст в 
Пд. Т. (городища Саксан-Охур, 
Шахрінау, Мунчак-Тепе, Яван¬ 
ське, Кей-Кобад-шах, Ку хна-Ка¬ 
ла), памірські фортеці Кахкаха, 
Ямчун та ін. на тер. Горно-Бадах- 
шанської а. о., палацово-храмовий 
комплекс у Саксан-Охурі з серед¬ 
ньоазіатським плануванням і ел¬ 
ліністичними деталями архітек¬ 
турного декору. 
В 5 — на поч. 8 ст. на території 
Т. виникли міста, укріплені му¬ 
рами та баштами, з регулярною 
забудовою — великими житл. ма¬ 
сивами (Пенджикент). Палаци від¬ 
значалися великими парадними 
залами з тронними аиванами, 
оздобленими живописом і різьб¬ 
ленням. Розвивалися різні типи 
культових споруд (храми в Пенд- 
жикенті, монастир Аджина-Тепе, 
буддійський храм у фортеці Ка- 

лаї-Кафірніган поблизу с-ща Ісам- 
бай Ленінського р-ну). Після 
араб, завоювання і поширення іс¬ 
ламу в архітектурі склалися нові 
типи споруд [мечеті, медресе, міна¬ 
рети, мавзолеї, ханака(мусульман¬ 
ська культова споруда)], в яких 
збереглися місцеві ранньосередньо¬ 
вічні риси (мавзолей Ісмаїла Сама¬ 
ні). Зовні споруди було вкрито 
суцільним різьбленим декоратив 
ним узором (портик мавзолею 
Хазраті-бобо в с. Чорку поблизу 

Мавзолей шейха Муслехеддіна в Ле- 
нінабаді. 17 — 18 ст. 

Ісфари, 12 ст.). На кін. 14—15 ст. 
припадає період розквіту монумен¬ 
тального буд-ва (мавзолей Мір-Се 
Їд-Хамадані в Кулябі, 14—17 ст.). 
У 18—>19 ст. міста та культові бу¬ 
дівлі в основному зберігали серед¬ 
ньовічну структуру. Риси нац. 
тадж. буд-ва розвивалися в архі¬ 
тектурі громад, будівель. 
В радянський час міста Т. розви¬ 
ваються за генеральними планами 
(Душанбе, Ленінабад). У 30-х 
роках в архітектурі панували 
класицистичні форми у поєднан¬ 
ні з елементами середньовічної 
архітектури (Театр опери та ба¬ 
лету ім. С. Айні, 1939—46, арх. 
О. Юнгер, Д. Білібін, В. Толлі; 
готель «Вахш», 1939—41, арх. 
О. Антоненко, обидва — у Душан- 
6е). В^2-й пол. 50-х рр. в умовах 
високої сейсмічності Т. вирішува¬ 
лася проблема збільшення повер¬ 
ховості будівель, у 50—70-х рр. 
будуються нові міста [Нурек, Ре- 
гар (тепер Турсунзаде), Яван], 
у будівлях нові сучас. конструк¬ 
ції поєднуються з традиційним 
декором, орнаментальним розпи¬ 
сом і різьбленням (Будинок Дру¬ 
жби, 1974, арх. Г. Айзикович; 
Будинок політосвіти, 1975, арх. 
Е. Єрзовський та ін.; будинок 
обчислювального центру Держпла- 
ну Тадж. РСР, 1976, арх. В. Лях; 
готель «Таджикистан», 1975, арх. 
О. Онищенко; всі — в Душанбе; 
аеровокзал у Ленінабаді, 1964—65, 
арх. Г. Соломинов та ін.). Спіл¬ 
ка архітекторів Т.— з 1936. 
Образотворче мистецтво. На те¬ 
риторії Т. знайдено наскельні 
розписи в гроті Шахти доби 

Респ. театр муз. комедії імені О. С. 
Пушкіна в Ленінабаді. Архітектор 
С. В. Волков. 1961—64. 

мезоліту (15—10-е тис. до н. е.); 
до періоду бронзи (серед. 2 — поч. 
1-го тис. до н. е.) належить кера¬ 
міка з геометричним візерунком, 
ювелірні вироби; з 6—4-го ст. до 
н. е.— бронзові фігурні бляхи; 
з 2—1 ст. до н. е.— декоративна 
скульптура, кераміка (статуетки), 
ювелірні прикраси, вишивка. У 
5—8 ст. інтер’єри будинків оздоб¬ 
лювали настінними розписами, 
різьбленням на дереві. За часів се¬ 
редньовіччя була поширена скуль¬ 
птура (Аджин-Тепе, Пенджикент), 
в період араб, завоювання —архі¬ 
тектурний рослинний декор (різьб¬ 
лення на глині та дереві), іноді 
траплялося зображення тварин. 
Новий етап розвитку мист. пов’яза¬ 
ний з появою в 15 ст. мініатюрно¬ 
го живопису (Гератська школа 
мініатюри). В цей час розвивало¬ 
ся й декор.-ужиткове мист. (по¬ 
суд з бронзи, золота, срібла). 
У 18—20 ст. високого рівня 
досягли виробництво кераміки, 
вишивка (настінні панно). Су¬ 
час. мист. Т. почало розвиватися 
в 20-х рр. 20 ст.: з’явилися плака¬ 
ти, ілюстрації для сатиричних жур¬ 
налів («Машраб», «Мушфікі», 
«Бігіз»), шкільних підручників 
(художники Л. Буре, Г. Нікітін, 
Азамхон Сіддікі). На поч. 30-х рр. 
в Т. працювали такі майстри, 
як Є. Бурцев, П. Фальбов, М. 
Хошмухамедов, у кін. 30-х рр.— 
випускники Всерос. АМ у Ленін¬ 
граді Б. Шахназаров, Є. Чемоду- 
ров, В. Сидоренко та І. Єршов. У 
роки Великої Вітчизн. війни особ¬ 
ливого розвитку набули агітацій¬ 
на графіка і політ. плакат 
(О. Орлов, Б. Серебрянський та 
ін.). У 50-х рр. збільшилася кіль¬ 
кість художників з профес. осві¬ 
тою (живописці А. Ашуров, І. Аб 
дурахманов, Д. Ільябаєв, графі¬ 
ки П. Зобній, С. Краснопольсь- 
кий; скульптор О. Татаринова). 
Серед митців, які представляють 
сучас. образотворче мистецтво, — 
А. Амінджанов, А. Ахунов, А. Ра- 
хімов, 3. Хабібулаєв, X. Хушвах- 
тов, К. Туренко, В. Фомін, Г. Че¬ 
редниченко. Розвиваються тради¬ 
ційні види декор.-ужиткового 
мист. (худож. ткацтво, килимар¬ 
ство, кераміка, ювелірна справа), 
розквіту якого сприяє творчість 
Р. Юлдашева, Ю. Рауфова, А. 
Мавлянова, С. Сахібова, 3. Бах- 
ріддінової. Майстри образотворчо¬ 
го мистецтва об’єднані у Спілку 
художників Тадж. РСР (оргкомі¬ 
тет створено 1933). Діє респуб¬ 
ліканське художнє училище в 
Душанбе. 
Музика розвивалась як одноголосе 
мистецтво усної традиції — на¬ 
родне і нар.-професіональне. Нар. 
музику умовно поділяють на З 
стилі: північний (Ленінабадська 
обл.), центральний (Кулябська 
обл.) і памірський (Горно-Бадах- 
шанська а. о.); її жанри: героїчний 
епос («Гуруглі», Кулябська обл.), 
трудові пісні («майда», або «хуп- 
хуп», Пн. Т.), сімейно-побутові 
(колискові — «ала»), обрядові 
(календарні, жнивні, весільні то¬ 
що), ліричні. Широко побутує 
інструм. музика. Нар. музика 
діатонічна, для неї характерні 
натуральні лади, різноманітна ор¬ 
наментика і метроритміка (пере¬ 
важно шестидольний розмір). Нар. 
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ЕКОНОМІЧНА КАРТА 

ДОДАТКОВІ УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

ОБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

ф Плодоовочеконсервна 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

Бавовництво у поєднанні з садівництвом. 
№ виноградарством і шовківництвом, молоч- 

ио-м'ясне тваринництво □ Зернові культури (пшениця, ячмінь) та м’я- 
со-вовнове вівчарство 

М'ясо-вовнове вівчарство, м’ясо-молочне 
тваринництво на гірських пасовищах з 
осередками землеробства по долинах річок 

Землі, непридатні для сільського господар¬ 
ства 

Райони розведення 

00 гіссарських овець * яків 

Райони поширення 

ф плодового лісу (волоського горіху, фісташки) 

V картоплі 

МАСШТАБ І 5000000 



ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ 
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МАСШТАБ І І 250 000 

123 0 12,5 25 

ЕКОНОМІЧНА КАРТА 

МАСШТАБІ 1500 000 

ДОДАТКОВІ УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

ОБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

ф) Деревообробна і меблева © Плодоовочева л Борошномельно-крупяна 
^ і комбікормова 

ф доломіту 

Видобування 

вапняку © піску будівельного 

© крейди © піщанику * 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

~| Мясо-молочне скотарство, буряківництво і зернове господарство 

г-1 М ясо-молочне скотарство, свинарство, буряківництво, зернове 
І_| господарство, тютюнництво 



інструменти: струнно-щипкові — 
дутор, думбрак; плекторні — каш- 
гарський рубоб, танбур; смичко¬ 
вий — гіджак; духові — най, кар- 
най, сурнай; ударні — таблак, 
нагора, дойра; чанг (цимбалоподіб- 
ний). На Памірі поширені струн¬ 
но-щипковий інструмент — сетор, 
струнно-плекторний — бланзи- 
ком, ударний — даф. У сучас. 
музикуванні застосовують акор¬ 
деон, мандоліну, тар. Поширений 
сольний спів з інструм. супрово¬ 
дом. Популярний жанр лапара 
(дует-діалог юнака і дівчини). 
Обрядові пісні виконуються анти- 
фонно і хором в унісон. Нар.-про- 
фес. класична музика усної тра¬ 
диції — міська культура. Її пред¬ 
ставники — созанда (співачки й 
танцівниці), мавригіхони (співа¬ 
ки), макомісти (одночасно співа¬ 
ки та інструменталісти). Верши¬ 
на класичної музики — «Шашма- 
ком», який сформувався в Бу¬ 
харі, Самарканді та Ходженті 
(18 ст.). Після Великої Жовтн. со- 
ціалістич. революції поряд з тради¬ 
ційною монодичною музикою роз¬ 
виваються жанри багатоголосої му¬ 
зики, з’являються муз. драма, 
опера, балет, симф. твори. Ство¬ 
рюються муз. навчальні заклади: 
муз. технікум у Ленінабаді (1929), 
Худож. комбінат у Душанбе (1934; 
з 1937 — муз.-балетна школа); 
було введено навчання європ. 
муз. грамоти поряд з вивченням 
тадж. нар. і класичної музики. В 
1934 з драм, театру (засн. в Ду¬ 
шанбе 1929) було виділено муз. 
трупу (з 1936 — Тадж. муз. те¬ 
атр, з 1940 — Тадж. театр опери та 
балету). Перша муз. драма — «Ло- 
ла» С. Баласаняна та С. Урбаха 
(1938), опера — «Повстання Восе» 
Баласаняна (1939). У 1938 від¬ 
крито Тадж. філармонію, органі¬ 
зовано н.-д. кабінет музики. 
Під час Великої Вітчизн. війни 
1941—45 композитори писали па¬ 
тріотичні твори злободенного змі¬ 
сту: муз. драми «Пісня гніву» 
Баласаняна (1942), «Золотий киш¬ 
лак» І. Рогальського (1944), муз. 
комедія «Розія» Баласаняна і 3. 
Шахіді (1942), пісні. 
У 40—50-х рр. поставлено знач¬ 
ні музично-сценічні (опери «Тахір 
і Зухра», 1944, та «Наречена», 
1946, О. Ленського; «Бахтіор і 
Ніссо» Баласаняна, 1954; «Пулат 
іГульру»Ш. Сайфіддінова, 1957; 
балети «Лейлі та Меджнун» Бала¬ 
саняна, 1947; «Дільбар» Ленського, 
1954), симфонічні (у т. ч. «Таджи¬ 
цька рапсодія» Салієва, 1947; 
«Святкова увертюра» А. Хамда- 
мова, 1958), кантатно-ораторіаль¬ 
ні (кантата «Цвіти, Таджикистан» 
Сайфіддінова, 1954) та ін. твори. 
У 60—70-х рр. яскраво виявилося 
прагнення композиторів збагати¬ 
ти муз. мову сучас. засобами вираз¬ 
ності. Про це засвідчили постанов¬ 
ки опер «Повернення» Я. Сабзано- 
ва(1967), «Проклятий народом» Д. 
Дустмухаммедова (1973), «Шерак» 
С. Хамраєва (1970) та ін.; оперети 
«Дівчина з Душанбе» 3. Шахіді 
(1967), «Жива вода» Г. Александ- 
рова (1975); кантати «Вічно жи¬ 
вий» Дустмухаммедова (1970), 
«Вогні Нурека» Сабзанова (1970); 
вокально-симфонічні поеми Сайфід¬ 
дінова, Дустмухаммедова, симф. 
поеми й мініатюри Хамраєва, Ф. 

Бахора та ін. Створено концер¬ 
ти для інструментів з оркест¬ 
ром (X. Абдуллаєв, А. Ядгаров та 
ін.), камерно-інструм. твори, ро¬ 
манси на тексти тадж. поетів. Серед 
муз. діячів: диригенти — нар. 
артисти Тадж. РСР А. Кама лов, 
І. Абдуллаєв, Ф. Салієв; хоровий 
диригент засл. арт. Тадж. РСР 
X. Муллокандов; співаки — нар. 
артисти СРСР Т. Фазилова, А. 
Бабакулов, X. Мавлянова; нар. 
хафізи — X. Різо, М. Баходуров, 
Ш. Сахібов та ін.; виконавці на нар. 
інструментах — нар. арт. СРСР 
Г. Гуломалієв, нар. арт. Тадж. 
РСР А. Алаєв. У республіці працю¬ 
ють Тадж. театр опери та балету 
ім. С. Айні (Душанбе), Респ. 
театр муз. комедії ім. О. С. Пуш¬ 
кіна (Ленінабад), Обл. театр муз. 
комедії ім. А. Рудакі (Хорог, 
Горно-Бадахшанська а. о.), муз.- 
драм. театри (Куляб, Канібалам), 
Науський узб. муз.-драм. те¬ 
атр; філармонія, при ній — симф. 
оркестр (1965), ансамбль рубо- 
бісток (1940), ансамбль пісні 
і танцю (1940); при К-ті по телеба¬ 
ченню і радіомовленню — оркестр 
нар. інструментів, ансамбль шаш- 
макомістів (1964), естрадний ан¬ 
самбль «Гульшан» (1966) та ін.; 
сектор історії мист. Ін-ту історії 
ім. Ахмада Доніша АН Тадж. РСР 
(1958), Ін-т мистецтв (1973), 2 
муз. уч-ща (Душанбе, Ленінабад); 
мережа муз. шкіл. Спілка компози¬ 
торів Тадж. РСР — з 1940. Під 
час Великої Вітчизн. війни 1941— 
45 в Душанбе працював Держ. 
симфонічний оркестр УРСР. Між 
Таджикистаном і УРСР постійно 
відбувається обмін творчими ко¬ 
лективами. 
Театр. Джерела театр, мистецтва 
Т.— в піснях, танцях, пов’язаних 
з трудовими процесами, в доіслам- 
ських культових церемоніях і об¬ 
рядах. Широко відомі нар. ви¬ 
стави «Монголка», «Старий», «Дер¬ 
віші». На основі нар. мистецтва 
склався нар. театр ляльок «зоча- 
бозі» та усний традиційний театр 
масхарабозів. Театр європ. типу 
виник в Т. після Великої Жовтн. 
соціалістич. революції. З 1919 в 
Т. з’являються перші самодіяльні 
агітаційні театри, вистави яких 
були пройняті революц. енту¬ 
зіазмом, впевненістю в перемозі 
молодої Країни Рад. У 1929 на 
основі одного з цих театрів у 
Душанбе було створено національ¬ 
ний профес. театр (тепер Таджиць¬ 
кий академічний театр драми іме¬ 
ні А. Лахуті). В 30-х рр. про¬ 
фес. театри з’являються у великих 
містах і районних центрах респуб¬ 
ліки. В 1937 в Душанбе (на базі 
Моск. театру-студії під керівницт¬ 
вом О. Д. Дикого) відкрито рос. 
драм, театр. Репертуар театрів 
спочатку складався з одноактних 
п’єс агітаційного характеру, зго¬ 
дом розширився за рахунок пере¬ 
кладних рад. п’єс («Два комуністи» 
К. Яшена, «Заколот» за Д. Фурма- 
новим, «Платон Кречет» О. Кор¬ 
нійчука та ін.), класичних творів 
(«Отелло» У. Шекспіра, «Підступ 
ність і кохання» Ф. Шіллера), 
творів тадж. («Боротьба» А. Ус- 
манова, «Вирок» М. Турсун-заде, 
«Ворог» Д. Ікрамі) та ін. драматур¬ 
гів. У роки Великої Вітчизн. війни 
йшли п’єси, присвячені героїчному 

фронту і трудовому тилові, героям, 
характери яких сформувалися за 
Рад. влади («Серце матері» Дж. 
Ікрамі та ін.). В післявоєнні ро¬ 
ки театри республіки створили 
вистави за п’єсами рос., зх.-європ. 
класиків і за творами рад. драма¬ 
тургів («За другим фронтом» В. 
Собка, «Вій, вітерець!» Я. Райні- 
са та ін.), а також нац. драматур¬ 
гів на сучасні («Саодат» С. Саїдму- 
радова і М. Рабієва, «Шодієна» 
М. Закірова, «Моє місто» М. Мір- 
шакара) та істор.-революц. теми 
(«Дохунда» Дж. Ікрамі, за С. 
Айні, «Ураган» Ш. Кіямова та 
Г. Абдулло). У виставах «Ураган» 
Кіямова та Г. Абдулло (1957), 
«Полум’я свободи» (1964) і «Сол¬ 
дати революції» (1970) Абдулло 
на таджицькій сцені було створе¬ 
но образ В. І. Леніна. Відомі дія¬ 
чі тадж. театр, мистецтва: нар. 
артисти СРСР М. Касимов, Г. Ба- 
каєва, А. Бурханов, Н. Волчков, 
Т. Фазилова, нар. артисти Тадж. 
РСР Б. Аліфбекова, М. Вахі- 
дов, Т. Гафарова, М. Ібрагімова, 
Г. Завкібеков, Б. Карамхудоєв, 
В. Я. Ланге, X. Назарова та ін. 
В республіці діють: Тадж. акаде¬ 
мічний театр драми ім. А. Лахуті, 
Тадж. молодіжний театр у Душан¬ 
бе, Респ. театр муз. комедії ім. 
О. С. Пушкіна в Ленінабаді, муз.- 
драм. театри у Кулябі, Канібада- 
мі, Науський узб. муз.-драм, 
театр, рос. театри в Душанбе і 
Чкаловську, Театр ляльок у Чка- 
ловську. 
Кіно. Кіновиробництво почалося 
1929 (документальні короткомет¬ 
ражні фільми, кіножурнал «Радян¬ 
ський Таджикистан»). У 1930 ство¬ 
рено кіностудію «Таджикфільм». 
Перший тадж. худож. фільм 
«Коли помирають еміри» постав¬ 
лено 1932. У передвоєнні роки 
випущено кінострічки «Сад» (реж. 
М. Досталь), «Друзі зустрічають¬ 
ся знову» (реж. К. Ярматпов). 
У період Великої Вітчизн. війни 
«Таджикфільм» об’єднали з ева¬ 
куйованою з Москви кіностудією 
«Союздитфільм» («Боевьіе кино- 
сборники», художні кінострічки 
«Клятва Тімура», «Лєрмонтов», 
«Принц і злидар» та ін.). У перші 
повоєнні роки успіхів досягло 
хронікально-документальне кіно. 
З 1957 починають з’являтися філь¬ 
ми, автори яких звертаються до 
творів тадж. л-ри, до минулого 
і сучасного свого народу: «Дохун¬ 
да» (1957, за романом С. Айні), 
«Доля поета» (1959; обидва — реж. 
Б. Кімягаров), «Діти Паміру» 
(1963, реж. В. Мотиль), «Людина 
міняє шкіру» (1960, реж. Р. Пе- 
рельштейн), «Хасан-арбакеш» 
(1966, реж. Б. Кімягаров), «Смерть 
лихваря» (1966, реж. Т. Сабіров). 
В кін. 60 — на поч. 80-х рр. роз¬ 
ширюються тематичні та жанрово- 
стильові пошуки тадж. кіно, дебю¬ 
тують молоді режисери — М. Арі- 
пов («Ніссо», 1966), М. Касимова 
(«Літо 1943», 1968), А. Тураєв 
(«Третя дочка», 1971), В. Ахадов 
(«Сімейні справи Гаюрових», 1976; 
«Хто поїде в Трускавець?», 1978), 
Д. Худоназаров («Юності перший 
ранок»,телевізійний, 3 серії, 1980). 
Подією стала екранізація поеми 
А. Фірдоусі «Шахнаме» — «Розпо¬ 
відь про Рустама», «Рустам і Сух- 
раб», «Розповідь про Сіявуш», 

113_ 
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Уста Мір Шафе. Кум 
ган. Мідь, карбування. 
1880. Ура-Тюбе. Ет 
нографічний музей Ін¬ 
ституту історії ім. А. 
Доніша АН Таджиць¬ 
кої РСР. Душанбе. 

8 УРЕ, т. 11 



114 

ТАДЖИЦЬКИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 

7 

Таз людини (жінки): 
1 — крижі; 
2 — клубова кістка; 
3 — лобкова кістка; 
4 — сіднична кістка. 

Тазовий пояс: 
А — у хрящових риб 

(акули), 
Б — у кісткових риб 

(судака), 
В — у земноводних 

(жаби), 
Г — у плазунів (вара¬ 

на), 
Д — у ссавців (лисиці); 
1 — тазова пластинка; 
2 — базальний хрящ 
черевного плавця; 
3 — тазові кістки; 
4 — плавці; 
5 — клубова кістка; 
6 — сіднична кістка; 
7 — суглобова (верт¬ 
люжна) западина; 
8 — лобковий хрящ; 
9 — лобкова кістка; 

10 — крижові хребці 

здійснена в 70-х рр. (реж. Б. Кі- 
мягаров). Серед майстрів хроні¬ 
кально-документального кіно — 
Є. Кузін, С. Хамідов, А. Мансу- 
ров, Л. Кімягарова, Б. Садиков. 
Спілку кінематографістів Т. ство¬ 
рено 1962. Іл. див. на окремому 
аркуші, с. 448—449. с. В. Тримбач. 

Літ.: Ленин В. И. О Средней Азии 
и Казахстане. Ташкент, 1960; Пула- 
тов К. П. Таджикская Советская Со- 
циалистическая Республика. Ташкент, 
1977; История таджикского народа, т. 
1—3. М., 1963—65; Каримов Т. Тад¬ 
жикистан в период рєволюции 1905— 
1907 гг. Душанбе, 1965; Иркаев М. 
История гражданской войньї в Тад¬ 
жикистане. Душанбе, 1971; История 
рабочего класса Таджикистана (1917 — 
1970), т. 1 — 2. Душанбе, 1972 — 73; 
Советский Таджикистан в Отечествен- 
ной войне (1941 — 1945 гг.). Душанбе, 
1975; Таджикистан в братской семье 
народов СССР. Душанбе, 1974; Ма 
сов Р. М. Историография Советского 
Таджикистана (1917 — 1975). Душанбе, 
1978; Из истории культурного строи- 
тельства в Таджикистане..., т. 1 — 2. 
Душанбе, 1966 — 72; Брагинский И. С. 
Исследования таджикской культурьі. 
М., 1977; Очерк истории таджикской 
советской литературьі. М., 1961; Сай- 
фуллаев А. Проблеми взаимодействия 
литератур. Душанбе, 1976; Веселовский 
В. Г., Гендлин Д. Д. Архитектура 
Советского Таджикистана. М., 1972; 
Воронина В. А. Народная архитектура 
Северного Таджикистана. М., 1959; 
Нурджанов Н. Таджикский народний 
театр. М., 1956; Нурджанов Н. Тад¬ 
жикский театр. М., 1968; История со¬ 
ветского драматического театра, т. 2 — 
6. М., 1966—71; Джурабаев С. С. 
Киноискусство Советского Таджики¬ 
стана. М., 1970; Ахроров П. Таджик- 
ское кино (1929—1969 гг.). Душанбе, 
1971; Таджикский зкран. Душанбе. 
1980. 

ТАДЖИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
імені В. І. Леніна — вищий навч. 
заклад М-ва вищої і серед, спец, 
освіти Тадж. РСР. Засн. 1948 в м. 
Душанбе. В 1957 ун-ту присвоєно 
ім’я В. І. Леніна. У 1982/83 навч. 
р. у складі Т. у. 13 ф-тів: механіко- 
матем., фіз., хім., геол., біол., 
юрид., істор., тадж. філології, рос. 
мови та л-ри, сх. мов, планово- 
екон., фінансово-екон., обліково- 
екон., де навчалося 12,2 тис. 
студентів, зокрема 6,1 тис. — на 
денному відділенні. Є вечірнє, 
заочне і підготовче відділення, 
аспірантура. При ун-ті діють ок¬ 
ремі проблемні лабораторії, бот. 
сад, обчислювальний центр, б-ка 
(фонд — понад 1 млн. одиниць 
зберігання). Видаються збірники 
наук, праць. На 1983 ун-т підготу¬ 
вав бл. 40 тис. спеціалістів. 

П. Б. Бабаджанов. 
ТАДЖ-МАХАЛ — пам’ятка інд. 
архітектури періоду Великих Мо¬ 
голів (мавзолей дружини Шах- 
Джахана, в якому пізніше було 
поховано і його). Споруджено бл. 
1630—52 на березі р. Джамна поб¬ 
лизу Агри. П’ятикупольний (вис. 
бл. 74 м), з 4 мінаретами на кутах. 
Стіни Т.-М. з білого полірованого 
мармуру з інкрустацією із само¬ 
цвітів. До Т.-М. прилягає регу¬ 
лярний сад. 
«ТАбМНА ДРУЖЙНА» — під- 
пільна селянська організація, 
створена 1877 революц. народника¬ 
ми в Чигиринському пов. Київ, 
губ. для підготовки сел. повстан¬ 
ня (див. Чигиринська змова 1877). 
Виникненню чТ. д.» передували 
масові виступи в Чигиринському 
пов. кол. державних селян, які 

терпіли від малоземелля і були об- 
тяжені різними податками. Ці 
виступи охопили 40 сіл з населен¬ 
ням понад 50 тис. чол. Царська 
влада направила в села війська. 
326 селян було віддано до суду, ба¬ 
гатьох з них засуджено до тюрем¬ 
ного ув’язнення. Народники Я. В. 
Стефанович, Л. Г. Дейч та І. В. 
Бохановський встановили зв’язки 
з чигиринськими селянами, вели 
роботу по створенню революц. сел. 
т-ва. Організацію чТ. д.» в селах 
Чигиринського пов. було почато в 
лютому 1877. На підпільних сел. 
сходках, крім прийняття присяги 
й розв’язання орг. питань, селяни 
домовлялися не сплачувати подат¬ 
ки, домагатися поділу поміщиць¬ 
ких земель, здобувати зброю тощо. 
Кожна сільс. чТ. д.» складалася з 
25 дружинників і об’єднувалася 
в староство на чолі з виборним ста¬ 
ростою. Старости входили до скла¬ 
ду ради, яка обирала отамана, під¬ 
порядкованого чкомісарові», ніби¬ 
то призначеному царем (чкоміса- 
ром» був Я. В. Стефанович). Ста¬ 
роства було організовано в селах 
кількох волостей Чигиринського 
пов., де до чТ. д.» записалося бл. 
1 тис. селян. чТ. д.» проіснувала 
бл. 6 місяців. Центром сел. руху 
було с. Шабельники. Повстання 
мало початися на поч. жовтня 
1877. Але з червня того самого ро 
ку почалися масові арешти, які 
тривали до вересня. До слідства 
було притягнуто понад 1 тис. се¬ 
лян. У червні 1879 в Києві від¬ 
бувся суд. П’ятьох активних учас¬ 
ників орг-ції було засуджено до 
тюремного ув’язнення і пізніше 
заслано до Сибіру. Керівникам 
орг-ції Я. В. Стефановичу, Л. Г. 
Дейчу та І. В. Бохановському, 
яким загрожувала смертна кара, 
вдалося до суду втекти з тюрми. 
Літ.: Історія Української РСР, т. 3. 
К., 1978; Матеріали до історії селян¬ 
ських революційних рухів на Чиги- 
рингцині (1875 — 1879 рр.). X., 1934; 
Пойда Д. П. Крестьянское движение 
на правобережной У крайнє в поре 
форменньїй период (1866 — 1900 гг.). 
Днепропетровс.к, 1960 Д. П. Пойда. 
ТАЄМНА КАНЦЕЛЯРІЯ — центр, 
держ. установа в Росії, що розслі¬ 
дувала справи про найважливіші 
політ, злочини. Створена 1718 
в Петербурзі Петром 1 для слідст¬ 
ва у справі царевича Олексія Пет¬ 
ровича і близьких до нього осіб — 
противників реформ Петра І. Ма¬ 
ла відділення в Москві. Згодом 
до компетенції Т. к. належали 
справи про замахи на царя, спро¬ 
би політ, перевороту, держ. зраду 
і розкрадання держ. коштів. Була 
під особистим контролем царя. 
Ліквідована в травні 1726, її функ¬ 
ції передано Преображенсько- 
му приказу. В березні 1731 Т. к. 
було відновлено під назвою Кан¬ 
целярія таємних розшукових справ 
(ліквідована 1762, її функції пе¬ 
рейшли до Таємної експедиції при 
Сенаті, що існувала до 1801). 
ТАЄМНЙЦЯ ЛИСТУВАННЯ — 
одна з демократичних свобод, що 
означає недоторканність особистої 
поштово-телеграфної кореспонден¬ 
ції. Т. л., як і телефонних розмов 
га телеграфних повідомлень, в 
СРСР гарантується ст. 56 Кон¬ 
ституції СРСР і відповідними стат¬ 
тями конституцій союзних (в У РСР 
—ст. 54 Конституції У РСР) і авт. 

республік. Виїмка кореспонденції 
(як слідча дія) в поштово-теле¬ 
графних установах може здійсню¬ 
ватися лише з санкції прокурора 
або за рішенням суду. Порушення 
Т. л. тягне за собою для служ¬ 
бових осіб кримінальну відпові¬ 
дальність (в УРСР — за ст. 131 
КК УРСР), карається виправними 
роботами на строк до 6 місяців 
або грошовим штрафом чи гро¬ 
мадською доганою. В. Б. Бабій. 
ТАЙМ НІ МбВИ — штучно ство¬ 
рені мови, засіб спілкування замк¬ 
нутих соціальних груп. Див. Умов¬ 
ні мови. 
ТАЖИБАЄВ Абдільда Тажибайо- 
вич [н. 22.1 (4.II) 1909, Перовськ, 
тепер м. Кзил-Орда] — казах, рад. 
письменник, літературознавець. 
Член КПРС з 1939. Друкується з 
1928. Перша зб. віршів —чНовий 
ритм» (1933). У збірках віршів і 
поем чСпасіння» (1935), чВід щи¬ 
рого серця» (1949), ч Острови» 
(1958), чСкеля» (1967), чМинуле» 
(1973), чМолода поросль» (1979) 
відображено життя сучасного Ка¬ 
захстану. Автор п’єс чБіла береза» 
(1938, у співавт.), чПриятелі» 
(1964) та ін., монографії чСтанов- 
лення і розвиток казахської драма¬ 
тургії» (1971). Перший перекла¬ 
дач творів Т. Шевченка казах¬ 
ською мовою, написав статті про 
його життя і творчість, присвя¬ 
тив йому віршовану драму ч Та¬ 
рас» та вірші чСирдар’я» (1935) 
і чРозмова з Тарасом» (1936). 
Нагороджений орденом Жовтне¬ 
вої Революції, іншими орденами, 
медалями. 
Те.: У к р. перекл.- [Вірші]. 
«Дніпро», 1945, № 5—6; Рос. пе¬ 
рекл.— Стихи. Позмьі. Пьесьі. Ал- 
ма-Ата, 1957; Бьілое. Алма-Ата, 1979. 

_ Б. Іскаков. 
ТАЖИБАЄВ Тулеген Тажиба- 
йович (23.11 1910, Арись, тепер 
Чимкент, обл.— 14.VI 1964, Алма- 
Ата) — казах, рад. учений і гро¬ 
мад. діяч, акад. АН Каз. РСР (з 
1954). Член КПРС з 1939. Закін¬ 
чив академію комуністичного ви¬ 
ховання ім. Н. К. Крупської 
(1935). В 1939—40 — зав. кафед¬ 
рою педагогіки й психології Казах, 
пед. ін-ту ім. Абая; 1940—42 — 
нарком освіти Каз. РСР; 1941— 
44 — заст. Голови РНК Каз. РСР; 
1944—54 — міністр іноз. справ Каз. 
РСР, одночасно ректор Казах, 
ун-ту; 1954—57 — заст. Голови Ра¬ 
ди Міністрів Каз. РСР; міністр 
культури; 1961—64—зав. кафед¬ 
рою педагогіки й психології Казах, 
ун-ту. Осн. праці: ч Психологія 
і педагогічна психологія К. Д. 
Ушинського» (1948), чфілософсь- 
кі, психологічні і педагогічні по¬ 
гляди Абая Кунанбаєва» (1957), 
ч Освіта і школа Казахстану в 
другій половині XIX століття» 
(1962), чПедагогічна думка в Ка¬ 
захстані у другій пол. XIX століт¬ 
тя» (1965). Нагороджений ордена¬ 
ми Трудового Червоного Прапора 
й чЗнак Пошани», медалями. 
Літ.: Жарикбаев К. Б. Развитие пси- 
хологической мисли в Казахстане. 
Алма-Ата, 1968. К. Б. Жарикбаев. 

ТАЗ — ріка в Зх. Сибіру, в межах 
Ямало-Ненец. авт. округу Тюмен. 
обл. РРФСР. Довж. 1401 км, пло¬ 
ща бас. 150 тис. км2. Бере початок 
на Верхньотазовській височині, 
тече Зх.-Сибірською низовиною. 
Впадає у Тазовську губу (бас. 
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Карського м.), розгалужуючись 
на численні рукави. Живлення пе¬ 
реважно снігове і грунтове. За¬ 
мерзає у жовтні, скресає наприкін¬ 
ці травня — на поч. червня. Суд¬ 
ноплавний, рибальство. У басейні— 
родовища горючого газу. 
ТАЗ в анатомії — частина 
скелета людини та хребетних тва¬ 
рин. Має вигляд широкого кіль¬ 
ця; представлений двома тазовими 
кістками (кожна утворена зро¬ 
щенням клубової, лобкової та сід¬ 
ничної кісток), крижами і куп¬ 
риком. Розрізняють великий та 
малий Т. Великий Т. спере¬ 
ду обмежений м’якими тканина¬ 
ми передньої черевної стінки, зза¬ 
ду — хребтом, з боків — крилами 
клубових кісток; малий Т. спе¬ 
реду — лобковими кістками, зза¬ 
ду — крижами і куприком. У вели¬ 
кому Т. містяться органи нижньо¬ 
го відділу черевної порожнини, в 
малому — пряма кишка, сечовий 
міхур, статеві органи. У люди¬ 
ни у зв’язку з прямоходінням Т. 
несе на собі масу частин тіла, що 
лежать вище, пом’якшує поштов¬ 
хи і трясіння, що виникають від 
пересування, служить для з’єд¬ 
нання з тулубом нижніх (у тва¬ 
рин — задніх) кінцівок. Т.— міс¬ 
це прикріплення м’язів спини, 
хребта, живота, кінцівок. Будова 
Т. має статеві особливості: у зв’яз¬ 
ку з виношуванням плоду жіно¬ 
чий Т. більш широкий і глибокий, 
ніж чоловічий. Захворювання: пе¬ 
реломи, абсцеси, флегмони, остео¬ 
мієліт, пухлини тощо. Іл. с. 113. 

Ю. Я. Полулях. 
ТАЗИК — перший членик НІЖКИ 
членистоногих тварин, за допомо¬ 
гою якого вона сполучається з 
тулубом. 
ТАЗОВИЙ пбяс, задній пояс — 
частина скелета хребет, тварин та 
людини, що служить для опори і 
причленування до тулуба задніх 
(у людини — нижніх) кінцівок. У 
риб Т. п. представлений однією 
поперековою хрящовою пластин¬ 
кою (напр., у акули) або двома 
зрощеними трикутними кістками 
(напр., у судака), до яких прикріп¬ 
лені скелети черевних плавців. 
Т. п. риб не зв’язаний з хребтом. 
У земноводних Т. п. має 
три парні елементи: клубову і 
сідничну кістки та лобковий хрящ, 
які разом утворюють суглобову 
(див. Суглоб) западину для зчле¬ 
нування зі скелетом задніх кінці¬ 
вок; зв’язаний з хребцями. Т. п. 
у плазунів, як і в усіх на¬ 
земних хребетних, складається з 
двох симетричних частин, кожна 
з яких утворена трьома осн. кі 
стками: клубовою, сідничною та 
лобковою. Таз закритий: дві па¬ 
ри (лобкової й сідничної) кісток 
зрощені на черевному боці. У п т а - 
х і в три пари зрощених осн. 
кісток утворюють велику поверхню 
таза, що забезпечує міцне прикріп¬ 
лення м'язів для підтримання тіла 
тільки задніми кінцівками при пе¬ 
ресуванні по землі. Таз відкритий: 
дві пари кісток не зрощені по 
серединній лінії, що дає змогу 
птахам відкладати великі яйця. 
Т. п. у ссавців складається з 
двох безіменних кісток, утворе¬ 
них зрощенням трьох основних. 
Таз закритий. У людини три 
кістки Т. п. сполучені між собою 

до 16-річного віку за допомогою 
хряща, що пізніше костеніє, а з 
крижами — за допомогою мало- 
рухрмих суглобів. 
ТАї — група народів, які говорять 
тайськими мовами. Розселені в 
Пд. Китаї, країнах Індокитаю і 
Пн.-Сх. Індії. До групи Т. входять: 
сіамці (кхон-таї), чжуани, лао, 
буї, шань, дун, тай, лі. Ряд не¬ 
численних народів (тхай неа, тхай 
чорні, тхай білі, футхай, юань, 
тхо, каолан, нунг, нянг та ін.), 
які живуть у пн. районах В’єтна¬ 
му, Таїланду і Бірми, а також у 
Лаосі, об’єднуються під назвою 
«гірські таї». На Пн. Сх. Індії до Т. 
належать кхматі. 
ТАЇЛАНД, Королівство Таїланд — 
держава в Пд.-Сх. Азії. Займає 
центр, та зх. частину п-ова Індо¬ 
китай і пн. частину п-ова Малак¬ 
ка. Омивається водами Сіамської 
зат. Пд.-Китайського м. та Анда- 
манським м. У адм. відношенні 
поділяється на 71 провінцію (чанг- 
вати). 
Державний лад. Т.— конституцій¬ 
на монархія. Діючу конституцію 
проголошено 1978. Глава д-ви — 
король. Законодавчий орган —- 
Нац. законодавчі збори у складі 
сенату (225 членів; призначають¬ 
ся прем’єр-міністром на 6 років) і 
палати представників (ЗОЇ депутат, 
обирається населенням на 4 роки); 
виконавчий орган — уряд, очолю 
ваний прем’єр-міністром. 
Природа. Берегова лінія розчлено¬ 
вана мало, береги переважно низо¬ 
винні, місцями заболочені. Внутр. 
райони країни зайняті Менам 
ською низовиною. Рельєф північ¬ 
них і західних районів країни 
гірський (вис. до 2576 м, гора 
Інтханон — найвища точка країни), 
на Сх.— плато Корат. Поклади 
олов’яної, вольфрамової, цинко¬ 
вої, заліз., марганцевої руд, сур¬ 
ми, бариту, плавикового шпату, 
дорогоцінного каміння, бурого ву¬ 
гілля, кам. і калійної солей, наф¬ 
ти. Клімат субекваторіальний, 
мусонний. Пересічна річна г-ра 
повітря в рівнинних і передгірних 
районах від +22 до +29°. Опадів 
900—1000 мм на рік. Гол. ріка — 
Менам. Бл. 60 % тер. Т. вкрито 
лісами. В пн. частині країни по¬ 
ширені тропічні ліси на червоно¬ 
земах, на плато Корат — мусонні 
сезонно листопадні ліси на корич¬ 
невих грунтах та високотравна 
савана на червоно-бурих грунтах. 
По долинах річок — галерейні лі¬ 
си на алювіальних і лучних грун¬ 
тах, вздовж мор. узбережжя — 
мангрові зарості. В Т.— 5 нац. 
парків. 
Населення. Осн. населення Т. 
(ісіамці, або кхон-таї, лао та ін.) 
належить до тайської мовної 
сім’ї. В Т. живуть також китайці, 
малайці, кхмери, гірські кхмери, 
куї та ін. Офіц. мова — тайська. 
Пересічна густота нас.— 95,3 чол. 
на 1 км2 (1982). Міське насе¬ 
лення становить 17,2 % (1977). 
Найбільші міста: Бангкок, Чіанг- 
май, Чонбурі. 
Історія. Найдавніші людські по¬ 
селення на тер. Т. належать до 
епохи палеоліту. На межі н. е. 
пд. частину тер. Т. заселили пле¬ 
мена монів. У 1—-13 ст. на тер. Т. 
існували монські д-ви, які в 11— 
13 ст. були підкорені кхмерською 

імперією Камбуджадеша. Високу 
культуру монів і кхмерів спри¬ 
йняли таї, які на поч. 1-го тис. за¬ 
селили тер. Т. В кін. 12 — на поч. 
13 ст. виникли тайські князівства, 
які 1238, завдавши поразки кхме¬ 
рам, об’єдналися, створивши д-ву 
Сукотаї. В 13 ст. на тер. Т. поши¬ 
рився буддизм. Після розпаду д-ви 
Сукотаї в 14 ст. утворилася нова 
д-ва Сіам. У 2-й пол. 17 ст. Сіам 
став об єктом колоніальної експан¬ 
сії Голландії, Великобританії і 
Франції. Країні було силою нав’я¬ 
зано нерівноправні договори. В 
результаті патріотичної боротьби 
місц. населення колонізаторів 
було вигнано з Сіаму. В кін. 
17 ст. країну було закрито для 
європейців. У 2-й пол. 18 ст. Сіам 
зазнав агресії з боку Бірми. Піс¬ 
ля вигнання бірманських військ 
і відновлення єдності країни Сіам 
у 2-й пол. 18 ст. підкорив Лаос і 
Камбоджу. В 2-й пол. 19 ст. Сіам 
уклав нерівноправні договори з 
Великобританією, СІЛА, Францією 
та ін. капіталістичними д-вами. 
В 1896 Сіам було поділено на англ. 
і франц. сфери впливу. Дії рос. 
дипломатів (дипломатичні відно¬ 
сини з Росією Сіам встановив 
1897) об’єктивно перешкоджали 
повному підкоренню країни зх. 
д-вами. Під час 1-ї світової війни 
1914—18 Сіам з 1917 виступав на 
боці Антанти. Після війни в краї¬ 
ні посилився антимонархічний рух. 
У 1932 в результаті держ. перево¬ 
роту Сіам було проголошено кон- 

ТАЇЛАНД 

Герб Таїланду. 

ТАЇЛАНД 

Площа— 
514 тис. кмг 
Населення — 
49 млн. чол. 
(кін. 1982, оцінка) 

Столиця — 
м. Бангкок 

8* 



116 

ТАЇЛАНД 

Храмовий комплекс Су- 
тат у Бангкоку. Поча¬ 
ток І9 ст. 

Голова Будди. Період 
Двараваті. Камінь. 7 — 
З ст.. Національний му¬ 
зей Таїланду. Бангкок. 

Бангкок. 
Панорама міста. 

ституційною монархією. В 1939 
Сіам перейменовано на Т. У 1940 
Т. висунув тер. домагання на час¬ 
тину тер. Лаосу і Камбоджі. Під 
час 2-ї світової війни 1939—45 Т. 
з 1940 виступав на боці Японії. 
Країну фактично окупували япон. 
війська. В Т. розгорнувся виз¬ 
вольний рух «Вільне Таї». В 1942 
виникла компартія. 19.VIII 1945 
Т. звернувся до країн — учасниць 
антияпон. коаліції з проханням 
про мир. За мирним договором 
1946 Сіам (так країна знову нази¬ 
валася 1945—48) відмовився від за¬ 
гарбаних 1941—43 територій. У 
1946 Сіам і СРСР домовилися про 
обмін посланниками (дипломатич¬ 
ні відносини — з 1941, офіційно — 
з 1979). В 1947 реакц. офіцер¬ 
ство здійснило військ, переворот, 
який супроводився антидемокра¬ 
тичними репресіями. В післявоєн. 
час у країні зріс вплив СІП А. На 
тер. Т. було створено військ.-по- 
вітр. і військ.-мор. бази США. В 
1954—77 Т. входив до СЕ АТО. 
Збройні сили Т. брали участь в 
агресії США у В'єтнамі. З 1966 
Т.— член АЗПАК, з 1967 — 
АСЕАН. У 1957—73 при владі в 
Т. перебував військ, уряд, який 
проводив політику придушення 
демократичних свобод. У жовтні 
1973 військ, режим було скинуто. 
Цивільний уряд нац. буржуазії 
вжив заходів щодо зміцнення суве¬ 
ренітету і розвитку відносин Т. з 
усіма країнами. З таїландської 
території було виведено амер. 
війська, закрито військ, бази США. 
В 1976—77 при владі в Т. перебу¬ 
вали праві військ, кола. В 1977 
в країні відбувся військ, перево-. 
рот. Новий уряд виступив з програ¬ 
мою посилення регулюючої ролі, 
д-ви в економіці, проведення зем. 
реформи, боротьби проти корупції 
та безробіття. В 1978» прийнято 
нову конституцію, згідно з якою 
відновлено ряд бурж.-демократич¬ 
них свобод. У 1979 відбулися пар¬ 
ламентські вибори. У зовн. політи¬ 
ці уряд Т. орієнтується на спів¬ 
робітництво з США, Японією та 
ін. імперіалістичними д-вами, а 
також з Китаєм. Т. відмовився ви¬ 
знати Нар. Республіку Кампучію 
(НРК) і надав свою територію бан¬ 
дам кампучійських контрреволю¬ 
ціонерів, які здійснюють збройні 
напади на прикордонні райони 
НРК. З 1946 Т.— член ООН. 

Г. Г. Бандиленко. 

Політичні партії. Тай ськана- 
ціональна партія, засн. 
1968. Виражає інтереси великої, 
в т. ч. місц. кит., буржуазії. 
Партія соціальної дії, 
засн. 1974. Виражає інтереси фео- 
дально-монарх ічної аристократії 
і великої буржуазії. Демо¬ 
кратична партія, засн. 
1947. Спирається на велику і се¬ 
ред. буржуазію, інтелігенцію, ча¬ 
стину офіцерства. Національ¬ 
но-демократична партія. 

Тропічний ліс на півночі країни. 

Об’єднує представників військо¬ 
вих, інтелігенції, серед, підприєм¬ 
ців. Партія тайських гро¬ 
мадян. Виступає з крайньо 
правих позицій. Комуніс¬ 
тична партія Таїланду, 
засн. 1942. За винятком 1946-—47 
— на нелегальному становищі, з 
1965 веде збройну антиурядову бо¬ 
ротьбу. Профспілки в Т. заборо¬ 
нені. 
Господарство. Т.— агр. країна з 
низьким рівнем екон. розвитку, 
залежна від іноз. капіталу (Япо¬ 
нії, США, ФРН та ін.). Значну 
роль в економіці відіграє буржуа¬ 
зія кит. походження. Гол. галузі 
г-ва мають експортну орієнтацію. 
В с. г.зайнято бл. 73 % самодіяль¬ 
ного населення і створюється 35 % 
валового нац. продукту. Зберіга¬ 
ються феод, поміщицькі форми 
власності на землю, більшість се¬ 
лян безземельна. Поширена орен¬ 
да. Переважають к дрібнотоварні 
сел. г-ва. С.-г. угіддя займають 
35 % площі країни; 2,6 млн. га зе¬ 
мель зрошується. Переважає рос¬ 
линництво, осн. с.-г. угіддя — в 
долині Менаму та на плато Корат. 
Вирощують (збір і вироби., млн. 
т, 1982): рис—17,8 (очищений), 
кукурудзу — 3,7, тапіоку — 17,4, 
цукр. тростину — 30,3, бобові, 
просяні, батат, арахіс, рицину 
кунжут, чай, каву, кенаф, коко¬ 
сову пальму, бавовник, тютюн, 
прянощі, цитрусові, манго, анана¬ 
си тощо. Значні площі під гевеєю 
(на п-ові Малакка), 1982 було ви¬ 
роблено 540 тис. т натурального 
каучуку. Поголів’я (млн., 1980): 
великої рогатої худоби — 11,3 (у 
т. ч. буйволів — 6,2), свиней — 5,5. 
Розвинуте рибальство (1,7 млн. т 
риби і морепродуктів, 1982). В лі¬ 
сах— заготівлі деревини цінних 
порід (тик, янг, сал, ебенове, сан¬ 
далове, червоне дерево). Частка 
пром-сті у валовому нац. продук¬ 
ті становить 20 %. На базі знач¬ 

них мінерально-сировинних ресур¬ 
сів розвивається гірничодобувна 
пром-сть, переважно експортного 
характеру. Видобувають (тис. т, 
1982): олов’яну — 32, свинцево- 
цинкову, вольфрамову та марган¬ 
цеву руди, нафту, плавиковий 
шпат — 270, азбест, дорогоцін¬ 
не каміння тощо. Гол. галузі об¬ 
робної пром-сті — харчосмакова 
(очистка рису, вироби, тапіоки, 
кокосової олії, цукру тощо) і 
текст, (у т. ч. джутова). Підпри¬ 
ємства деревообр. пром-сті та по 
первинній обробці каучуку. Гол. 
чин. на імпортній сировині та на¬ 
півфабрикатах працюють нафто¬ 
переробні, хім., цем., паперові, 
металург., металообр., автоскла¬ 
дальні та ін. підприємства. Розви¬ 
нуті кустарні ремесла. В 1980 бу¬ 
ло вироблено 15 млрд. кВт год 
електроенергії (більшу частину — 
на ГЕС). Осн. пром. центр — Банг¬ 
кок. Довж. (тис. км): з-ць — 3,8 
(1981), автошляхів — понад 45, 
у т. ч. бл. 28 з твердим покриттям. 
Розвинутий річковий та мор. тран¬ 
спорт. Найбільші мор. порти — 
Бангкок. Сонгкхла, Паттані. У 
м. Бангкоку — міжнар. аеропорт. 
З Т. вивозять рис. каучук, тапіо¬ 
ку, кукурудзу, цукор, олов’яну 
руду тощо; довозять нафту і 
нафтопродукти, машини і устат¬ 
кування, пром. сировину та напів¬ 
фабрикати. Гол. торг, партнери — 
Японія, США, ФРН. Грош. оди¬ 
ниця — бат. 23 бата = 1 дол. 
США (1983). Б. П. Яценко. 
Медичне обслуговування. За да¬ 
ними ВООЗ, 1976 в країні було 
52,2 тис. лікарняних ліжок (12,1 
ліжка на 10 тис. ж.), більшість з 
яких належить державним лік. 
закладам. Мед. допомогу 1975 
подавали 5 тис. лікарів (1,2 ліка¬ 
ря на 10 тис. ж.), 652 зубні лікарі 
та 1,9 тис. фармацевтів. Лікарів 
готують у 4 вищих мед. школах. 
Освіта, наукові та культурно-ос¬ 
вітні заклади. В країні значний 
процент неписьменних (1980 — 



бл. 15 %). Проголошено обов’яз¬ 
кове безплатне навчання дітей ві¬ 
ком від 7 до 15 років. З 1977 здійс¬ 
нюється перехід до нової структу¬ 
ри загальноосв. школи: поч. шко¬ 
ла — 6 років, середня — 6 років 
(З + 3). Викладання — тайською 
мовою. Є приватні школи. В 
1980/81 навч. р. у поч. школах 
налічувалося понад 7,3 млн. уч¬ 
нів, у серед, навч. закладах — по¬ 
над 1,9 млн., у вищих навч. за¬ 
кладах — бл. 270 тис. студентів. 

Базар на воді. 

У країні діють 13 ун-тів (зо¬ 
крема, Чулалонгкорнський, засн. 
1917; Таммасартський, засн. 1933; 
Касетсартський, засн. 1943, усі 
— в Бангкоку, ун-т у м. Чіанг- 
маї), ряд ін-тів та коледжів. 
Наукові установи: Сіамське наук, 
т-во, н.-д. центри при ун-тах у 
Бангкоку, н.-д. ін-ти по с. г., 
екології тощо. Деякі наук, розроб¬ 
ки фінансуються зарубіжними і 
міжнар. фондами. Нац. б-ка 
(засн. 1905), б-ки Таммасартського 
і Чулалонгкорнського ун-тів, Нац. 
музей, усі — в Бангкоку. 

В. 3. Клепиков. 
Преса, радіомовлення, телебачен¬ 
ня. В 1981 в Т. видавалося кіль¬ 
кадесят газет і журналів тайською, 
кит. і англ. мовами. Провідні 
щоденні газети: тайською мовою — 
«Таї рат» («Країна Таї», з 1958), 
«Сіам рат» («Країна Сіам», з 
1950); англ. мовою — «Бангкок 
пост> («Пошта Бангкока», з 1946), 
«Нейшен рев’ю» («Національний 
огляд», з 1971); кит. мовою — 
«Сінсянь жібао» («Новини», з 
1946), «Цзін хуа жібао» («Столична 
китайська газета», з 1959, тайська 
назва «Сірінакон»). Нац. інформ. 
агентство — Агентство новин Таї¬ 
ланду (АНТ), засн. 1977. Радіо¬ 
мовлення — з 1938. Передачі ве¬ 
дуться таї, англ., франц., лао, 
В’єтнам., кхмерською, бірманською 
і малайською мовами. Телебачен¬ 
ня — з 1955. 
Література. Перші пам’ятки тай- 
ської словесності , переважно епі¬ 
графічні,"-належать До кін. 13 ст. 
Становлення" - літератури як са¬ 
мостійного - виду художньої твор¬ 
чості відбувалося в середні ві¬ 
ки. На л-рі«цього періоду вираз¬ 
но позначився вплив інд., гол. 
чйном буддійської, л-ри. Осн. 
змістом л-ри була апологія монар¬ 
хії і буддизму. Значне місце зай¬ 
мали ліричні жанри (поема «Пра¬ 
ло», вірші Сіпрата). Панівна фор- 
і^а — Віршована. З Нін. 18 ст. в 

л-рі поступово зростає роль л-ри 
світського змісту. З’являються 
перші прозові твори. Серед. 19 
ст. знаменувалася поворотом від 
переважно елітарної, епігонської 
л-ри до демократичної, нац. л-ри. 
Найяскравіше ця тенденція відо¬ 
бражена в творчості Сунтона Пу. 
В 20—30-х рр. 20 ст. зародився 
реалістичний напрям, що знайшло 
відбиття в оповіданнях, повістях, 
романах. Найвідоміші представ¬ 
ники реалістичної течії, у творах 
яких порушено гострі соціальні 
проблеми: Сібурапа (роман «Об¬ 
личчям у майбутнє», 1955), Се¬ 
ні Саувапонг (роман «Диявол», 
1957), Суват Вараділок, Лао Кхам- 
хом (оповідання з життя селян). 
Після 2-ї світової війни в л-рі 
Т. переважає сімейно-побутова те¬ 
матика. Психологічні конфлікти 
у своїх творах зобразили Акат 
Дамкенг, Луанг Вічіт Ватакан, 
Малай Чупініт, Манат Тьянра- 
йонг, Якоп, письменниця Докмай- 
сот. З правих позицій виступає 
Кикріт Прамот. л. М. Морев. 
Архітектура та образотворче мис¬ 
тецтво. На тер. Т. від перших 
століть залишилися монські, від 
пізнішого періоду — кхмерські 
храми (в Лампхуні, Чіангмаї). З 
13 ст. формувалося нац. мистецт¬ 
во під егідою буддизму. В цей 
час склався тайський тип культо¬ 
вого комплексу («вата»), до яко¬ 
го входять святилища і храми — 
«вати» Чанг Лом у Саванкхалоку 
(кін. 13 ст.), Махатат у Сукотаї 
(Сукхотхай, 1345). У період роз¬ 
квіту Сіамської д-ви (14—19 ст.) 
з’явилися міста з прямокутним 
плануванням, обнесені цегляни¬ 
ми стінами, будували складні за 
формою, оздоблені багатоколірною 
мозаїкою, розписом і різьбленням 
«вати» і палаци (в Бангкоку, Аютії 
та ін.). З кін. 19 ст. споруджують 
численні банки, офіси, готелі в 
дусі сучасної європейської та аме¬ 
риканської архітектури. 

На рисовому полі. 

Кустарне виробництво шовку. 

Від часів неоліту і бронзового віку 
збереглися кераміка з поховань у 
долині річки Квай, наскельні роз¬ 
писи, з перших століть н. е.— 
величні статуї із зображенням 
Будди. 
Нац. мистецтво почало форму¬ 
ватися з 13 ст. В 14—19 ст. розкві¬ 
ту набула скульптура. З кін. 19 
ст. в Т. почали проникати зх.- 
європ. й амер. впливи. З 2-ї пол. 
20 ст. прогресивні митці (живопис¬ 
ці Фуа Харабітак, Таві Нандакван, 
скульптор Х’єн їмсарі, графік Ма- 
ніта Пу Арі), наслідуючи європ. 
традиції, зберігають особливості 
нац. мистецтва. Розвиваються різ¬ 
ні види декор.-ужиткового мистецт¬ 
ва: лаковий живопис, виготовлен¬ 
ня виробів з шкіри, різьблення на 
дереві, карбування, ткацтво, пле¬ 
тіння. 
Музика, театр, кіно. Музика Т. 
склалася під впливом інд. і кит. 
культур, а також у взаємодії з 
музикою Кампучії, Лаосу, Бір¬ 
ми. Поширений тип істор. балад 
фонг си. Жанр хат лион включає 
весільні пісні. Муз. інструменти: 
струнні — 2-струнні скрипки (сау 
дуонг та сау о), 3-сгрунні скрип¬ 
ки (сау сам сай), 3-струнна лют¬ 
ня (сеунг), цитра (кхім); духо¬ 
ві — флейта (кхлий), гобой (пі- 
най), тип волинки (кхен); удар¬ 
ні — ксилофон (ранад йок), гонги 
(вонг іай та вонг льок), барабани 
(тхон, рамана, кхлонг) та ін. Попу¬ 
лярні інструм. ансамолі, зокрема, 
класичного типу (піпхат). У сучас. 
Т. з’являються ансамблі мішаного 
типу, які включають нац. струнні 
і європ. інструменти (скрипка, 
кларнет, вібрафони тощо). З кін. 
19 ст. посилився вплив європ. муз. 
традицій (європ. муз. інструменти, 
придворний духовий бенд, при¬ 
ватні муз. школи європ. типу). З 
серед. 50-х рр. 20 ст. виявилися тен¬ 
денції до підйому нац. муз. куль¬ 
тури. Департамент красних мис¬ 
тецтв об’єднує ряд ансамблів кла¬ 
сичного типу, хори, Худож. ор¬ 
кестр (симфонічний) і Нац. ан¬ 
самбль Таїланду (виступав у СРСР 
1976). Діє Нац. театр в Бангкоку. 
Серед сучас. музикантів — ком¬ 
позитори Монтрі Трамоте, Наріс, 
співачки У. Сукантхамалаї, Т. Ай- 
лін, виконавці на пінаї Т. Конглаї- 
тонг, Н. Таймін. 
Джерела класичного театру Т.— 
в інд. епосі «Рамаяна», який стає 
відомим в цій країні в тайській 
версії «Рамакіян» (15 ст.). За 
її мотивами склалися три види кла¬ 
сичних вистав Т.: кон — театр 
пантоміми з масками (їх понад 
100), які визначають характер і 
функції героїв, всі ролі виконують 
чоловіки; нанг — театр тіней; 
лакон — тайська класична драма. 
Різновидності лакона ліке і нора — 
сучас. нар. видовища. В Т. нема 
постійного профес. театру. При 
департаменті красних мистецтв (з 
1975) діє самодіяльна трупа (100— 
150 чол.). 
Щороку в Т. створюється 50—70 
худож. фільмів, більшість з яких 
тиражується й озвучується в Гон¬ 
конгу. Серед відомих фільмів — 
«Рев тигра» (1974, реж. С. Жару- 
чино), «Озброєний» (1982, реж. 
Ю. Чатрі). 
Літ.: Берзин 3. О. Исторня Таилан- 
да. (Краткий очерк). М.. 1973: Фе- 

ТАЇЛАНД 

Бангкок. Пам'ятник 
Незалежності. 

Святилище храму 
Махатат у місті Лоп- 
бурі. 12 ст. 

Таві Нандакван, Порт¬ 
рет. 1955. іVI. .... і 



118 
ТАЇНСТВА 

Таїланд. Адміністра¬ 
тивний будинок у 
Бангкоку. 50—60-і 
20 ст. 

РР- 

Таїланд. Х’єн їмсарі. 
Гармонія. Гіпс. 1959. 

доров В. А. Армия и политический 
режим в Таиланде (1945—1980). М., 
1982; Современньїй Таиланд. Спра- 
вочник. М., 1976; Корнев В. И. Ли- 
тература Таиланда. М., 1971; Оже- 
гов С. С. Архитектура Таиланда. 
В кн.: Всеобщая история архитек- 
турьі, т. 9. Л. —М., 1971. 

ТАЇНСТВА — магічно-культові об¬ 
ряди у християнстві, що їх від¬ 
правлення, за церковним віров¬ 
ченням, надає людям надприрод¬ 
ної, чудодійної сили («божої бла¬ 
годаті »). 
У православ'ї й католицизмі на¬ 
лічується сім Т.: хрещення, при¬ 
чащання, священство, сповідь, 
миропомазання, церковний шлюб, 
соборування. У протестантизмі 
та християнському сектантстві 
(див. Сектантство релігійне) 
вчення про Т. зазнало змін; так, 
англіканська церква визнає лише 
три Т. (хрещення, причащання, 
шлюб), лютеранство — два (хре¬ 
щення, причащання). За католи¬ 
цьким і православним віровчен¬ 
ням відправляти Т. може лише 
духівництво. Т. використовуються 
духівництвом як засіб зміцнення 
релігійності віруючих. 
ТАЇРОВ Василь Єгорович [20.X 
(1.ХІ) 1859, с. Великий Каракліс, 
тепер м. Кіровакан Вірм. РСР — 
23.IV 1938, Одеса] — рад. вчений 
у галузі виноградарства і винороб¬ 
ства. В 1884 закінчив Петровську 
землеробську і лісову академію (те¬ 
пер Московська с.-г. академія ім. 
К. А. Тімірязєва). В 1905 органі¬ 
зував поблизу Одеси (на кошти, 
зібрані по підписному листу) пер¬ 
шу в Росії самостійну н.-д. уста¬ 
нову з виноградарства — Централь¬ 
ну н.-д. виноробську станцію (те¬ 
пер Український н.-д. ін-т ви¬ 
ноградарства і виноробства ім. 
В. Є. Таїрова), яку очолював до 
1927. Праці Т. мали вагоме значен¬ 
ня для розвитку вітчизняного ви¬ 
ноградарства і виноробства. У 
1892—1918 і 1927—32 був редакто¬ 
ром організованого з його ініціа¬ 
тиви журналу «Вестник виноде- 
лия». 
Те.: Виноградное вино и алкоголизм. 
Одесса, 1915; Укрепление и использо- 
вание песков в связи с культурой ви- 
нограда. Одесса, 1927. 

4 П. І. Литвинов. 
ТАТРОВ Олександр Якович 
[справж. прізв.— Корнбліт; 24.VI 
(6.VII) 1885, Ромни, тепер Сум. 
обл.— 25.IX 1950; Москва] — рос. 
рад. режисер, нар. арт. РРФСР 
(з 1935). Навчався в Київ, та Пе- 
терб. ун-тах. Творчу діяльність 
почав 1905. В 1914 разом з А. Коо- 
нен засн. Камерний театр (Моск¬ 
ва), з яким пов’язане його подаль¬ 
ше творче життя. Вистави: «Чайка» 
А. Чехова, «Старик» М. Горького, 
«Оптимістична трагедія» В. Виш- 
невського, «Патетична соната» М. 
Куліша, «Дума про Британку» 
Ю. Яновського, «Невідомі солда¬ 
ти» Л. Первомайського, «Фронт» 
О. Корнійчука, «Мадам Боварі» 
за Г. Флобером, «Адрієнна Ле- 
куврер» Е. Скріба й Е. Легуве. 
Те.: Записки режиссера, статьи, бе- 
седьі, речи, письма. М., 1970. 
Літ.: Головащенко Ю. Режиссерское 
иск^сство Таирова. М., 1970. 
ТАїРОВЕ — селище міського ти¬ 
пу Овідіопольського р-ну Одес. 
обл. У РСР. Розташоване на березі 
Сухого лиману, за 18 км від за- 
лізнич. ст. Одеса-Головна. 1,7 

тис. ж. (1983). Наук.-виробниче 
об’єднання по виноградарству і 
виноробству. Укр. н.-д. ін-т ім. 
В. Є. Таїрова. Середня, муз. та 
спорт, школи, мед. амбулаторія, 
кінотеатр, б-ка. Утворене 1905, 
с-ще міськ. типу — з 1982. 
ТАЇТІ — острів у пд. частині 
Тихого ок., у групі Товариства 
островів. Входить до складу 
Полінезії Французької. Площа 
1042 км2. Нас. понад 85 тис. чол., 
гол. чин. таїтяни. Має вулканіч¬ 
не походження, рельєф переважно 
гористий (вис. до 2241 м, г. Орохе- 
на). Клімат тропічний, пасатний. 
Вічнозелені вологі ліси. Культи¬ 
вують кокосову пальму, цитрусові, 
вирощують також банани, ананаси, 
манго, папайю, арахіс, ваніль та 
ін. тропічні культури. Рибальство. 
Добування перлів і мор. раковин. 
Кустарні промисли. Гол. місто 
і порт — Папеете. В 90-х рр. 19 ст. 
на Т. жив франц. живописець 
П. Гоген. 
ТАЇТЙНИ — один з найдавніших 
аборигенних полінезійських (див. 
Полінезійці) народів Океанії. Пе¬ 
реважна більшість Т. живе на о. 
Таїті. Заг. чисельність — 82 тис. 
чол. (1978, оцінка). Мова — таї¬ 
тянська, належить до полінезій¬ 
ських мов. За релігією більшість 
Т.— християни. До франц. коло¬ 
нізації в 19 С-. Т. досягли най¬ 
вищого серед полінезійців рівня 
розвитку суспільства. Осн. за¬ 
няття сучас. Т.— землеробство, 
рибальство. Т. значною мірою збе¬ 
рігають _ самобутню культуру. 
ТАЙБІїЙ — місто в Китаї, на 
о. Тайвань, адм. центр пров. Тай¬ 
вань. Розташований в пн. частині 
острова на судноплавній р. Дань- 
шуйхе. Значний мор. порт (аван¬ 
порт Цзілун), вузол з-ць і автошля¬ 
хів, 2 аеропорти міжнар. значен¬ 
ня. Понад 2 млн. ж. (1980). Під¬ 
приємства металург., маш.-буд. 
(зокрема, електронної та судно¬ 
будівної), цем., хім. парфюмер- 
но-фарм. (переробка камфори), 
деревообр., паперової, текст., 
швейної і харч, (овоче-, плодо- і 
рибоконсервної, цукр., чаєоброб- 
но'П пром-сті. В районі Т.— ви¬ 
добування вугілля. Т.— місце¬ 
перебування гомінданівської ад¬ 
міністрації, ставка окупаційних 
збройних сил СЩА. 
ТАЙВАНЬ, Формоза — провінція 
Китаю, розташована на о. Тайвань 
та о-вах Пенху біля сх. берегів 
материкової частини країни, від 
якої відокремлена Тайванською 
прот. Площа бл. 36 тис. км2. Нас. 
18,3 млн. чол. (1982). Адм. ц.— 
м. Тайбей. Рельєф переважно го¬ 
ристий (Тайванські гори, вис. до 
3997 м), район сейсмічної активнос¬ 
ті. Поклади кам. вугілля, горючо¬ 
го газу, нафти, золота. Клімат 
на Пн. субтропічний, на Пд.— тро¬ 
пічний. Часто бувають тайфуни. 
Річки гірські, повноводні, багаті 
на гідроенергію. На червоноземах 
та бурих лісових грунтах поширені 
ліси. 
В давнину тер. Т. населяли пле¬ 
мена гаошань. У 13 ст. Т. був 
включений до Кит. імперії. В 
1590 Т. захопили португальці, які 
дали йому назву Формоза (Прек¬ 
расний). У 1624 Т. захопили гол¬ 
ландці, яких 1661—62 вигнали 
загони кит. патріотів. Т. став їх¬ 

ньою базою для боротьби проти 
маньчжурів, які завоювали мате¬ 
риковий Китай. У 1683 на Т. ут¬ 
вердилася маньчжурська дин. Цін. 
Т. спочатку було включено до 
складу кит. пров. Фуцзянь, а 1886 
виділено в окрему провінцію. В 
1895 Т. загарбала Японія. В 1945, 
після розгрому Японії в 2-й світо¬ 
вій війні 1939—45, Т. було поверне¬ 
но Китаю. В 1949г після перемоги 
нар. революції і проголошення 
КНР, на Т. втекли рештки гомін- 
данівців, які під захистом зброй¬ 
них сил СІЛА виступили під виві¬ 
скою «Китайська республіка». В 
1954 було укладено американо- 
тайванський договір «про взаємну 
безпеку». Після нормалізації від¬ 
носин з КНР (1979) США припи¬ 
нили дипломатичні відносини з 
Т. і денонсували договір 1954. 
Проте США продовжують подава¬ 
ти тайванському режимові військ., 
екон. і політ, допомогу. До 1971 
Т. незаконно займав в ООН місце 
КНР. 
Економіка Т. розвивається завдя¬ 
ки значним іноз. капіталовкладен¬ 
ням (бл. 2 млрд. доларів, пере¬ 
важно США та Японії) і дешевій 
робочій силі. Пром-сть працює 
гол. чин. на довізній сировині й 
напівфабрикатах. У невеликій 
кількості видобувають кам. вугілля 
та природний газ. Розвинуте маши¬ 
нобудування, зокрема радіоелек¬ 
тронне, судно- і верстатобудуван¬ 
ня. Металург., нафтопереробна 
та цем. пром-сть; деревообр., 
текст., швейні » харч, підприємст¬ 
ва. Гол. пром. центри — Тайбей, 
Цзілун, Гаосюн. Вирощують рис 
(2—3 врожаї на рік), батат, цукр. 
тростину, фрукти (ананаси, бана¬ 
ни, мандарини), чай. Розвинуті сви¬ 
нарство і птахівництво; рибальство. 
В лісах — заготівля деревини. Т.— 
найбільший у світі виробник і 
експортер камфори. З-ць — бл. 5 
тис. км, автошляхів— 17 тис. км. 
Гол. порти — Цзілун (аванпорт 
Тайбею) та Гаосюн. Грошова оди¬ 
ниця — тайванський юань. 36 тай¬ 
ванських юанів = 1 дол. США 
(1981). М. В. Фурманов 

(господарство), 
В. 1. Волковинський (історія). 

ТАЙГА — тип рослинності, що 
об’єднує хвойні ліси північного 
помірного поясу. Є панівною у тай¬ 
говій зоні (див. Тайги зона). В 
Т. зх. частини Євразії (темнохвой¬ 
на Т.) переважають різні види 
ялини, ялиці і кедрової сосни; 
в Т. сх. частини Євразії (світло- 
хвойна Т.) — модрини. Харак¬ 
теризується однорідним складом, 
простою структурою, бідним під¬ 
ліском й одноманітним наземним 
покривом (чорниця, брусниця, 
квасениця, зелені і сфагнові мо¬ 
хи). Формується на вологих підзо¬ 
листих і мерзлотно-тайгових грун¬ 
тах. Т. також поширена в гірськцх 
країнах, де утворює висотні при¬ 
родні пояси. Має великі запаси 
пром. деревини, м. А. Голубець. 
ТАЙГИ ЗбНА — природна зона 
земної кулі, що характеризується 
прохолодним вологим кліматом, 
переважанням у рослинному по¬ 
криві хвойних лісів на підзолис¬ 
тих грунтах. Т. з.— одна з лісо¬ 
вих зон, формується в помірному 
поясі Пн. півкулі й займає знач¬ 
ні площі в Євразії та Пн. Америці, 



Клімат Т. з. помірний. Характерна 
риса природних умов зони — чіт¬ 
ко виражена термічна сезонність: 
річна амплітуда т-ри повітря в тай¬ 
зі більша, ніж у інших зонах. Зи¬ 
ма холодна, тривала, з стійким 
сніговим покривом. Пересічна т-ра 
січня коливається від —10° С в 
Зх. Європі до —50° С у Сх. Си¬ 
біру. Літо тепле, пересічна т-ра 
липня +10, +20° С. Поширена ба¬ 
гаторічна мерзлота. Опадів від 
300 до 600 мм на рік і більше, що 
значно перевищує величину випа¬ 
ровуваності. Близьке залягання 
грунтових вод до поверхні та воло¬ 
гий клімат зумовлюють значну за¬ 
болоченість території. Річкова сітка 
густа, річки повноводні, мають ве¬ 
ликі запаси гідроенергії. Перева¬ 
жають підзолисті грунти, мерз¬ 
лотно-тайгові й болотні грунти. 
Залежно від місц. екологічних 
умов формуються різні типи тайго¬ 
вої рослинності. У Пн. Америці 
поширені ялина чорна, ялина 
бальзамічна, модрина канадська 
та ін., в Європі — ялина, ялиця, 
сосна. В Азії тайгова рослинність 
представлена сибірською і даур- 
ською модриною, сибірською і 
аянською ялиною, кедром сибір¬ 
ським; для далекосхідної частини 
зони характерні також білокора 
і сахалінська ялиця. Типові пред¬ 
ставники тваринного світу Т. з.— 
лось, бурий ведмідь, рись, біл¬ 
ка, бурундук, соболь, колонок, пів¬ 
нічний олень; з птахів — глухар, 
рябчик, тетерев, дятел, горіхівка. 
Т. з.— найбільша за площею при¬ 
родна зона СРСР. Вона простяга¬ 
ється широкою смугою від зх. 
кордонів країни до Верхоянського 
хр. Т. з. має велике госп. значен¬ 
ня, зокрема як джерело деревини, 
хутра, лікарської і тех. рослин¬ 
ної сировини, як база мисливсь¬ 
кого промислу тощо. 
тай:кобА — гора на Головному 
пасмі Кримських гір, вища точка 
Карабі-яйли. Вис. 1259 м. Складе¬ 
на з вапняків. Поширені карстові 
форми рельєфу: карри, воронки 
тощо. На схилах — буковий ліс 
(пам[ятка природи), вершина вкри¬ 
та гірсько-лучною рослинністю з 
заростями роговика Біберштейна. 

О. В. Єна. 
ТАЙЛЕР (Туїег) Уот(р. н. невід.— 
п. 1381) — один з керівників се¬ 
лянського повстання 1381 в Англії. 
Див. У ота Тайлера повстання 
ти 
ТАИЛОР (Тейлор; Туїог) Едвард 
Бернетт (2-Х 1832, Лондон — 2.1 
1917, Веллінгтон, Сомерсетшір) — 
англ. етнограф, дослідник первіс¬ 
ної культури. Один із засновників 
еволюц. школи в історії культури і 
в етнографії. Перший професор (з 
1896) кафедри антропології (вклю¬ 
чала й етнографію) Оксфордського 
ун-ту. Вивчав історію культури, 
зокрема походження релігії, ство¬ 
рив т. з. анімістичну теорію (уза¬ 
гальнивши різні уявлення про ду¬ 
хів і душі, дав їм назву анімізм). 
Осн. праці Т. (««Первісна культу¬ 
ра», т. 1—2, 1871; «Антропологія», 
1881) написані з ідеалістичних 
позицій. 
ТАЙМЙНЬ (НисЬо) — рід риб 
род. лососевих. Довж. тіла до 2 м, 
маса до 80 кг. Тіло видовжене, 
вкрите невеликими темними пля¬ 
мами, луска дрібна. Зуби на сош¬ 

нику і піднебінних кістках утво¬ 
рюють суцільну дуговидну ЛІНІЮ. 

Нерест весною, ікру відкладає у 
гніздо (ямку) переважно на галеч¬ 
никових грунтах. Хижак, живить¬ 
ся рибою. 4 види, поширені в річ¬ 
ках Євразії. В СРСР — 3 види, 
у т. ч. на Україні (бас. Дунаю і Пру¬ 
ту) зустрічається Т. дунайсь¬ 
кий, або лосось дунай¬ 
ський (Н. ЬисЬо), довж. до 1,5 
м, маса до 52 кг (звичайно 50— 
60 см, маса до 4 кг). Т.— об’єкт 
рибного промислу і спорт, рибаль¬ 
ства. 
ТАЙМЕР (англ. іітег, від ііте — 
відмічати час) — прилад, який 
через заданий інтервал часу авто¬ 
матично вмикає (вимикає) машину, 
апарат або пристрій чи сигналізує 
про настання моменту, коли їх 
треба вмикати (вимикати). Розріз¬ 
няють Т.: мех., гідравлічні, пнев¬ 
матичні та електричні; одноразо¬ 
вої, багаторазової і циклічної дії. 
В Т. (мал.) одноразової дії інтер¬ 
вал часу задають вручну, напр. 
переведенням стрілки індикато¬ 
ра; Т. почне діяти, коли вона по¬ 
вернеться до нуля. В Т. багаторазо¬ 
вої і циклічної дії послідовність 
інтервалів часу задається перфо¬ 
раційною стрічкою, системою про¬ 
фільованих кулачків та ін. 
ТАЙМЙР, Таймирський півост¬ 
рів—на Пн. Азії, омивається Кар- 
ським м. і морем Лаптєвих. Пло¬ 
ща 400 тис. км2. Вис. до 1146 м 
(гори Бирранга). Рослинність тун¬ 
дрова, на Пд. — лісотундрова. 
Найбільші річки — Пясіна і Тай¬ 
мире, багато боліт, озер, зокрема 
оз. Таймир. На Т.— частина Тай¬ 
мирського (Долгано-Ненецького) 
автономного округу. 
ТАЙМЙР, Таймирське озеро — 
озеро на Таймирському п-ові, в 
межах Таймирського (Долгано-Не- 
нецького) авт. округу Красно- 
яр. краю РРФСР. Площа 45ь0 км2, 
глиб, до 26 м. Лежить у тектоніч¬ 
ній улоговині, яка пізніше зазна¬ 
ла дії льодовика. Береги в основно¬ 
му високі, розчленовані. Живлен¬ 
ня переважно снігове. Характерні 
різкі сезонні коливання рівня (пе¬ 
ресічно до 6 м). Через озеро про¬ 
тікає р. Таймира. В Т. водяться 
цінні види риб — сиг, лосось, ха¬ 
ріус, а також нельма, муксун, 
омуль та ін. Пд.-зх. частина озера 
входить до Таймирського заповід¬ 
ника. 
ТАЙМЙРА — ріка в Сх. Сибіру, 
в Таймирському (Долгано-Ненець¬ 
кому) авт. окрузі Краснояр. краю 
РРФСР. Довж. бл. 840 км, площа 
бас. 125 тис. км2. Бере початок з 
гір Бирранга, впадає у Таймир¬ 
ську губу Карського м. Озеро Тай¬ 
мир поділяє ріку на Вересню Т. і 
Нижню Т. Живлення переважно 
снігове. Замерзає у жовтні, скре¬ 
сає у червні. Рибальство. Бас. 
Верхньої Т.— в межах Таймир¬ 
ського заповідника. 
ТАЙМЙРСЬКИЙ (ДОЛГАНО- 
нЄнецький) автономний 
Округ — у складі Краснояр. 
краю РРФСР. Утворений 10.XII 
1930. Розташований за Полярним 
колом. Омивається водами Кар¬ 
ського моря і Лаптєвих моря. 
Включає архіпелаг Північна Зем¬ 
ля. Площа 862,1 тис. км2. Нас. 
51 тис. чол. (на 1.1 1983). Живуть 
росіяни, долгани, ненці та ін. Поді¬ 
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ляється на 3 райони, має 1 місто, 
1 селище міського типу. Центр — 
м. Дудінка. 
Т. а. о. нагороджено ордена¬ 
ми Трудового Червоного Прапо¬ 
ра (1971) та Дружби народів 
(1972). Тер. округу включає п-ів 
Таймир (гори Бирранга, вис. до 
1146 м), пн. частину Середньо- 
сибірського плоскогір'я (плато Пу- 
торана, вис. до 1612 м), Пн.-Си¬ 
бірську низовину. Корисні копа¬ 
лини: мідно-нікелеві руди (Норіль- 
ський рудний район), кам. вугілля, 
газ, нерудні корисні копалини. 
Клімат арктичний і субарктичний. 
Пересічна т-ра січня бл.— 30° 
(Дудінка), липня від +2 до +13°. 
Опадів 110—350 мм на рік, поши¬ 
рена багаторічна мерзлота. Осн. 
ріки: Єнісей (нижня течія), Пясі¬ 
на, Хатанга. Багато озер, найбіль¬ 
ші — Таймир, Лама, Пясіно, Хан- 
тайське. Грунти типові тундрові 
й торфово-глейові. Великі площі 
заболочені. Т. а. о. розташований 
в межах арктичної, тундрової та 
лісотундрової зон. Рослинний по¬ 
крив бідний (мохи, лишайники, 
полярні береза, верба, даурська 
модрина). Провідне місце в г-ві 
займає гірничодобувна та рибна 
пром-сть. Видобування вугілля, 
мідно-нікелевих руд. Кольорова 
металургія повного циклу на Но- 
рільському гірничо-металургійно¬ 
му комбінаті. Енерг. базу станов¬ 
лять Усть-Хантайська ГЕС (на 
р. Хантайці) і ТЕЦ. Рибоперероб¬ 
ні з-ди — у Дудінці, Хатанзі, 
Норільську, емт Діксоні. Традицій¬ 
ні галузі г-ва — оленярство, хутро¬ 
вий промисел і рибальство. Знач¬ 
ну частину хутрової продукції дає 
кліткове звірівництво (блакитний 
песець). Осн. види транспорту — 
річковий (Єнісей, Хатанга), морсь¬ 
кий (по Північному морському 
шляху), повітряний та залізнич¬ 
ний (найпівнічніша в світі заліз¬ 
ниця — Дудінка — Норільськ — 
Талнах). 
Гол. порти: Дудінка, Діксон, Ха¬ 
танга. Прокладено газопровід Мес- 
сояха — Дудінка — Норільськ. В 
1980/81 навч. р. у заг.-осв. школах 
округу налічувалося 8,9 тис. учнів, 
у Дудінському зооветеринарному 
технікумі — 400 учнів. В окрузі — 
36 масових б-к, 44 клубні заклади, 
45 кіноустановок з платним пока¬ 
зом, краєзнавчий музей в Дудінці. 
Виходить окружна газета «Совет- 
ский Таймьір». Радіомовлення 
ведеться рос., ненецькою, долган- 
ською та нганасанською мовами. 
Поширене декоративно-ужиткове 
мистецтво: різьблення на дереві 
та кістці, мозаїка та аплікація з 
хутра, шкіри і сукна, вишивка 
бісером, оленячим волосом, худож. 
обробка металу. 
ТАЙМЙРСЬКИЙ ЗАПОВГДНИК 
— у Таймирському (Долгано-Не- 
нецькому) авт. окрузі Краснояр. 
краю РРФСР. Засн. 1979. Площа 
1324 тис. га (найбільший у Рад. 
Союзі). Розташований в межах 
Пн.-Сибірської низовини. Макс. 
вис. 567 м. Переважає тундрова 
рослинність. Фауна Т. з. нарахо¬ 
вує 16 видів ссавців (заєць, вовк, 
песець, північний олень), понад 
20 видів риб (сигові, лососеві, ха¬ 
ріусові); тут гніздуються бл. 50 
видів птахів, у т. ч. червонозоба 
казарка, занесена до Червоної 

ТАЙМИРСЬКИЙ 
ЗАПОВІДНИК 

В. Є. Таїров. 

Таймер одноразової дії 
з годинниковим меха¬ 
нізмом. 

Таймень дунайський. 
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«ТАЙМС» 
книги СРСР. Напрям наук, дос¬ 
ліджень — вивчення та охорона 
тундрових угруповань, а також 
унікальних популяцій диких пів¬ 
нічних оленів. 
«ТАЙМС» («ТЬе Тіше5» — ««Ча¬ 
си») — щоденна англ. газета. Ви¬ 
дається в Лондоні. Засн. 1785. На¬ 
лежить до найвпливовіших газет 
Великобританії, дотримується кон¬ 
сервативного напряму. Тісно по¬ 
в’язана з урядовими колами, церк¬ 
вою^ фінанс.-пром. монополіями. 
ТАЙМ-ЧАРТЕР (англ. Ііше-сЬаг- 
іег, від Сіте — час і сЬагІег — гра¬ 
мота, привілей) — один із видів 
морського перевезення договору, 
за яким судно фрахтують (див. 
Фрахт) не на рейс, а на певний 
час. За договором Т.-ч. судновлас¬ 
ник надає за орендну плату судно 
орендареві для перевезення ван¬ 
тажу, пасажирів, для рибальства 
або ін. мор. промислу, для наук., 
навч., культур, та ін. цілей. 
В СРСР відносини Т.-ч. договору 
регулює Кодекс торговельного 
мореплавства СРСР. 
ТАЙМ-ШИТ (англ. Ііте-зЬееІ, від 
Сіте — час і зЬееС — аркуш, відо¬ 
мість) — судновий документ на 
вантажні операції, що його склада¬ 
ють в іноземних портах. У Т.-ш. 
розраховують час на вантажні ро¬ 
боти в даному порту і ведуть облік 
фактично витраченого часу. Вста¬ 
новлюється й розмір премії за 
дострокове закінчення вантаж¬ 
них операцій або штрафу за пере¬ 
витрату часу і затримку судна. 
У рад. портах замість Т.-ш. скла¬ 
дають акт обліку стоянкового ча¬ 
су судна. 
ТАЙНбПИС — спеціальна систе¬ 
ма видозмінювання письма. Див. 
Криптографія. 
ТАЙНСАЙД — конурбація на Сх. 
Великобританії. Розташована на 
р. Тайн. Складається з групи міст 
— Ньюкасл-апон-Тайн (головне), 
Тайнмут, Саут-Шілдс, Сандер- 
ленд, Гейтсхед, тісно пов’язаних 
між собою інтенсивними екон. і 
культурно-побутовими зв’язками. 
1,2 млн. ж. (1974). Осн. галузі 
пром-сті — маш.-буд. (зокрема, 
важке, судно- і електротехнічне) 
та харчова; портове г-во. Рибаль¬ 
ство. 
ТАЙОВСЬКИЙ (Грегор-Тайов- 
ський; Сгедог-Таіоузку; справж. 
прізв.— Грегор) Йозеф (17.Х 
1874, с. Тайов, поблизу м. Бансь- 
ка Бистриця — 20.V 1940, Братис¬ 
лава) — словац. письменник. Брав 
участь у 1-й світовій війні. Здав¬ 
шись 1915 в полон, перебував у Ро¬ 
сії. В 1919 повернувся на батьків¬ 
щину. В 30-х рр. зблизився з пись- 
менниками-комуністами, висту¬ 
пав проти фашизації країни. Перші 
книжки оповідань — з сел. життя 
(«Крихти», «Із села»; обидві — 
1897). У збірниках «Оповідання» 
(1900), «Нариси» (1904), «Сумні 
мотиви» (1907),«З-під коси»(1910), 
«Гірке» (1911), комедіях «Жіно¬ 
чий закон» (1900), «Розгардіяш» 
(1910) зобразив злидні сільського 
життя, соціальну і майнову дифе¬ 
ренціацію. Перший у словац. л-рі 
звернувся до образу робітника 
(оповідання «Пам’ятник»). У збір¬ 
ках оповідань «Картинки нові й 
старі», «Полова» (обидві — 1928) 
відтворив боротьбу трудящих за со¬ 
ціальну рівноправність. Автор іс- 

тор. драм «Смерть Дюрка Лангс- 
фельда» (друга ред.— 1932), 
«Мрійники» (1934), «Герой» (1938). 
Те.: Укр. перекл.— Майно — 
сварки, суперечки. Пряшів, 1953; 
Рос. перекл.— Избранное. М., 
1981. І. М. Лозинський. 

ТАЙПГНСЬКЕ ПОВСТАННЯ 
1850—64 — селянська війна в Ки¬ 
таї, спрямована проти феод, екс¬ 
плуатації та нац. гноблення маньч¬ 
журської династії Цін. Причина¬ 
ми Т. п. були масове обезземелен¬ 
ня селян, зосередження землі в ру¬ 
ках імператора і феодалів, про¬ 
никнення в Китай іноз. капіталу 
після англо-китайської війни 
1840—42 та посилення в зв’язку з 
цим феод, експлуатації і зубожіння 
кит. народу. Т. п. було підготовле¬ 
не антиманьчжурським реліг. 
т-вом «Байшандихой», створеним 
1843 в пров. Гуандун Хун Сю- 
цюанем. Почате влітку 1850 в 
пров. Гуансі Т. п. спочатку мало 
локальний характер. 11.1 1851 ста¬ 
ло загальним. Захопивши в серпні 
1851 окружний центр провінції 
Гуансі — м. Юньань, повстанці, 
що складалися гол. чин. з селян, 
проголосили утворення «Тайпін 
тяньго» («Небесної держави вели¬ 
кого благоденства») на чолі з тянь- 
ваном («небесним царем») Хун 
Сюцюанем (від «Тайпін тяньго» і 
пішла назва повстанців — «тайпі¬ 
ни»). В березні 1853 тайпінська 
армія налічувала бл. 1 млн. чол. 
У грудні 1852 тайпіни оволоділи 
м. Уханем, а в березні 1853— м. 
Нанкіном, оголосивши його столи¬ 
цею своєї д-ви. В д-ві тайпінів 
було здійснено ряд прогресивних 
заходів (обмежено феод, експлуа¬ 
тацію селян поміщиками, жінок 
зрівняно в правах з чоловіками 
тощо). В 1853 тайпіни видали 
закон про землю («Земельну си¬ 
стему небесної династії»), що пе¬ 
редбачав конфіскацію поміщиць¬ 
ких земель і розподіл їх серед 
селян на засадах зрівняльного зем¬ 
лекористування, а також об’єд¬ 
нання всього сільс. населення у не¬ 
великі воєнізовані громади. На 
практиці соціально-екон. політи¬ 
ка тайпінів звелася до зменшення 
серед, платні за землю з селян і 
збільшення податків з поміщиків. 
У травні 1853 тайпіни зробили 
спробу захопити Пекін, проте за¬ 
знали невдачі. Але в той же час 
тайпінська армія визволила з-під 
влади маньчжурських феодалів 
значну територію в районі серед, 
і нижньої течії р. Янцзи. В 1856— 
57 серед керівництва тайпінів 
стався розкол. В 1856—58 пінські 
війська відбили у тайпінів значну 
територію. Становище на фронтах 
дещо стабілізувалося внаслідок 
перемог, здобутих (1858) повстан¬ 
цями на чолі з Лі Сюченом. У серп¬ 
ні 1860 тайпіни зробили спробу 
захопити Шанхай, але зазнали по¬ 
разки. З лютого 1862 на . допомогу 
пінському урядові прийшли Вели¬ 
кобританія і Франція. В 1863— 
64 тайпіни втратили майже всі 
опорні пункти, їхні осн. військ, 
сили було розгромлено. З захоп¬ 
ленням 1864 Нанкіна та загибеллю 
гол. керівників Т. п. тайпінська 
д-ва перестала існувати. Незважаю¬ 
чи на поразку, Т. п. мало велике 
значення в історії країни; воно 
розхитало підвалини Феодалізму, 

піднесло нац. свідомість кит. нар. 
мас і довело невіддільність бо¬ 
ротьби проти феодалізму від бо¬ 
ротьби проти іноз. колонізаторів. 

Р. М. Бродський. 
ТАЙСЬКА МбВА, сіамська мова 
— мова народів таї. Належить до 
тайських мов. Генетичні зв’язки 
Т. м. з ін. мовами неясні. В Т. м. 
розрізняють 4 діалекти. Характер¬ 
ні риси Т. м.: багатство вокалізму 
(є 18 простих голосних і 6 дифтон¬ 
гів), протиставлення коротких і 
довгих голосних, склад здебільшо¬ 
го відповідає морфемі і є осн. 
структурною одиницею. В Т. м.— 
5 змісторозрізнювальних тонів. За 
типологією Т. м. належить до ізо¬ 
люючих мов (коренеізолююча). 
Створене 1283 тайське письмо веде 
початок від індійського письма. 
Прол-ру Т. м.див. Таїланд, розділ 
Література. 
Літ.: Морев Л. Н., Плам Ю. Я., Фо- 
мичева М. Ф. Тайский язьїк. М., 
1961. Л. М. Морев. 

ТАЙСЬКІ мбви — група спорід¬ 
нених мов. Пошир, у Таїланді, 
Лаосі, Пд. Китаї, Пн. В’єтнамі й 
пн.-сх. Бірмі. Одні вчені відно¬ 
сять Т. м. до китайсько-тібетсь¬ 
ких мов, другі — до малайсько- 
полінезійських мов, а треті поки 
що вважають окремою сім’єю* До 
Т. м. належать тайська мова, ла¬ 
оська мова, шанська, чжуанська 
та ін. Характерні риси Т. м.: 
лексика здебільшого односкладо¬ 
ва; граматичні категорії переда¬ 
ються аналітично; є звичайно 6 
змісторозрізнювальних тонів. Від¬ 
ношення між словами виражаються 
за допомогою порядку слів і служ¬ 
бових слів; порядок слів відносно 
сталий. Найдавніші писемні па¬ 
м’ятки Т. м. належать до 13 сто¬ 
ліття. , л. М. Морев. 
ТАЙФУН (від кит. тай фин — 
великий вітер) — місцева назва 
тропічних циклонів у зх. час¬ 
тині тропічної зони Тихого океа¬ 
ну, біля Філіппінських о-вів 
та в районі Пд.-Китайського м. 
Виникнення Т. зумовлено пору¬ 
шенням стійкості пасатів. Т. ру¬ 
хаються по периферії тихоокеансь¬ 
кого субтропіч. антициклону спо¬ 
чатку на Зх. і Пн. Зх.; на широті 
бл. 20—30° змінюють свій напрям 
на пн.-сх. і досягають берегів Япо¬ 
нії, Китаю, Кореї. Інколи, транс- 
формуючись у позатропічні цикло¬ 
ни, Т. досягають Камчатки. Спо¬ 
стерігаються також аномальні тра¬ 
єкторії проходження Т., які кру¬ 
то піднімаються на Пн. Пересічно 
на рік буває 20—25 Т., найчасті¬ 
ше в серпні — вересні. Для Т. ха¬ 
рактерні сильні вітри й катастро¬ 
фічні зливи, що спричинюють хви¬ 
лювання на морі й значні руйну¬ 
вання на суходолі. л. 3. Прох. 
ТАЙШІїТ — місто обласного під¬ 
порядкування Ірк. обл. РРФСР> 
райцентр. Залізнич. вузол. 3-д 
по ремонту . шляхобуд. машин; 
шпалопросочувальний та . - гідро-, 
лізний з-ди. Підприємству. ЛІСОй* 

вої, деревообр., буд, матеріалів 
та харч, пром-сті. Мед. уч-ще; 
Місто утворене 1938. 
ТАЙ ЮАНЬ — місто на Сх. Ки¬ 
таю, адм. ц. провінції Шаньси 
Розташоване на р. Финьхе (прит.' 
Хуанхе). Вузол з-ць і автошляхів.. 
1,4 млн. ж. (1975). Значний пром. 
центр країни- Розвинуті чорна 



металургія і важке машинобуду¬ 
вання (верстаю- і електротех., 
гірниче, а також локомотиво- і 
вагоноремонт). Підприємства хім., 
текст., шкіряної і харчової 
пром-сті. ТЕС. В районі Т.— ви¬ 
добування вугілля. Архіт. пам’ят¬ 
ки 6—17 ст. Т.— одне з давніх міст 
Китаю, вперше згадується 497 до 
н. е. під назвою Цзіньян. 
«ТАК ПОЧИНАЛОСЬ ЖИТТЯ* 
— антифашистська підпільна ком¬ 
сомольська орг-ція, що діяла під 

Пам’ятник у смт Холмах учасникам 
підпільної організації «Так почина¬ 
лось життя». Скульптор Б. X. Ни- 
кончук. 1965. 

час Великої Вітчизн. війни 1941— 
45 в с. Холмах (тепер смт Корю- 
ківського р-ну Черніг. обл.). Ви¬ 
никла у вересні 1941. Орг-цією ке¬ 
рував к-т у складі М. П. Єремен¬ 
ка (секретар, член підпільного рай¬ 
кому комсомолу), О. Т. Омелянен- 
ка і К. Г. Дяченко. До складу 
орг-ції входило 9 чол. Підпільни¬ 
ки мали тісний зв’язок з обл. 
партизан, загоном і Холминськи- 
ми підпільними райкомами партії 
та комсомолу. Члени орг-ції роз¬ 
повсюджували листівки, збирали 
зброю та боєприпаси, продовольст¬ 
во і медикаменти для партизанів, 
передавали їм розвідувальні ві¬ 
домості. 2.III 1942 гестапівці за¬ 
арештували всіх підпільників і 5 
з них після катувань 4.III 1942 
розстріляли. В Холмах 1965 під¬ 
пільникам споруджено пам’ятник. 
ТАКА — грошова одиниця Народ¬ 
ної Республіки Бангладеш, поді¬ 
ляється на 100 пайс. За курсом 
на вересень 1981 15,73 Т. дорів¬ 
нюють 1 дол. СІЛА. 
ТАКАК^РА Теру (н. 14.IV 1891, 
префектура Коті, о. Сікоку) — 
япон. письменник. Комуніст. У 
1950—51 — член ЦК Компартії 
Японії. За участь у революц. русі 
зазнавав арештів. Осн. тема тво¬ 
рів — трагічна доля япон. селян, 
зростання їхньої класової свідомо¬ 
сті. Найвідоміші твори — повість 
«Селянська ^ пісня» (1929), опо¬ 
відання «Пісенька свині» (1931), 
роман «Вовк» (1949), істор. роман 
«Води Хаконе» (1951). Автор зб. 
лінгвістичних статей «Нова япон¬ 
ська мова» (1952), збірок нарисів 
«Про кохання і смерть» (1948), 
«Японська жінка» (1952) тощо. 
Те.: Укр. перекл - Води Хако¬ 
не. К., 1955; Рос. перек л.— 
Песенка свиньи. М., 1953; Водьі Хако- 
нз. М., 1954; Волк. М., 1959. 

Б. П. Яценко. 
ТАКАМАЦУ — місто в Японії, 
адм. ц. префектури Кагава. Мор. 
порт на пн. узбережжі о. Сікоку, 
залізнич. поромом сполучене з м. 

Уно на о. Хонсю. 299 тис. ж. (1975). 
Суднобуд. і шарикопідшипнико- 
вий з-ди, металург., деревообр., 
целюлозно-паперові, харч, під¬ 
приємства. 
ТАКЕЛАЖ (голл. Іакеїаде) — 
1) Загальна назва всіх снастей на 
судні, за допомогою яких підтри¬ 
мують рангоут, піднімають сигна¬ 
ли, спускають шлюпки, викону¬ 
ють різні вантажопідйомні опера¬ 
ції. На парусних суднах Т. слу¬ 
жить також для піднімання, ран- 
гоута й вітрил, керування ними. 
Розрізняють Т. (мал.) стоячий, або 
нерухомий (як правило, з жорст¬ 
ких сталевих тросів чи ланцюгів), 
та біжучий, або рухомий (з гнуч¬ 
ких сталевих або рослинних тро¬ 
сів). 2) Троси, стропи, ланцюги, 
що їх застосовують разом з ванта¬ 
жопідйомними пристроями для 
піднімання важких вантажів або 
устаткування при буд.-монтажних 
та ін. роботах. 
ТАКЙР (тюрк.— рівний, голий) — 
1) Плескаті глинисті зниження 
в пустелях і напівпустелях. Поши¬ 
рені в Серед. Азії та Казахстані. 
Площа від сотень квадратних 
метрів до сотень квадратних кіло¬ 
метрів. Періодично їх затоплюють 
талі й дощові води, утворюючи 
тимчасові озера. Після випарову¬ 
вання дно Т. вкривається твер¬ 
дою кіркою, розчленованою вели¬ 
кими тріщинами на многокутники. 
Здебільшого позбавлені рослин¬ 
ності. 2) Грунти, що утворюються 
у плескатих глинистих зниженнях 
у пустелях і напівпустелях. У про¬ 
філі виділяють такі горизонти: 
полігонально-тріщинувата, дуже 
тверда кірка потужністю 2—5 см; 
шаруватий горизонт (потужність 
8—.10 см) і безструктурний гори¬ 
зонт, перехідний до породи (по¬ 
тужністю до 40 см). Т. малопотуж¬ 
ні, часто засолені. 
ТАКГН КбДО ХМАЙН (справж. 
ім’я — У Лун; 23.III 1876, Вале, 
поблизу м. П’ї — 27.VII 1964, 
Рангун) — бірм. письменник, лі¬ 
тературознавець і громад, діяч. 
Брав участь у боротьбі проти англ. 
колонізаторів. Літ. діяльність по¬ 
чав у кін. 19 ст. Популярність здо¬ 
був істор. драмами «Тхіла», «Упа- 

Стоячий такелаж трищоглового парус¬ 
ного судна: 
I — фор-бом-брам-штаг; 2 — фор- 
брам-штаг; З — фор-стень-штаг; 4 — 
фока-штаг; 5 — фока-ванти; 6 фор- 
стень-фордуни; 7 — фор-стень-ванти; 
8 — фор-бом-брам-фордуни; 9 — фор- 
брам-фордуни; 10 — фор-брам-ванти; 
II — грот-брам-топ-штаг; 12 — грот- 
брам-штаг; ІЗ — грот-стень-штаг; 
14 — грот-стень-ванти; 15 — грот- 
штаг; 16 — грот-ванти; 17 — грот- 
стень-фордуни; 18 — грот-брам-фор- 
дуни; 19 — крюйс-орам-топ-штаг; 
20 — грот-брам-контр-штаг; 21 — 
крюйс-стень-ванти; 22 — бізань-штаг; 
23 — крюйс-брам-фордуни; 24 — 
крюйс-стень-фордунн; 25 — бізань- 
ванти. 

ка і Ма Схава» тощо та тіками 
(алегоріями) про сучасні йому 
політ, події («Тіка про силу», 1914; 
«Тіка про собак», 1925, та ін.). 
Автор роману-памфлета «Настано¬ 
ва містера Мауна Хмайна» (1915— 
21), праць з філології, історії 
культури Бірми. Під час 2-ї світо¬ 
вої війни підтримував Рух Опору. 
В післявоєнний час — активний 
учасник боротьби за мир. У вірші 
«Велике слово про мир» (1953) 
згадував про Київ, степи України. 
Був членом Всесвітньої Ради Ми¬ 
ру. Міжнар. Ленінська премія 
«За зміцнення миру між народа¬ 
ми», 1954. 
Літ.: Попов Г. П. Такин Кодо Хмайн. 
М-, 1974. 
ТАКЛА-МАКАН—піщана пустеля 
на Пн. Зх. Китаю, у центр, части¬ 
ні Тарімської рівнини. Довж. бл. 
1000 км, шир. до 400 км. Пл. 300 
тис. км2. Піски Т.-М. мають алю¬ 
віальне походження; утворюють 
піщані пасма та бархани (вис. 60— 
100 м і більше). Клімат різко кон¬ 
тинентальний, сухий. Часто бу¬ 
вають піщані бурі. Рослинності 
майже немає. Вздовж річок (Та- 
рім та ін.) — оазиси, по окраїнах 
Т.-М— значні площі солончаків. 
такорАді — місто на Пд. Га¬ 
ни. Гол. порт країни на узбереж¬ 
жі Гвінейської зат. Атлантичного 
ок. Фактично злилося з м. Секон- 
ді. Залізнична станція, аеропорт. 
58,2 тис. ж. (1970). Судноверф, 
окремі підприємства маш.-буд., 
деревообр., харчосмакової про¬ 
мисловості. Рибальство. Вивіз літ 
су, бобів какао тощо. 
ТАКСАЦІЯ лГсу (лат. іахаїіо — 
оцінка) — матеріальна оцінка лісу; 
визначення запасу (обсягу), віку 
і приросту окремих дерев і цілих 
насаджень, а також якісна оцін¬ 
ка лісу та процесів вирощування; 
розробка техніки і методів облі¬ 
ку насаджень та деревини. Т. л. 
проводять на основі діючих інст¬ 
рукцій шляхом закладання проб¬ 
них площ, окомірного маршрутно¬ 
го опису, космічного і аерофо¬ 
тознімання. Я. В. Коваль. 
ТАКСИСИ (від грец. та|і5 — 
розміщення) — рухові реакції 
мікроорганізмів і найпростіших 
рослинних організмів, здатних 
вільно пересуватися, а також дея¬ 
ких клітин багатоклітинних орга¬ 
нізмів (,зооспор, сперматозоїдів, 
лейкоцитів, гістіоцитів) і окре¬ 
мих частин клітини {ядер, плас¬ 
тид) під впливом однобічного под¬ 
разнення. Т. відбуваються внаслі¬ 
док діяння світла (фототаксис), 
вологи (гідротаксис), т-ри (термо- 
таксис), хім. (хемотаксис), мех. 
(баротаксис) та ін. подразників. 
За характером реагування на под¬ 
разнення розрізняють позитивні Т. 
— рухи у напрямі до подразника, 
негативні Т.— рухи від подразни¬ 
ка, фоботаксис — рухи «переля¬ 
ку», які не орієнтовані стосовно 
джерела подразнення. Т.. мають 
значення у пристосуванні організ¬ 
мів до умов існування. Характер 
Т. змінюється залежно від інтен¬ 
сивності подразнення та стану ор¬ 
ганізму. Т. слід відрізняти від 
тропізмів. 
ТАКСГ (франц. іахі), таксомотор 
— автомобіль громадського кори¬ 
стування, яким перевозять паса¬ 
жирів і вантажі з оплатою проїзду 
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за лічильником — таксометром. 
Перші Т. почали курсувати (1896) 
по вулицях Штутгарта (Німеччи¬ 
на). В Росії відомі з 1907 (Моск¬ 
ва). Розрізняють пасажирські, ван¬ 
тажні і вантажопасажирські. Вони 
є серійні легкові і вантажні, іно¬ 
ді — спец, автомобілі, що в їх¬ 
ній конструкції враховано особли¬ 
вості таксомоторних перевезень. 
ТАКСІЛЬ (Тахії) Лео [справж. 
ім’я та прізв.— Габрієль Антуан 
Жоган Пажес (Лодапсі-Радез); 20.ІІІ 
1854, Марсель — ЗО.ІІІ 1907, Со] — 
франц. журналіст. Освіту здобув 
у єзуїтів, але порвав з ними. В 
1879—85 опублікував ряд антире- 
ліг. сатиричних творів, у яких 
затаврував аморальність служите¬ 
лів католицької церкви. Проте 
1885 оголосив про повернення в 
лоно церкви. За дорученням най¬ 
вищих церк. кіл написав ряд книг, 
сповнених вимислів про союз 
масонів з дияволом. У 1897 ви¬ 
ступив з публічною заявою про те, 
що все, написане ним раніше про 
масонів, — містифікація, здійс¬ 
нена з метою викриття обскуран¬ 
тизму церковників. За це Т. був 
відлучений від церкви. Його осн. 
твори («Забавна Біблія», 1882; 
«Забавне євангеліє, або Життя Ісу- 
са», 1884, та ін.), хоч і не містять 
глибокої наук, критики релігії, 
відіграли важливу роль у боротьбі 
проти клерикалізму. 
ТАКСбНИ (від грец. та|ід— роз¬ 
міщення, порядок) — група об’єк¬ 
тів, пов’язаних спільністю ознак 
та властивостей, що дає підставу 
для надання їм певної таксоно¬ 
мічної категорії. Т. завжди ха¬ 
рактеризують конкретну сукуп¬ 
ність об’єктів (органічного світу, 
мови, суспільства тощо), яка має 
спільність в походженні, будові, 
складі, формі, функції та ін. і 
в якій набір ознак і властивостей 
повинен бути необхідним і дос¬ 
татнім для того, щоб ця сукупність 
займала єдине місце в системі і 
не пересікалась з ін. сукупнос¬ 
тями. 
ТАКСОНОМІЧНІ КАТЕГОРІЇ — 
поняття, що застосовуються в так¬ 
сономії для позначення супідряд¬ 
них груп об’єктів — таксонів. 
Т. к. безпосередньо характеризу¬ 
ють не конкретні об’єкти класи¬ 
фікації, а лише спосіб її побудови 
(напр., Т. к., що застосовуються 
в систематиці біологічній). До 
Т. к. відносять вид; рід; родину; 
ряд, або порядок; клас; тип, або 
відділ, тощо. 
ТАКСОНОМІЯ (від грец. та|і£ — 
розміщення, порядок І УбдО£ — 
закон) — наука про принципи та 
способи класифікації й номенкла¬ 
тури складноорганізованих ієрар¬ 
хічних (див. Ієрархія) систем дійс¬ 
ності: органічного світу, об’єктів 
географії, геології, мовознавства, 
суспільства тощо. Термін «Т.» 
вперше з’явився в біології і про¬ 
тягом тривалого часу вживався 
як синонім систематики. Завдан¬ 
ням Т. є створення вчення про 
таксономічні категорії та їх си¬ 
стеми, яке б сприяло побудові най- 

Талабан гіронизанолис- більш інформативної, несупереч- 
ливої, зручної класифікації, що 

1 рослини максимально відповідає природній 
2 - гілочка з плодами; системі організмів. У 2-й пол. 20 
3 — квітка; ст. проблеми Т. починають віді- 
4 — плід. гравати помітну роль і в ін. нау¬ 

ках. Це відображає загальну для 
сучас. науки тенденцію до підви¬ 
щення ролі типології в наук, мис¬ 
ленні. Загальні принципи Т. як 
теоретичної дисципліни перебува¬ 
ють у стадії становлення. 

ТАКТ (від лат. Ьасіиз — дотик, 
відчуття, почуття) — 1) Почуття 
міри, вміння поводитися, додер¬ 
жувати правил пристойності. 
2) Ритм руху, рівномірність. 
ТАКТ у музиці — одиниця 
метра. Т. бувають прості (2- і 
3-дольні) і складні (з 2 і більше 
метричних груп). Т. починається 
завжди з головної найбільш ак¬ 
центованої долі. 

Розмір Т. [с = -і; А; А тощої 
. 4 4 8 / 

вказується на початку нотоносця. 
Межі Т. позначають у нотах верти¬ 
кальними лініями (тактовими рис¬ 
ками). У записі музики, яка не по¬ 
діляється нарівні Т. (напр., деякі 
нар. пісні) тактовими рисками роз¬ 
діляють суміжні муз. фрази. 
ТАКТАКІЦІВГЛІ Отар Васильович 
(н. 27.VII 1924, Тбілісі) — груз. 
рад. композитор, диригент і гро¬ 
мадський діяч, нар. арт. СРСР (з 
1974). Член КПРС з 1951. У 1947 
закінчив Тбіліську консерваторію 
(1950 — аспірантуру; з 1947 — 
викладач цієї консерваторії, з 
1966 — професор, 1962—65 — рек¬ 
тор). У 1947—52 — концертмей¬ 
стер і диригент, 1952—56 — ху- 
дож. керівник Держ. хорової ка¬ 
пели Груз. РСР. Секретар Спілки 
композиторів СРСР (з 1957). Член 
ЦК Компартії Грузії (з 1963). 
Міністр культури Груз. РСР 
(з 1965). Автор музики Держ. гім¬ 
ну Груз. РСР (1945), опер «МІн¬ 
дія» (1961), «Викрадення місяця» 
(1977), «Перша любов» (1980; по¬ 
ставлено в Київ, театрі опери та 
балету 1982), 2 симфоній, 3 увер¬ 
тюр, симф. поеми «Мцирі» (1956), 
концертів для фортепіано з орке¬ 
стром, ораторій «По слідах Ру- 
ставелі» (1964) і «Ніколоз Бара- 
ташвілі» (1970), кантати «Гурій¬ 
ські пісні» (1971), творів для різ¬ 
них інструментів, для хору, голосу 
з фортепіано, обробок нар. пі¬ 
сень, музики до кінофільмів і 
вистав (зокрема, до «Антігони» 
Софокла в Київ. укр. драм, театрі 
ім. І. Франка). Нагороджений ор¬ 
деном Леніна, ін. орденами. Держ. 
премія СРСР, 1951, 1952, 1967. 
Ленінська премія, 1982. 

І. Д. Гамкало. 

ТАКТАш (Такташев) Хаді Хай- 
руллович [19.XII 1900 (1.1 1901), 
с. Сиркиди, тепер Торбєєвського 
р-ну Морд. АРСР — 8.XII 1931, 
Казань] — тат. рад. поет. Осново¬ 
положник тат. рад. поезії. Друку¬ 
ватися почав 1918. В поемі «Тра¬ 
гедія синів землі» (1921) викри¬ 
вав реакц. ідеологію ісламу. В 
поемі «Віки і хвилини» (1924) пер¬ 
ший в тат. л-рі відтворив образ 
В. І. Леніна. В центрі поем «Село 
Сиркиди», «Після бурі» (обидві — 
1924), драми «Закопана зброя» 
(1927), ліричної поеми «Мука- 
май» (1929) — тема революції, бо¬ 
ротьби двох світів. Лірико-публі- 
цистична поема «Листи в май¬ 
бутнє» (1930—31) — про форму¬ 
вання нової рад. людини. Автор 
ліричних поем «Сповідь кохання» 

(1927), «Алсу» (1929), п’єс «Втраче¬ 
на краса» (1928), «Каміль» (1930, 
з життя донецьких шахтарів) та 
ін- Р. К. Ганіева. 
ТАКТИКА воєнна (грец. танина— 
мистецтво командування війсь¬ 
ком) — складова частина воєнного 
мистецтва, яка охоплює теорію і 
практику підготовки та ведення 
бою підрозділами, частинами (ко¬ 
раблями) і з’єднаннями різних 
видів збройних сил, родів військ 
та спеціальних військ. Теорія 
Т. досліджує закономірності, ха¬ 
рактер і зміст бою, розробляє спо¬ 
соби підготовки його та ведення; 
вивчає бойові властивості й мож¬ 
ливості підрозділів, частин і з’єд¬ 
нань. Практика Т. охоплює діяль¬ 
ність командирів, штабів і військ 
(сил) по підготовці й веденню бою: 
уточнення даних обстановки, прий¬ 
няття рішень і доведення завдань 
до підлеглих; планування і під¬ 
готовку бою, ведення бойових дій 
і керування підрозділами й части¬ 
нами, забезпечення бойових дій. 
Поряд з Т. родів військ (сил) 
прийнято виділяти гаг. Т., яка 
досліджує закономірності загаль- 
новійськ. бою, виробляє рекомен¬ 
дації по підготовці його й веден¬ 
ню спільними зусиллями з’єднань 
і частин різних видів збройних сил. 
Визначальний вплив на розвиток 
Т. мають удосконалення зброї і 
військ, техніки та зміна якості 
особового складу військ. Т. пере¬ 
буває в діалектичному взаємо¬ 
зв’язку з оперативним мистецт¬ 
вом і воєнною стратегією, поло¬ 
женнями яких вона керується. 
Розвиток Т. протягом багатовіко¬ 
вої історії з давніх часів до по¬ 
чатку 20 ст. фактично відображав 
лише розвиток сухопутних військ 
і військово-морського флоту. З 
появою нових видів збройних сил 
(івійськово-повітряних сил, військ 
протиповітряної оборони) виник¬ 
ла Т. кожного з них (див. та¬ 
кож Операція військова, Ядерна 
зброя). 
Літ.: Тактика. М., 1966; Петрусь 
П. М., Шеманский П. В., Чульский 
Н. К. Ядерное оружие и развитие 
тактики. М., 1967. М. М. Кир’ян. 
ТАЛА, долар Західного Самоа — 
грошова одиниця Зх. Самоа, поді¬ 
ляється на 100 сене. За курсом 
на вересень 1981 1,081 Т. дорів¬ 
нюють 1 дол. СІЛА. 
ТАЛАБАН (ТЬІазрі) — рід рос¬ 
лин родини хрестоцвітих. Одно- 
або багаторічні трави. Листки ці¬ 
лісні, стеолові — сидячі, стебло- 
обіймаючі, прикореневі — череш¬ 
кові. Квітки білі, рідше роже¬ 
ві, зібрані в китицю. Плід — стру¬ 
чок. Відомо 70 видів, пошир, в по¬ 
мірних широтах Пн. півкулі. В 
СРСР — ол. 25 видів, у т. ч. в 
УРСР — 7; з них найпошир. Т. 
польовий ГГЬ. агуепзе), рос¬ 
те на полях, забур’янених місцях 
тощо; насіння його містить до 
39 % жирної олії. Вздовж доріг, 
на полях, схилах, узліссях в Лісо¬ 
степу, Степу і в Криму росте Т. 
пронизанолистий (ТЬ. 
регГоІіаІит). 
ТАЛАКГВКА — селище міського 
типу Донец. обл. УРСР, підпоряд¬ 
коване Орджонікідзевській райра¬ 
ді м. Жданова, за 11 км від за- 
лізнич. ст. Жданов-Вантажний. 
4,5 тис. ж. (1983). У селищі — рад- 



госп, підприємства побутового 
обслуговування. Середня школа, 
мед. амбулаторія, 2 клуби, б-ка. 
Засн. 1889, с-ще міськ. типу — 
з 1956. 
ТАЛАЛАєВСЬКИЙ Матвій Аро- 
нович [15 (28).ХІІ 1908, с. Мохнач- 
ка, тепер Попельнянського р-ну 
Житомир, обл.— 22.IX 1978, Ки¬ 
їв] — євр. і укр. рад. поет і дра¬ 
матург. Член КПРС з 1942. Учас¬ 
ник Великої Вітчизн. війни. Дру¬ 
куватися почав 1926. Збірки вір¬ 
шів євр. мовою «Провулки та 
вулиці» (1930), «На моїй Україні» 
(1937), «По-солдатському» (1946), 
укр. мовою — «Твої сини» (1949), 
«Зелені вруна» (1968), «Черешне¬ 
вий заспів» (1972), в яких показав 
мужність і героїзм рад. людей в 
праці і в боях за Батьківщину, 
дружбу народів. Автор роману 
«Книга матері» (1979), п’єс «Із- 
за гори кам’яної» (1948), «Перші 
конвалії» (1957), «Серце матері» 
(1962), «На світанку» (1964) та 
ін., які ставилися на сценах теат¬ 
рів України. Нагороджений орде¬ 
нами Вітчизняної війни 1-го сту¬ 
пеня, Червоної Зірки, медалями. 

і Г. І. Полянкер. 
ТАЛАЛАЇВКА — селище міського 
типу Черніг. обл. УРСР, райцентр. 
Залізнична станція. 5,3 тис. ж. 
(1983). Засн. 1877 як пристанційне 
селище. Рад. владу проголошено 
в січні 1918.3 1958 Т. — с-ще міськ. 
типу. У селищі — маслоробний, 
цегельний та асфальтовий з-ди, 
цех нафтогазодобувного управлін¬ 
ня «Чернігівнафтогаз»; міжколг. 
буд. орг-ція, райсільгосптехніка, 
райсільгоспхімія, комбінат побу¬ 
тового обслуговування. Заг.-осв. 
та музична школи, лікарня, полі¬ 
клініка. Будинок культури, кіно¬ 
театр, 2 бібліотеки. 
талалАївський РАЙОН — у 
пд.-сх. частині Черніг. обл. УРСР. 
Утворений 1933. Площа 0,6 тис. 
км2. Нас. 21,7 тис. чол. (1983). У 
районі — 43 населені пункти, під¬ 
порядковані селищній і 11 сільс. 
Радам нар. депутатів. Центр — 
смт Талалаївка. Поверхня Т. р.— 
полого-хвиляста слаборозчленова- 
на рівнина з широким розвитком 
річкових та прохідних долин. 
Корисні копалини: нафта, при¬ 

родний газ, торф. Річки — Ро¬ 
мен, Лисогір (бас. Дніпра). Грун¬ 
ти чорноземні. Розташований у 
лісостеповій зоні. Ліси (дуб, бе¬ 
реза, липа, осика) займають 6,2 
тис. га. Найбільші промислові 
підприємства — талалаївські цех 
нафтогазодобувного управління 
«Чернігівнафтогаз», маслоробний, 
асфальтовий та цегельний заво¬ 
ди. Комбінат побутового обслуго¬ 
вування (Талалаївка). Землероб¬ 
ство — зерново-буряківничого, тва¬ 
ринництво м’ясо-молочного напря¬ 
мів. Площа с.-г. угідь 1983 стано¬ 
вила 49,0 тис. га, у т. ч. орні зем¬ 
лі — 41,1 тис. га. Гол. культури: 
озима пшениця, ячмінь, гречка, 
цукр. буряки. Овочівництво, са¬ 
дівництво. У Т. р.—- 11 колгоспів, 
З радгоспи, райсільгосптехніка, 
райсільгоспхімія. Залізничні стан¬ 
ції: Талалаївка, Болотниця. Авто¬ 
мобільних шляхів — 170 км, у т. ч. 
3 твердим, покриттям — 118 км. У 
районі — 22 заг.-осв. та музична 
школи; 29 лік. закладів, у т. ч. 
4 лікарні. 13 будинків культури, 
14 клубів, ЗО кіноустановок, 25 
б-к. У с. Довгалівці Т. р. народив¬ 
ся укр. рад. хоровий диригент 
В. О. Вакулович, у с. Рябухах — 
укр. рад. мовознавець І. М. Кири- 
ченко. В Т. р. видається газ. 
«Трибуна хлібороба» (з 1932). 

В. А. Синяк. 
ТАЛАЛЙХІН Віктор Васильович 
(18.IX 1918, с. Тепловка, тепер 
Польського р-ну Сарат. обл.— 
27.Х 1941, поблизу м. Подольська 
Моск. обл., похований в Москві)— 
рад. військ, льотчик-винищувач, 
молодший лейтенант, Герой Рад. 
Союзу (1941). Член ВЛКСМ з 
1938. В Рад. Армії з 1937. Учас¬ 
ник рад.-фінл. війни 1939—40. 
Під час Великої Вітчизн. війни 
7.VIII 1941 вперше застосував та¬ 
ран в нічному повітряному бою, 
знищивши на підступах до Моск¬ 
ви ворожий бомбардувальник. У 
наступних повітр. боях знищив ще 
5 літаків ворога. Загинув у бою. 
Нагороджений орденом Леніна, 
Червоного Прапора і Червоної 
Зірки. 
ТАЛАНОВ Віктор Вікторович [27. 
XI (9.XII) 1871, Нижній Новго¬ 
род, тепер м. Горький— 5.XII 1936, 
Ленінград] — рос. вчений-рослин- 
ник, селекціонер, один з органі¬ 
заторів держ. системи сортовипро¬ 
бування с.-г. культур в СРСР, 
чл.-кор. АН СРСР (з 1932). Закін¬ 
чив Петерб. лісовий ін-т (1896). 
Автор ряду цінних сортів пше¬ 
ниць. Першим в Росії почав 
(1912) селекцію міжсортових гібри¬ 
дів кукурудзи, ініціатор здійс¬ 
нення інтродукції сорго, могару, 
суданської трави, зубовидної ку¬ 
курудзи. Працюючи на Україні 
(1907—17), заснував (1911) і очо¬ 
лював Катеринославську оол. с.-г. 
дослідну станцію в Синельниково- 
му (тепер ордена Трудового Черво¬ 
ного Прапора Синельниківська 
селекційно-дослідна станція нау¬ 
ково-виробничого об’єднання по 
кукурудзі «Дніпро»). 

В. В. Пругло. 
ТАЛАНТ (грец. хаХссутоу, букв.— 
терези) — якісно вищий рівень 
здібностей особистості. Передумо¬ 
вою розвитку Т. є задатки люди¬ 
ни, які можуть перетворитися на 
реальність при наявності сприят¬ 

ливих соціальних факторів. Т.— 
це поєднання різного ступеня гене¬ 
тично зумовленої обдарованості 
з працею. Розвивається в процесі 
діяльності людини і взаємодії її 
з ін. людьми, в процесі засвоєн¬ 
ня індивідом надбань людства, а 
також власної творчості. Фор¬ 
мування Т. починається спершу як 
психологічне визначення природ¬ 
них задатків, схильностей дитини 
до певного виду діяльності, пізні¬ 
ше — як закріплення здібностей і, 
нарешті,— як високий вияв твор¬ 
чості у зрілому віці. Т. виявляєть¬ 
ся в усіх сферах людської діяль¬ 
ності (політ., виробничій, наук., 
пед., військовій). Талановитість 
щодо окремих видів творчості (му¬ 
зики, малювання, співів, констру¬ 
ювання) може виявлятися в ран¬ 
ньому віці. Т. є обов’язковою під- 
структурою геніальності. Т.— яви¬ 
ще історичне, класове. Т. люди- 
ни-творця істотно зростає, якщо 
вона оволодіває передовим світо- 
глядом- Іг. С. Костюк] 

ТАЛАНТ (грец. талсхуіог)—най- 
більша вагова і грошово-рахун¬ 
кова одиниця Старод. Греції, Ваві¬ 
лону, Персії та ін. В Старод. 
Греції Т. поділявся на 60 мін (1 
міна =100 драхмам). Солона ре¬ 
формою (594 до н. е.) було запро¬ 
ваджено аттічний Т. вагою 26,196 
кг срібла (за Александра Македон¬ 
ського — 25,9 кг). В ассіро-ваві- 
лонській системі мір Т. був екві¬ 
валентний 30,3 кг. Т. не був по¬ 
ширений у грошовому обігу, його 
використовували як рахункову 
одиницю для великих грошових 
сум. 
ТАЛАС — ріка в Кирг. РСР і Каз. 
РСР. Довж. 661 км, площа бас. 
52,7 тис. км2. Утворюється злит¬ 
тям річок Караколу і Уч-Кошою, 
що беруть початок у Зх. Тянь- 
Шані, перетинає Талаську долину 
і губиться у пісках пустелі Мойин- 
кум. Живлення льодовиково-сні¬ 
гове. На Т. споруджено Кіровське 
водосховище, воду ріки використо¬ 
вують для зрошування. На Т.— 
міста Талас і Джамбул. 
ТАЛАС — місто, центр Таласької 
обл. Кирг. РСР. Розташований на 
р. Талас, за 120 км від залізнич. 
ст. Джамбул, аеропорт. У Т.— 
філіали фрунзенських взуттєвого 
та швейного виробничих об’єд¬ 
нань, хлібний та мол. комбінати, 
маслоробний з-д. Виробниче об’єд¬ 
нання «Промбудматеріали». Мед. 
уч-ще. Поблизу Т.— історико-ар- 
хітектурна пам’ятка 14 ст. — 
мавзолей Манаса. Місто утворене 
1944. 
ТАЛАСбїД (від грец. ОаХаооа — 
море та єібод — вигляд) — велике 
кратерне утворення на Місяці, за 
розмірами близьке до місячних 
«морів»; на відміну від них має 
світле дно, не залите темною ла¬ 
вою. 
ТАЛАСОКРАТЙЧНІ ПЕРГОДИ 
(від грец. Оалаассс—море і хратод 
— сила, могутність) — періоди най¬ 
більшого поширення морських ба¬ 
сейнів на поверхні Землі. Проти¬ 
ставляються геократичним періо¬ 
дам. За часом Т. п. відносять до 
середини тектонічних циклів, ко¬ 
ли на більшій частині земної по¬ 
верхні переважали опускання зем¬ 
ної кори. Збільшення площі Світо- 

ш_ 
ТАЛАСОКРАТЙЧНІ 

ПЕРІОДИ 

В. В. Талалихін. 

В. В. Таланов. 
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ТАЛАСОКРАТОН вого океану під час Т. п. сприяло 

розпиткові вологого мор. клімату 
з невеликими коливаннями темпе¬ 
ратури* Протягом Т. п. нагрома¬ 
джувалися товщі переважно мор¬ 
ських відкладів, серед яких знач¬ 
на роль належить карбонатним по¬ 
родам. Найбільші площі на тер. 
Європи моря займали на поч. си¬ 
лурійського, кам.-вуг., юрського 
і в кінці крейдового періодів. 
ТАЛАСОКРАТбН (від грец. Оа- 
Аосааос — море і храто£ — сила), 
океанічна платформа — відносно 
стійка в тектонічному відношенні 
область ложа океану, що характе¬ 
ризується переважно низхідними 
вертикальними рухами земної 
кори. Т. охоплюють обширні (50— 
60 % ) площі океанічного ложа між 
серединноокеанічними хребтами 
і підніжжям материкового схилу 
або зовн. краєм глибоководних жо¬ 
лобів. У будові земної кори Т. бе¬ 
руть участь неущільнені осадки 
різного походження, ущільнені 
осадочно-вулканогенні відклади і 
«базальтовий» шар, що лежить на 
верхній мантії. Т. перетинають 
субширогні трансокеанічні глибин¬ 
ні розломи протяжністю до 3—4 
тис. км. В орографічному відно¬ 
шенні Т. відповідають абісальні 
(див. Абісаль) слабо погорбовані 
рівнини, рельєф яких на окремих 
ділянках ускладнений плато, океа¬ 
нічними валами, гайотами (плос- 
ковершинними горами) тощо. В 
межах Т. утворюються залізо-мар- 
ганцеві конкреції, які, крім за¬ 
ліза і марганцю, містять кобальт, 
нікель і мідь. Ю. М. Довгаль. 
ТАЛАСОТЕРАПГЯ (від грец. 6а- 
Асшста — море і терапія) — розділ 
кліматотерапії, що вивчає вплив 
на здоров’я людини комплексу 
кліматотерапевтичних (повітряні 
ванни, сонцелікування, перебу¬ 
вання на морському повітрі) і гід¬ 
ротерапевтичних (морські купан¬ 
ня) процедур на приморських ку¬ 
рортах. 
ТАЛДСЬКА бБЛАСТЬ—у скла¬ 
ді Кирг. РСР. Утворена 3-ІХ 1980. 
Площа 25,7 тис. км2. Нас. 272 
тис. чол. (на 1.1 1983). Осн. насе¬ 
лення — киргизи, живуть також ро¬ 
сіяни, узбеки, українці, німці та 
ін. Міськ. нас.— 24 %. Поділя¬ 
ється на 6 районів, має 2 міста та 
1 с-ще міськ. типу. Центр — м. 
Талас. Т. о. розташована у пн.- 
зх. частині Тянь-Шаню, в межах 
Таласької долини та міжгірних 
улоговин — Кетмень-Тюбинської 
улоговини й Чаткальської доли¬ 

ни. їх оточують хребти: Киргизь¬ 
кий, Таласький Алатау, Пскем- 
ський, Чаткальський (вис. до 
4503 м), Ферганський та ін. Корис¬ 
ні копалини: поліметалеві й сурм’я¬ 
ні руди, сірчаний колчедан, кам. 
сіль, буд. матеріали. Клімат конти¬ 
нентальний, сухий. Пересічна т-ра 
липня +17, +22°, січня —7, 
—14°, опадів 230—480 мм на рік. 
Найбільші ріки: Талас, Чаткал, 
Нарин. На р. Нарині — Токто- 

вих акумуляторів, експеримен¬ 
тальний комунального обладнання, 
плодоконсервний; мол., авторем.- 
механічний; металевої іграшки; 
швейна, взут. і меблева ф-ки тощо. 
Вироби, буд. матеріалів. Пед. ін-т, 
індустр.-пед., зооветеринарний, 
буд. та юридичний технікуми, мед. 
і музичне уч-ща. Драматичний 
театр, філармонія. Історико-кра- 
єзнавчий музей. Т.-К. виник у 2-й 
половині 19 ст., місто — з 1944. 

тульське, на р* Таласі — Кіровсь- 
ке водосховища. Переважає степо¬ 
ва, напівпустельна та гірсько- 
лучна рослинність на сіроземах, 
світло-каштанових і темно-кашта¬ 
нових грунтах. На схилах гір — 
рідколісся та хвойні ліси, по доли¬ 
нах річок — тугаї. В межах Т. о.— 
Беш-Аральський заповідник. Про¬ 
відна галузь пром-сті — гідроенер¬ 
гетика. На р. Нарині будується 
каскад гідроелектростанцій, най; 
більші з них — Токтогульська і 
Курпсайська. В 1981 вироблено 
понад 5 млрд. кВт • год електро¬ 
енергії. Підприємства кольорової 
металургії (видобування і збага¬ 
чення руд кольорових металів у 
Сумсарі й Терек-Саї), харч: (мол. 
та маслоробний з-д« в Таласі, Ток- 
тогулі, Кіровському), легкої (фі¬ 
ліали фрунзенськйх взут. та 
швейного виробничих об’єднань у 
Таласі), буд. матеріалів пром-сті. 
Площа с.-г. угідь становить 1,5 
млн. га, з них 1,3 млн. га — пасо¬ 
вища. С. г. спеціалізується на тон¬ 
корунному вівчарстві, м’ясо-мол. 
скотарстві, вирощуванні. тютюну 
та зернових. Значні площі'— під 
кормовими культурами. Осн. вид 
транспорту — автомобільний (ав¬ 
тошляхи: Маймак — Грозне -- Кі- 
ровське, Джамбул — Кіровське —- 
Талас, ділянка автомагістралі 
Фрунзе — Ош та ін.). Залізнична 
ст. Маймак. У Таласі — аеропорт. 

М. М. Картавов. 
ТАЛД Й-К У РГАН — обласний 
центр Каз. РСР. Розташований 
на р. Каратал, у передгір’ях 
Джунгарського Алатау. Заліз¬ 
нична станція, аеропорт. 100 тис. 
ж. (1983). У Т.-К.- з-ди: свинце¬ 

ТАЛДЙ-КУ ргАнська <Зб- 
ЛАСТЬ — у складі Каз. РСР. 
Вперше виділена з Алма-Атинсь- 
кої обл. 16.III 1944, знову об’єдна¬ 
на з нею 6.VI 1959, в сучасних ме¬ 
жах утворена 23.XII 1967. Площа 
118,5 тис. км2. Нас. :689 тис. чол. 
(на 1.1 1983). Осн. населення — 
казахи, живуть також росіяни, 
українці, уйгури та ін. Міськ. нас. 
— 42 %. Поділяється на 12 райо¬ 
нів, має 5 міст і 10 с-щ міськ. ти¬ 
пу. Центр — м. Талди-Курган. 
Т.-К. о. нагороджено орденом 
Леніна (1973). Більшу частину тер. 
області займає Балхаш-Алаколь- 
ська улоговина, зайнята пісками 
Сарисек-Атирау, Люкум, Жаман- 
кум, Моиинкум та ін. На Сх. та 
Пд. Сх. — хребти Джунгарсько¬ 
го Алатау (вис. до 4442 м). Ко¬ 
рисні копалини: поліметалеві ру¬ 
ди (Текелі), мармур, вапняки, 
гіпс, бентонітові глини, є джерела 
мінеральних вод. Клімат різко 
континентальний. Пересічна т-ра 
січня від —16° на Пн. до —10° 
на Пд., липня відповідно +25, 
4 27°, у передгір’ях +22°. Річна 
кількість опадів 110—250 мм на 
рівнинах, 400—500 мм — у перед¬ 
гір’ях, 700—800 мм — у горах* Рі¬ 
ки належать до безстічного бас. 
Балхаш-Алакольських озер. Най¬ 
більші — Ілі, Каратал, Аксу. Озе¬ 
ра: Балхаш (сх. частина), Ала¬ 
коль, Жаланашколь — солоні, Са- 
сикколь і Уяли — прісні* На Пд.— 
частина Капчагайського водосхо¬ 
вища. На рівнинах переважають 
бурі пустельно-степові грунти, 
значні \ площі зайняті пісками, 
у передгір’ях — сіроземи, в го¬ 
рах — гірські каштанові, чорнозем- 
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ні й гірсько-лугові грунти. Рівни¬ 
ни зайняті полиново-солянковою 
та полиново-злаковою рослинніс¬ 
тю. На берегах озер і в заплавах 
річок — зарості тростини, тугай- 
ні ліси. На схилах гір — степова 
рослинність та хвойні ліси з тянь- 
шанської ялини з домішкою сибір¬ 
ської ялиці (пн. схили Джунгар- 
ського Алатау). З вис. 2300 м — 
субальп. та альп. луки. 
В нар.-госп. комплексі республі¬ 
ки Т.-К. о. виділяється гірничодо¬ 
бувною пром-стю (видобування 
поліметалевих руд у Текелі) та 
кольоровою металургією (Текелій- 
ський свинцево-цинковий комбі¬ 
нат). Розвинуті також машинобу¬ 
дування і металообробка (Талди- 
Курган, Лепси), буд. індустрія, 
легка та харч, пром-сть (Талди- 
Курган, Уштобе, с-ща Кіровський, 
Карабулак, Джансугуров). Рибо- 
переробка в районі озеЬ Балхаш та 
Алаколь. Енергетика базується на 
довізному вугіллі. Осн. галузь 
с. г.— землеробство на зрошуваних 
землях (бл. 28 % усіх орних зе¬ 
мель). Вирощують зернові (пшени¬ 
ця, ячмінь, рис, просо, кукурудза), 
кормові й тех. (цукр. буряки, со¬ 
няшник), картоплю та ін. культу¬ 
ри. Садівництво й виноградарство. 
Тваринництво м’ясо-мол. і м’ясо- 
вовнового напрямів. Розводять ве¬ 
лику рогату худобу, свиней, овець, 
коней, верблюдів і птицю. В озерах 
та річках — рибальство та рибо¬ 
розведення. Навколо Талди-Кур¬ 
гана — с. г. приміськ. типу. Тер. 
області з Пн. на Пд. перетинає 
ділянка залізнич. магістралі Но¬ 
восибірськ — Алма-Ата — Таш- 
кент, від неї на Сх. відгалужують¬ 
ся вітки: Актогай — Дружба та 
Талди-Курган — Коксу — Кара¬ 
булак — Текелі. Гол. автомагі¬ 
страль — Алма-Ата — Талди-Кур¬ 
ган — Семипалатинськ з відгалу¬ 
женням — Сариозек — Панфілов. 
Розвинуті судноплавство та повітр. 
сполучення. У Т.^К. о. — пед. 
ін-т (Талди-Курган), 8 серед, спец, 
навч. закладів, драм, театр, філар¬ 
монія, істор.-краєзнавчий музей в 
Талди-Кургані. На базі мінераль¬ 
них джерел — курорт Арасан- 
Капал. М. Ш. Ярмухамедов. 

ТАЯ ЕЙ РАН (Таїїеугапсі) Шарль 
Моріс (Талейран-Перігор; 13.11 
1754, Париж — 17.У 1838, там 
же)— політ, і держ. діяч Франції, 
дипломат, князь Беневентський 
(1806—15), герцог Діно (з 1817). 
В 1775—91— генеральний вікарій, 
єпископ. Напередодні Великої 
французької революції обраний 
від духівництва 1789 до Генераль¬ 
них штатів, приєднався до тре¬ 
тього стану. Ініціатор декрету в 
Установчих зборах революц. Фран¬ 
ції про передання церк. земель 
нації, сприяв проведенню в країні 
церк. реформи 1791. В 1792 всту¬ 
пив на дипломатичну службу. Піс¬ 
ля повалення монархії (1792) і 
викриття таємних зв’язків Т. з 
роялістами 1792—96 — в емігра¬ 
ції. Міністр закордонних справ в 
1797—99, за часів Директорії, 
1799—.1807 — Консульства та 
імперії Наполеона /. Підтримував 
агресивні плани Наполеона І що¬ 
до України. В 1808 вступив у 
їаємний зв’язок з Олександром 1, 
пізніше — з Меттерніхом. У 
1814—15, в період першої рестав 

рації Бурбонів, — глава уряду 
і міністр закорд. справ. На Ві¬ 
денському конгресі 1814—/5 очо¬ 
лював франц. делегацію. Вико¬ 
риставши суперечності між краї- 
нами-переможницями, домігся роз¬ 
колу антифранц. коаліції європ. 
д-в і прийняття вигідних для 
Франції рішень. З 1815 — у від¬ 
ставці. В 1830—34 — посол у Лон¬ 
доні. 
Те.: Рос.перек л.— Мемуарьі. М., 
1959. 
Літ.: Тарле Е. В. Талейран. М., 1962. 

Т. Г. Солтанівська. 
ТАЛЕР, таляр (нім. Таїег) — ве¬ 
лика срібна монета багатьох єв¬ 
роп. країн 16—19 ст. (спочатку 
Т. важив бл. ЗО г, наприкінці емі¬ 
сії — майже вдвоє менше). Перші 
монети типу Т. з’явилися 1484 в 
Тіролі. Свою назву і сталий тип Т. 
дістав від монети, що її карбува¬ 
ли 1518 в Йоахімсталі (тепер м. 
Яхимов в ЧССР). В Росії Т. були 
відомі як «єфимки». На укр. зем¬ 
лях Т. були в грошовому обігу 
в 16—18 ст. 
ТАЛЕРГбФ — концентраційний 
табір в Австро-Угорщині для ре¬ 
пресованих (офіційно — інтерно¬ 
ваних) осіб (їхніх сімей), запідоз¬ 
рених у неблагонадійності щодо 
монархії Габсбургів і симпатіях 
до Росії під час першої світової 
війни. Існував з вересня 1914 до 
травня 1917 поблизу м. Граца 
(тепер в Австрії). Число репресо¬ 
ваних у Т. досягало 7 тис. чол. 
Більшість з них становили укра¬ 
їнці з Галичини і Буковини, були 
також представники ін. національ¬ 
ностей, рос. військовополонені. Від 
знущань, голоду і хвороб у Т. за¬ 
гинуло бл. 1500 чол. Функціону¬ 
вання табору було складовою лан¬ 
кою системи військ.-поліцейського 
терору, встановленого Австро- 
Угорщиною на зх.-укр. землях. , С. А. Макарчук. 
ТАЛИ ЗІ Н Микола Володимиро¬ 
вич (н. 28.1 1929, Москва) — рад. 
державний і парт, діяч, доктор 
тех. наук (з 1970), професор (з 
1975). Член КПРС з 1960. Н- в 
сім’ї робітника. Закінчив 1955 
Моск. електротех. ін-т зв’язку. В 
1942—50 — робітник-електрик. У 
1955—65 працював у н.-д. ін-ті. 
В 1965—75 — заступник, перший 
заст. міністра, з 1975 — міністр 
зв’язку СРСР. З жовтня 1980 — 
заст. Голови Ради Міністрів СРСР. 
Кандидат у члени ЦК КПРС з 
1976. Член ЦК КПРС з 1981. Де¬ 
путат Верховної Ради СРСР 10-го 
скликання. Нагороджений орде¬ 
нами Леніна, Трудового Червоного 
Прапора, медалями. Держ. премія 
СРСР, 1968, 1975. 
ТАЛИШГ (самоназва—талуш, мно¬ 
жина — талишон) — народність, 
що живе на Пд. Сх. Аз. РСР і 
на Пн. Ірану. Чисельність: в Іра¬ 
ні — 90 тис. чол. (1978, оцінка), 
в СРСР майже повністю злилися 
з азербайджанцями. Мова — та- 
лишська, іранської групи; в СРСР 
літ. мова Т.— азербайджанська. 
Віруючі Т.— мусульмани-шиїти 
(див. Шиїзм). За походженням 
Т.— нащадки місц. аборигенних 
племен. До поч. 20 ст. Т. кочували. 
В СРСР за Рад. влади перейшли 
до осілості. Працюють у колгоспах. 
Осн. заняття Т.: землеробство, 
тваринництво, шовківництво, ре¬ 
месла. 

ТАЛІЙ (ТЬаІІіит; від грец. 
ОосААбд — пагін, зелена гілка), 
ТІ — хім. елемент III групи періо¬ 
дичної системи елементів Д. І. 
Менделєєва, ат. н. 81, ат. м. 204,37. 
Природний Т. складається з ста¬ 
більних ізотопів 2азТІ (29,5%) ґ 
205 ТІ (70,5 %). Відомо 19 радіоак¬ 
тивних ізотопів. Відкрив Т. 1861 
англ. учений У. Крукс (1832— 
1919). Т.— рідкісний і розсіяний 
елемент, вміст його у земній корі 
1 • 10-4 % за масою. Т.— м’який 
сріблястий метал з блакитним від¬ 
блиском; густина 11 850 кг/м3; 
Іпл 303° С; ікип 1457° С. Реагує з 
киснем, галогенами, сіркою, к-та- 
ми тощо, утворюючи сполуки зі сту¬ 
пенями окислення +1 і +3. Одер¬ 
жують Т. з відходів і напівпродук¬ 
тів вироби. свинцево-цинкових, 
мідеплавильних і сірчанокислот¬ 
них з-дів. Металічний Т. викори¬ 
стовують для виготовлення під¬ 
шипникових, кислотостійких та 
ін. сплавів. З оксосульфіду Т. 
виробляють надчутливі фотоеле¬ 
менти тощо, а з монокристалів 
ТІВг — Тії — лінзи, призми та ін. 
пристрої для інфрачервоної оп¬ 
тики. Деякі сполуки Т. застосо¬ 
вують для виготовлення скла оп¬ 
тичного, як антидетонатори 
пального, каталізатори, у меди¬ 
цині тощо. Сполуки Т. дуже оі- 
руйні. М. Д. Василега-Дерибас. 
ТАЛІПбТОВА ПАЛЬМА, корі- 
фа зонтична (СогурЬа итЬгасиІі- 
Гега) — вид роду коріфа родини 
пальмових. Вічнозелене дерево до 
25 м заввишки, з прямим, цилінд¬ 
ричним стовбуром до 90 см в діа¬ 
метрі. Крона з великих, до 5 м в 
діаметрі, віялових довгочерешко- 
вих листків на верхівці. Квітки 
дрібні, світло-жовті, у великому 
(до 14 м завдовжки і до 12 м зав¬ 
ширшки) розгалуженому верхів¬ 
ковому суцвітті. Т. п. цвіте раз в 
житті у віці ЗО—50 років і після до¬ 
стигання плодів вона гине. Плід — 
кістянкоподібний, з м’ясистим оп¬ 
лоднем. Росте у вологих тропічних 
лісах Індії і о. Шрі-Ланка. В 
СРСР, в т. ч. й УРСР, вирощують 
в оранжереях (здебільшого в бот. 
садах). З серцевини стовбура Т. п. 
виготовляють крохмаль і пальмо¬ 
ве вино; з листків одержують во¬ 
локно, виготовляють парасольки; їх 
використовують як покрівельний 
матеріал; з насіння виготовляють 
гудзики, намисто тощо. 

А. П. Лебеда. 
ТАЛІСМАН (франц. іаіізтап; пер¬ 
шоджерело: грец. хєАєаца — пода¬ 
ток, присвячений предмет) — 
предмет, який нібито прино¬ 
сить його власникові щастя. Див. 
Амулет. 
ТАЛІЯ (Фалія; ©аАєіос) — у грец. 
міфології одна з дев’яти муз — 
покровителька комедії. Зобра¬ 
жували її здебільшого в вигляді 
молодої вродливої дівчини в вінку, 
з маскою в одній руці та бубном 
у другій. 
ТАЛЛІН (кол. Ревель) — столиця 
Ест. РСР. Значний індустр., наук, 
та культур, центр республіки. 
Розташований на пд. березі Фін¬ 
ської зат. Балтійського м. В ме¬ 
жах міста — затоки Какумяе, 
Копліська та Таллінська, п-ови 
Какумяе, Коплі, Пальяссааре та о. 
Аегна. Площа — 182,4 км2. Насе¬ 
лення — 454 тис. чол. (1983). По- 

ТАЛЛІН 

Талія. Римська копія 
з грецького оригіналу 
З ст. до н. е. Мармур. 
Державний Ермітаж у 
Ленінграді. 
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діллється на 4 міські райони. Т. нагороджено орденом Леніна 
Вперше згадується в писемних (1970). 
джерелах 1154 під назвою Кале- У структурі пром-сті провідне 
вені. В рос. літописах наз. Коли- місце посідають машинобудуван- 
ванню, в лівонських хроніках — ня, харч, та легка галузі. Ма- 
Лінданісе. В 1219 захоплений Да- шинобудування спеціалізується на 
нією. У 1346—1561 входив спо- вироби, малогабаритних машин 
чатку до Тевтонського ордену, і приладів. Найбільші підприєм- 
потім до Лівонського ордену, з ства: з-ди«Вольта» (вироби, елек- 
1561 — до Швеції. В 1710, під тродвигунів) і кабельний, вироби, 
час Північної війни 1700—21, об’єднання «Електротехнічний за- 
приєднаний до Росії, став цент- водім. М. І. Калініна», «Пром- 

Таллін. Панорама ста¬ 
рої частини міста. 

ром Естляндської губ. Марк¬ 
систські гуртки виникли в Т. на 
поч. 20 ст. В 1904 створено к-т 
РСДРП. У 1901—04 в Т. вів не¬ 
легальну парт, роботу М. І. Калі- 
нін. Робітники і матроси міста 
брали активну участь у революції 
1905—07 в Росії. Рад. владу вста¬ 
новлено 26.Х (8.XI) 1917. В люто¬ 
му 1918 рад. військ, моряки вивели 
з Таллінської бухти частину кораб¬ 
лів, щоб вони не потрапили до рук 
нім. окупантів (див. Льодовий 
похід Балтійського флоту 1918). 
В 1918—.40 Т.— столиця бурж. 
Естонії. 21. VI 1940 в Т. було 
відновлено Рад. владу. З серп¬ 
ня 1940 — столиця Ест. РСР. 

1 Державна бібліотека Естонської РСР 

ім Ф Р. Крейцвальда - 

2 Вкшгородсьимй замок 

3 Донський собор 

^ Музей природи Естонської РСР 

5 Морський музей 

6 БуДииок кол. Великої гільдії (Історичний • 

музЬй Естонської РСР) 

7 Великі Морські ворота з вежею .Пакс 

Мар(арете" (.Товста Маргарита") 

8 Церква Олевісте 

9 Будинки кол. Братства чорноголових 

та Олайсько! гільдії 

10 Церква Пюхавайму 
11 Будинок йол. аптеки магістрату 
12 Театр опери та балету .Естонія* 

13 Театр драми їм В. Кіипсеппа 
14 Пам'ятник воїнам Радянської Армії, які загин; 

при визволенні Талліна в 1944 р. 

15 Вежа „Кік-ін-де-Нек’ 

16 Співацька естрада 

17 Палац Кадрюрг (Художній музей 

Естонської РСР) 

І Вишгород II Нижнє місто 

-» ■ Міська стіна 
........... Межі Старого міста 

прилад». Підприємства заг. і важ¬ 
кого машинобудування — з-ди: 
маш.-буд. ім. І. Лаурістіна (устат¬ 
кування для сланцевої, нафтохім. 
та хім. пром-сті), «Ільмаріне» (ви¬ 
роби. енерг. пристроїв для котлів), 
об’єднання екскаваторне та судно- 
рем. Розвивається хім. (виробничі 
об’єднання «Флора» та «Полімер», 
хім. комбінат «Орто», хім.-фарм. 
з-д), лісова, деревообр. (фанерно- 
меолевий комбінат, виробниче об’¬ 
єднання «Стандарт», лижна ф-ка 
та ін.), буд. матеріалів пром-сть. 
Легка пром-сть представлена текст, 
(бавовняний комбінат «Балтійська 
мануфактура»), трикот. (вироб¬ 
ниче об’єднання «Марат»), швей¬ 
ною (виробниче об’єднання «Бал¬ 
тика»), шкіряно-взут. (виробниче 
об’єднання «Комунар») галузями. 
Найбільші підприємства харч, 
пром-сті: кондитерська ф-ка «Ка- 
лев», рибообробний, молочних про¬ 
дуктів, м’ясоконсервний комбіна¬ 
ти. У місті базуються флоти об’ 
єднання «Естрибпром» та Ест. мор. 
пароплавство. Електроенергія до 
Т. надходить від Прибалтійської та 
Естонської ДРЕС (біля м. Нарви), 
газ — по газопроводах від Кохт- 
ла-Ярве, Ленінграда. Т.— значний 
вузол залізничних, автомоб. та по- 
вітр. сполучень. Новоталлінський 
морський торговельний порт—юдин 
з найбільших в СРСР. 
Т.— важливий культур, центр. У 
1982/83 навч. р. у Т. було 65 за- 
гальноосв. шкіл (59 тис. учнів), 
12 серед, спец. навч. закладів 
(12,9 тис. учнів), 12 профес.-тех. 
уч-щ (3 тис. учнів). У 4 вищих 
навч. закладах налічувалося 13,7 
тис. студентів. Вузи: політех., 
пед. та художній ін-ти, консерва¬ 
торія. В Т.— Академія наук Ес¬ 
тонської РСР, ряд її наукових 
установ, зокрема н.-д. ін-ти тер¬ 
мофізики та електрофізики, кі¬ 
бернетики, хімії, геології, еконо¬ 
міки, історії, мови і л-ри та ін. Пра 
цюють ест. відділення Центр, еко- 
номіко-матем. ін-ту АН СРСР, 
бот. сад, н.-д. та проектний ін-т 
силікатного бетону автоклавного 
твердіння, Ін-т історії партії при 

ЦК Компартії Естонії — філіал 
Ін-ту марксизму-ленінізму при 
ЦК КПРС, н.-д. ін-т будівництва 
Держбуду Ест. РСР, Ін-т експери¬ 
ментальної та клінічної медицини 
та ін. В місті — 41 масова б-ка 
(фонд — 1,8 млн. одиниць зберіган¬ 
ня), Держ. б-ка Ест. РСР ім. 
Ф. Р. Крейцвальда, 27 клубних за¬ 
кладів, 18 кіноустановок, 5 театрів 
— театр опери та балету «Естонія», 
Ест. театр драми ім. В. Кінгісеппа, 
Рос. драм, театр, Театр юного гля¬ 
дача, Театр ляльок, філармонія, 
кіностудія «Таллінфільм». Му¬ 
зеї: Таллінський міський музей, 
Держ. істор. музей Ест. РСР, 
Худож. музей Естонської РСР, 
Держ. музей природи Ест. РСР, 
Ест. держ. парк-музей нар. зодче¬ 
ства та побуту, Ест. держ. морський 
музей, Музей театру та музики, 
Меморіальний музей Ед. Вільде 
та А. Таммсааре. Позашкільні зак¬ 
лади: Палац піонерів і школярів, 2 
будинки піонерів і школярів, стан¬ 
ція юних натуралістів, будинок 
юних техніків, клуб юних моряків, 
дит. стадіон тощо. В Т. працюють 
вид-ва «Еесті раамат», «Валгус», 
«Кунст», Головна редакція Ест. 
Рад. Енциклопедії. Виходять 27 
журналів, 20 газет, у т. ч. міська 
ест. мовою «Ихтулехт» («Вечірня 
газета») та рос. мовою «Вечерний 
Таллин». Респ. радіомовлення і 
телебачення працюють за трьома 
програмами. Телецентр. 
Центр Т. зберігає середньовічне 
планування. Старе місто складає¬ 
ться з двох частин: Вишгорода та 
Нижнього міста. На Вишгороді — 
Вишгородський замок (закладено у 
13 ст., перебудовано в 14—16 ст.), 
кол. палац губернатора (1767—73, 
арх. І. Шульц; тепер будинок Ради 
Міністрів Ест. РСР), будинок 
Верховної Ради Ест. РСР (1920— 
21, арх. Е. Хаберманн, Г. Йоган- 
сен), Домський собор (13—15 ст.), 
ансамбль будівель кол. рос. гу¬ 
бернського суду (1784—92, арх. 
І. Моор). У Нижньому місті — за¬ 
лишки оборонних мурів (13—16 
ст.), фрагменти земляних укріп¬ 
лень (17 ст.), численні архіт. па¬ 
м’ятки 14—17 ст. Серед них — ан¬ 
самбль площі Раекоя з ратушею 
(осн. буд-во 1402—04) і аптекою 
(15—17 ст.), готичні церкви Нігу- 
лісте (13—15 ст.), Пюхавайму (св. 
Духа, 14 ст.), Олевісте (13 — поч. 
16 ст.), будинок кол. Братства 
чорноголових (фасад — 1597, арх. 
А. Пассер). Серед ін. пам’яток — 
палацово-парковий ансамбль Кад- 
ріорг С1718—.25, арх. Н. Мікетті, 
М. Земцов), театр «Естонія» 
(1913, арх. А. Ліндгрен), Бу¬ 
динок художника (1934, арх. Е. 
Куузік, А. Соанс). У рад. час 
збудовано нові житл. масиви (Му- 
стамяе, з 1961, арх. М- Порт, В. 
Тіппель та ін.; Вяйке-Ийсмяе, з 
1972, арх. М. Меелак, М- Порт 
та ін.) та громадські будівлі — 
Співацька естрада (1960, арх. А. 
Котлі, Г. Сепманн та ін.), бу¬ 
динок ЦК Компартії Естонії, 1968, 
арх. М- Порт та ін.), готель «Віру» 
(1972, арх. Г. Сепманн та ін.), 
Олімпійський центр парусного 
спорту (1980, арх. Г. Сепманн, 
Г. Лоовеер та ін.; 1980 тут від¬ 
булася парусна регата XXII 
Олімпійських ігор). Пам’ятни¬ 
ки: екіпажу рос. броненосця «Ру- 
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салка» (1902, скульптор А. Адам- 
сон), «Лінда» (1920, скульптор А. 
Вейценберг), В. І. Леніну (1950, 
скульптор М. Томський), М. І. 
Калініну (1951, скульптор А. 
Каазік), В. Кінгісеппу (1951, 
скульптор Е. Роос), меморіальний 
ансамбль « Борцям за Радянську 
владу» в Маар’ямягі (1975, 
скульптор М- Варік) та ін. Іл. 
див. на окремому аркуші до ст. 
Естонська Радянська Соціалістич¬ 
на Республіка, т. 4, с. 448—449. 
Літ.: История Таллина. Таллин, 
1972; Таллин. Кратний знциклопеди- 
ческий справочник. Таллин, 1980; 
ТомбергТ. Е. Таллин. [Путеводитель]. 
Таллин, 1981. , Н. О. Югансон. 
ТАЛМУД (давньоєвр.) — збірник 
догматичних релігійно-етичних і 
правових норм іудаїзму, складе¬ 
ний протягом 4 ст. до н. е.— 5 ст. 
н. е. в Палестині і Вавілоні!'. Осн. 
зміст Т. становить тлумачення ста¬ 
родавньої частини Біоліг. Т. освя¬ 
чує класову нерівність, над. відо¬ 
собленість євр. народу, принизли¬ 
ве становище жінки, вимагає від 
віруючих беззастережної покори, 
проповідує нетерпимість до іно¬ 
вірців. 
ТАЛМУДЙЗМ (від талмуд) — 
1) Іудейська казуїстика, яка виво¬ 
дить вигідні для талмудистів по¬ 
ложення з тексту П’ятикнижжя 
(Тори). 2) Переносно — схоластич¬ 
ні міркування, догматизм, начот¬ 
ництво. 
ТАЛйВСЬКИЙ Теодор Маріан 
(23.III 1857, Зассів, тепер ПНР — 
1.У 1910, Львів) — польс. архітек¬ 
тор. Закінчив політехнічні ін-ти 
у Львові та Відні. Побудував 
костьол Єлизавети (1904—11) та 
віллу Ванге (1899) у Львові; ко¬ 
стьоли у Кам’янці-Струмиловій 
(тепер м" Кам’янка-Бузька Львів, 
обл.), в с. Товстому (тепер Гуся- 
тинського р-ну Терноп. обл.) та 
м. Скалаті (тепер Терноп. обл.), 
палац Четвертинських у Києві. Ба¬ 
гато будував у Польщі. З 1901 
викладав у Львів, політех. ін-ті, 
професор. 
ТАЛбМ (від грец. ОаХХб^ — па¬ 
гін, зелена гілка) —нерозчленова- 
не на стебло і листки тіло нижчих 
рослин. Те саме, що й слань. 
талярЄвськии Яків (у черне¬ 
цтві—Іліодор; рр. н. і см. невід.) — 
укр. гравер на дереві 18 ст. Працю¬ 
вав у Чернігові. В 50-х рр. виконав 
гравюри для різних видань, що ви¬ 
ходили в Черніг. друкарні; «Цар 
Давид грає на гуслях», «Григо¬ 
рій Двоєслов», «Іоанн Златоуст», 
«Василь Великий» та ін. 
ТАЛЬ Михайло Нехемійович 
(н. 9.XI 1936, Рига) — рад. шахіст, 
гросмейстер СРСР і міжнар. грос¬ 
мейстер (з 1957), засл. майстер 
спорту (з 1960). Чемпіон світу 
(1960—61, після перемоги у мат¬ 
чі з М. Ботвинником)\ чемпіон 
СРСР (1957—58, 1967, 1972, 1974, 
1978). У складі збірної команди 
СРСР — переможець багатьох ша¬ 
хових олімпіад, чемпіонатів Євро¬ 
пи (1957—73). Переможець бага¬ 
тьох шахових турнірів, у т. ч. 
міжнародних. Нагороджений орде¬ 
нами «Знак Пошани», Дружби на¬ 
родів. 
ТАЛЬ — річка у Київ. обл. УРСР, 
права прит. Тетерева (бас. Дні¬ 
пра). Довж. 51 км, площа бас. 357 
км2. Тече Поліською низовиною у 

широкій долині. Використовують 
для зрошування с.-г. угідь. 
ТАЛЬ (голл. Іаііе) — підвісний 
пристрій, яким піднімають ван¬ 
тажі на порівняно невелику висо¬ 
ту. Розрізняють Т. (мал.): з руч¬ 
ним і електр. приводом; стаціонар¬ 
ні та пересувні — на спец, візках, 
що переміщуються по підвісних 
коліях (з однією або двома рейка¬ 
ми). В СРСР вантажопідйомність 
ручних Т.— 0,25—8, Т. з електр. 
приводом — 1—12,5 т; висота під¬ 
йому вантажів талями всіх типів— 
до 18 м. Електр. талі переміщу¬ 
ються з швидкістю 20—40 м/хв, 
швидкість підйому ними вантажу 
— 1—8 м/хв. Т. обладнують галь¬ 
мами, що перешкоджають довіль¬ 
ному опусканню піднятого ванта¬ 
жу. Застосовують Т. для виробни¬ 
чих і складських операцій, на мон¬ 
тажних, ремонтних та ін. роботах. 
Електр. Т., що переміщується по 
однорейковій (монорейковій) колії, 
наз. тельфером. 
ТАЛЬВЕГ (нім. Та1\уе§, від Таї — 
долина і \Уе§ — дорога) — лінія, 
що сполучає найнижчі точки дна 
річкової долини, яру, балки тощо. 
ТАЛЬВІ (Тальвя; Талфя; Таїуі; 
справж. ім’я та прізв.— Тереза 
Альбертіна Луїза фон Якоб-Робін- 
сон; 26.1 1797, Галле — 13.ІУ 1870, 
Гамбург) — нім.-амер. письмен¬ 
ниця , літературознавець, фолькло¬ 
рист і перекладачка. Дочка Л. Г. 
К. фон Якоба. В 1806—09 про¬ 
живала в Харкові, де батько пра¬ 
цював професором ун-ту. Тут вив¬ 
чила укр. мову, познайомилася 
з укр. фольклором і л-рою. В 
1809—.16 жила в Петербурзі. По¬ 
вернувшись до Німеччини, пере¬ 
клала серб. нар. пісні (т. 1—2, 
1825—26). У 1834 виїхала до 
СІЛА. Тут опублікувала статті 
«Про мову індіанців Америки» 
(1834), «Життя Гете», «Іспанські 
народні поети» (обидві — 1852), 
«Поети півдня Франції» (1853) то¬ 
що. В 1838 у Відні познайомилася 
з О- Бодянським. У статтях «Істо¬ 
ричний огляд слов’янської мови 
в її різноманітних діалектах» 
(англ.— 1834, нім. перекл.— 1837), 
«Козаки і їхні історичні пісні» 
(нім— 1869) і кн. «Історичний ог¬ 
ляд мов і літератури слов’ян¬ 
ських народів з нарисом їхньої на¬ 
родної поезії» (англ.— 1850, нім. 
перекл.— 1852) подала інформа¬ 
цію про територію і мову укр. на¬ 
роду, про творчість І. Котлярев¬ 
ського, Є. Гребінки і Г. Квітки- 
Основ’яненка, висловлювала за¬ 
хоплення укр. фольклором, наве¬ 
ла у своєму перекладі шість укр. 
нар. пісень, в т. ч. про Г. Чурая 
і М. Пушкаря (за «Запорожской 
стариной» І. Срезневського), «Піс¬ 
ню про Саву» (за збіркою ф. Л. 
Челаковського), пісню «Віють віт¬ 
ри, віють буйні» з «Наталки Пол¬ 
тавки» І. Котляревського (за зб. 
І. Сахарова; це був перший перек¬ 
лад англ. мовою уривка укр. літ. 
твору). Два переклади Т. вміще¬ 
но в кн. О- М. Николюкіна «Лите- 
ратурньїе связи России и СІЛА» 
(М-, 1981). В. Т. Полек. 
ТАЛЬЙбНІ (Тавііопі) Марія (23. 
IV 1804, Стокгольм — 22.IV 1884, 
Марсель) — італ. артистка балету. 
Представниця балетного театру 
епохи романтизму. Навчалась у 
свого батька — балетмейстера Ф. 

Тальйоні. Дебютувала 1822 у Від¬ 
ні. В 1827—35 виступала в Пари¬ 
жі, в 1837—42 щороку — в Петер¬ 
бурзі. В 1847 залишила сцену. Т. 
збагатила танець на нові засоби об¬ 
разної виразності (зокрема, ввела 
танець на пуантах). Партії: Силь¬ 
фіда («Сильфіда» Шнейцгоффера), 
Лауретта («Гітана, або Іспанська 
циганка» Обера і Шмідта),гол. пар¬ 
тії в балетах «Тінь» Мауера, «Мор¬ 
ський розбійник» Адана. 
ТАЛЬК (нім. Таїк; першоджере¬ 
ло: араб, талк) — мінерал класу 
силікатів. Мд3 (ОН)2 [5і4О10]. 
Сингонія моноклінна. Густ. 2,78. 
Твердість 1. Колір блідо-зелений 
або білий, іноді з жовтуватим або 
буруватим відтінками. Вогнетрив¬ 
кий. Відміни Т.: мінесотаїт (міс¬ 
тить залізо), вілемсеїт (нікелистий 
Т.), стеатит (щільний, масивний 
Т.). У Рад. Союзі великі родовища 
Т. є на Уралі, в Саянах. За рубе¬ 
жем Т. відомий у Канаді, СПІА, 
Франції. Т. застосовують як на¬ 
повнювач у гумовій, паперовій та 
ін. галузях пром-сті, використову¬ 
ють при виготовленні кераміки 
(особливо радіоізоляційної), сте¬ 
атит — як виробне каміння. 
ТАЛЬКАУАНО — місто на Зх. 
Чілі. Мор. порт на Тихому ок., 
залізнична станція, аеропорт. 
204,1 тис. ж. (1978). Машинобу¬ 
дівна, нафтохім. і харч, пром-сть. 
Рибальство. Рем. і бункерна база 
торг, і військ, флоту країни. Поб¬ 
лизу Т.— великий металург, ком¬ 
бінат. 
ТАЛЬМА (Таїта) Франсуа Жо- 
зеф (15.1 1763, Париж — 19.X 
1826, там же) — франц. актор. 
Після закінчення 1787 Королівсь¬ 
кої школи декламації і співу (Па¬ 
риж) дебютував у театрі <Коме- 
оі Франсезь. У 1791 очолив трупу 
революційно настроєних акторів, 
які вийшли з цього театру і засну¬ 
вали «Театр Республіки». Повер¬ 
нувся до «Комеді Франсез» 1799. 
Серед ролей — Король, Генріх VIII 
(«Карл IX», «Генріх VIII» Ж. М. 
Шеньє), Гам лет, Отелло, Макбет 
(однойменні трагедії У. Шекспіра). 
Т. відмовився від звичного для 
класичної школи монотонно-на¬ 
співного читання, наблизившись 
до більш реалістичного стилю ак¬ 
торської гри. 
Те.: Рос. перекл. — О сцениче- 
ском искусстве. М., 1888; Мемуари. 
М.-Л. 1931. 
Літ.: Панов В. Франсуа-Жозеф Таль- 
ма. М. —Л. 1939; Дейч А. Франсуа- 
Жозеф Тальма. М., 1973. 
ТАЛЬНЕ — місто Черкас, обл. 
УРСР, райцентр, на р. Гірському 
Тікичі (бас. Пд. Бугу). Залізнич¬ 
на станція. Вперше згадується в 
документах 17 ст., коли Т. було 
під владою шляхет. Польщі. На¬ 
селення Т. брало активну участь 
у гайдамацькому русі, Коліївщині. 
Після 2-го поділу Польщі (1793) Т. 
у складі Правобережної України 
возз’єднано з Росією. В 1905 ви¬ 
никла с.-д. група. Рад. владу 
встановлено в лютому 1918. З 
1938 Т.— місто. У Т.— молочно¬ 
консервний, хлібопродуктів та 
цукр. комбінати, мінеральної води, 
м’ясокісткового борошна та щебе¬ 
невий з-ди, кар’єроуправління, 
райсільгосптехпіка, райсільгоспхі- 
мія, комбінат побутового обслуго¬ 
вування. Буд. технікум, 6 заг.- 
осв. та музична школи, лікарня, 

ТАЛЬНЕ 

Ф. Ж. Тальма. 

Я. Таляревський. 
Іравюра до книги 
«Анфологіон», виданої 
1753 у Чернігові. 

Ручний черв’ячний 
таль. 
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ТАЛБНІВСЬКИЙ 
РАЙОН 

А. Тамайо Мендес. 

О. І. Таманян. 

Тамара Ханум. 

Н. В. Тамарова. 

поліклініка, Будинок культури, 
З клуби, кінотеатр, 5 б-к, мемо¬ 
ріальний музей одного з зачина¬ 
телів колгоспного руху на Украї¬ 
ні Ф. І. Дубковецького, який 
1922—60 працював тут головою 
колгоспу. В Т. народилася учас¬ 
ниця революц. руху в Росії Т. Ф. 
Людвинська. В 1920 Т. відвідав 
М. І. Калінін. 
ТАЛЬНГВСЬКИЙ РАЙбН — у 
пд.-зх. частині Черкас, обл. УРСР. 
Утворений 1923. Площа 0,9 тис. 
км2. Нас. 51,3 тис. чол. (1983). У 
районі — 42 населені пункти, під¬ 
порядковані міській та 25 сільс. 
Радам нар. депутатів. Центр — 
м. Тальне. Т. р. розташований в 
межах Придніпровської височини. 
Поверхня — полого-хвиляста рів¬ 
нина, розчленована глибоко вріза¬ 
ними річковими долинами, які 
подекуди мають форму каньйонів. 
Корисні копалини: граніти, као¬ 
ліни, пісковики, торф. Гол. річ¬ 
ки — Гірський Тікич і Гнилий Ті- 
кич (бас. Пд. Бугу). Грунти чор¬ 
ноземні та сірі опідзолені. Лежить 
у лісостеповій зоні. Ліси (дуб, 
граб, клен, липа, ясен, береза, 
сосна) займають 4,8 тис. га. Най¬ 
більші пром. підприємства: Май- 
данецький цукр. з-д, тальнівські 
цукр., молочноконсервний, хлі¬ 
бопродуктів комбінати, щебеневий 
та мінеральної води з-ди. Комбі¬ 
нат побутового обслуговування 
(Тальне) та 3 будинки побуту. 
Спеціалізація с. г. району — зем¬ 
леробство зерново-буряківничого, 
тваринництво м’ясо-мол. напрямів. 
Площа с.-г. угідь 1983 становила 
69,0 тис. га, у т. ч. орні землі — 
65,0 тис. га. Гол. культури: озима 
пшениця, ячмінь, кукурудза, го¬ 
рох, просо, гречка, цукр. буряки, 
соняшник, картопля. У Т. р.— 18 
колгоспів, 3 радгоспи, райсільгосп- 
техніка, райсільгоспхімія. Заліз¬ 
нична ст. Тальне. Автомоб. шля¬ 
хів — 302 км, у т. ч. з твердим пок¬ 
риттям — 277 км. У районі — буд. 
технікум (Тальне), радгосп-техні- 
кум (с. Тальянки), 32 заг.-осв. 
та музична школи; 36 лік. закла¬ 
дів, у т. ч. 6 лікарень. 22 будинки 
культури, 16 клубів, кінотеатр, 
40 кіноустановок, 45 б-к, меморі¬ 
альний музей одного з зачинателів 
колгоспного руху на Україні Ф. І. 
Дубковецького. У с. Вишнополі 
Т. р. народилися укр. рад. живо¬ 
писець І. С. їжакевич та укр. рад. 
поет ф. О- Мицик, у с. Піщаній 
— укр. рад. хірург Г. Г. Горо- 
венко, у с. Кобриновому — рад. 
парт, і держ. діяч В. М. Кавун і 
рад. історик Д. М. Петрушевський 
у с. Онопріївці — укр. рад. пись¬ 
менник С. П. Ковганюк. У Т. р. 
видається газ. «Колос» (з 1930). 

. „ . В. Ф. Путій. 
ТАМАИО мЄНДЕС (Ташауо 
Мепсіег) Арнальдо (н. 29.1 1942, 
м. Гуантанамо) — льотчик-космо- 
навт Республіки Куба, Герой Ра¬ 
дянського Союзу (1980), Герой 
Республіки Куба (1980), підпол¬ 
ковник. Член Комуністичної пар¬ 
тії Куби з 1967. Закінчив Техно¬ 
логічний інститут ім. Повстан¬ 
ської армії (Гавана). В 1978 
в Центрі підготовки космонавтів 
ім. Ю. О. Гагаріна почав готува¬ 
тися до польоту за програмою 
«Інтеркосмос». Пройшов повний 
курс навчання за програмою піло¬ 

тованого корабля «Союз» та орбі¬ 
тальної станції «Салют». Разом 
з Ю- В. Романенком здійснив по¬ 
літ (18—26.IX 1980) на космічному 
кораблі «Союз-38». Після стику¬ 
вання (19.IX) з орбітальним комп¬ 
лексом «Салют-6» — «Союз-37» 
(екіпаж — Л. І. Попов і В. В. Рю- 
мін) космонавти виконали запла¬ 
новану програму мед.-біол., наук.- 
тех. і технологічних досліджень 
і експериментів, підготовлених уче¬ 
ними СРСР і Республіки Куба. 
тамАнський півострів, 
Тамань — півострів у Зх. Перед- 
кавказзі, в межах Красно дар. 
краю РРФСР. Омивається Азов¬ 
ським і Чорним морями та Керчен¬ 
ською протокою. Пл. 2000 км2. 
Береги низовинні, значною мірою 
розчленовані (Таганрозька зат., 
лимани). Поверхня рівнинна, міс¬ 
цями — пасма горбів заввишки 
до 164 м. Численні грязьові вулка¬ 
ни, є солоні озера, болота, плавні. 
Поклади бурого залізняку, кам. 
солі. Посіви пшениці, кукурудзи, 
плантації винограду. Т. п. має 
поромний зв’язок з Керченським 
п-овом. 
Територію Т. п. заселено з 2-го тис. 
до н. е. На поч. 1-го тис. до н. е. 
тут жили кіммерійці, потім синди. 
В 6 ст. до н. е. на Т. п. почали се¬ 
литися греки-колоністи (див. 
Гермонасса, Патраей, Фанаго- 
рія). В 5 ст. до н. е. Т. п. увій¬ 
шов до Боспорськоі держави* В 
10 ст. на Т. п. утворилось Тмута- 
раканське князівство. Після при¬ 
єднання Т. п. у 70-х рр. 18 ст. до 
Росії на Т. п. і в Прикубанні було 
поселене Чорноморське козацьке 
військо. З Т. п. пов’язані Таман- 
ської армії похід 1918 і Новоро¬ 
сійської аманська операція 1943. 
тамАнської Армії похГд 
1918 — героїчний похід рад. військ 
з Таманського півострова через 
зайняті білогвардійцями райони 
Пн. Кавказу на з’єднання з гол. 
силами Червоної Армії. 25.VIII в 
районі станиці Верхньобаканськсї 
зосередилися відрізані від гол. 
сил, що відійшли на Армавір, ко¬ 
лони рад. військ, всього бл. ЗО тис. 
бійців, а також понад 25 тис. бі¬ 
женців. 27.VIII з цих військ бу¬ 
ло сформовано Таманську армію 
(команд.— І. І. Матвєєв, пом. 
командуючого — Є. Й. Ковтюх) 
у складі 3 колон. У Таманську ар¬ 
мію також ввійшли й робітники 

Новоросійська і матроси з потопле¬ 
них кораблів Чорномор. флоту. 
1-а колона армії (команд.— Є. Й- 
Ковтюх) йшла в авангарді, роз¬ 
чищаючи шлях осн. силам. По¬ 
хід відбувався при нестачі боє¬ 
припасів, продовольства й меди¬ 
каментів; біженці утруднювали 
дії військ. 28. VIII—. 18. IX армія 
в тяжких умовах з боями пройш¬ 
ла бл. 500 км по ворожих тилах 
і в районі Армавіра з’єдналася з 
гол. силами рад. військ. На своє¬ 
му шляху армія розгромила в Ту¬ 
апсе дивізію меншовицького уря¬ 
ду Грузії і 15-тисячний білогвард. 
заслон у районі станиці Бєлорє- 
ченської. 26. IX вона визволила 
Армавір, 28.Х — Ставрополь і в 
серед, листопада влилася в 11-у 
армію Пд. фронту. Т. а. п. відобра¬ 
жено в повісті О. С. Серафимови- 
ча «Залізний потік» (1924). 
Літ.: Білогубець С. І. Люди «заліз¬ 
ного потоку». Спогади. Сімферополь, 
1974. Л. О. Кирилов. 

ТАМАНЯН Олександр Іванович 
[4 (16).III 1878, Єкатеринодар, те¬ 
пер Красно дар — 20.11 1936, Єре¬ 
ван] — вірм. рад. архітектор, 
нар. арх. Вірменії (з 1924). У 1904 
закінчив петерб. АМ. У ранніх 
творах розробляв принципи класи¬ 
цизму (кол. особняк Щербатова 
у Москві, 1911—13; комплекс сана¬ 
торію в Кратові, 1913—23). З 
1923 жив у Єревані. Створив ген. 
план реконструкції Єревана (за¬ 
тверджено 1924), проекти плану¬ 
вання Ленінакана (1925), Ечмі- 
адзіна (1927—28)таін. міст. Серед 
споруд — Будинок Уряду Вірм* 
РСР (1926—41), Театр опери та ба¬ 
лету ім. О. О. Спендіарова (1926— 
53; іл. див. на окремому аркуші 
до ст. Вірменська РСР, т. 2, 
с. 448—449). Держ. премія СРСР, 
1942. 
Літ.: Яралов Ю. С. Таманян. М., 
1950. 

ТАМАР, Тамара (бл. серед. 60-х 
рр. 12 ст.— 1207) — цариця Гру¬ 
зії з 1184. Підпорядкувала своїй 
владі майже все Закавказзя. З 
метою об’єднання і зміцнення 
централізованої д-ви Т. вела бо¬ 
ротьбу проти феод, аристократії. 
За її царювання було збудовано 
фортеці, прокладено караванні 
шляхи, канали тощо. Значного 
розвитку досягла культура, зо¬ 
крема л-ра (III. Руставелі, обій¬ 
маючи посаду при її дворі, написав 
поему «Витязь в тигровій шкурі»). 
Розвивалися політ, зв’язки з Рус¬ 
сю. Першим чоловіком Т. був 
(з 1185) син кн. Андрія Бого- 
любського Юрій. 
ТАМАРА ХАНУМ [справж. 
прізв. та ім’я — Петросян Тамара 
Артемівна; н. 16 (29). III 1906, с. 
Горчаково, тепер у складі м. Фер¬ 
гани Узб. РСР] — узб. рад. спі¬ 
вачка і танцівниця, нар. арт. 
СРСР (з 1956). Член КПРС з 
1941. Сценічну діяльність почала 
1919. В 1925 закінчила Центр, 
театр, технікум (Москва). В 1926— 
28 — солістка концертної трупи М. 
Карі-Якубова (згодом Держ. кон¬ 
цертно-етнографічний ансамбль, 
Ташкент). У 1928—34 виступала в 
муз. театрах Коканда, Андижана, 
Самарканда та ін. З 1936 — солі¬ 
стка Узб. держ. філармонії, в 
1941—69 — худож. керівник і со¬ 
лістка муз. ансамблю (Ташкент). 
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ТАМБОВ — місто, центр Тамб. 
обл. РРФСР. Розташований на лі¬ 
вому березі р. Цни (бас. Волги). 
Вузол залізнич. та автомоб. шля¬ 
хів, пристань, аеропорт. 286 тис. 
ж. (1983). Поділяється на 3 міські 
р-ни. Засн. 1636 як фортеця Сим¬ 
бірської укріпленої лінії для за¬ 
хисту Рос. д-ви від наскоків Крим. 

О. І. Таманян. Площа 
В. І. Леніна в Єревані. 
1926-50. 

9 УРЕ, т. її 



130 
тамбур 

Тамаринд. Гілка з пло¬ 
дами. 

Виконавець на тамбу¬ 
рині. 

Тамарикс галузистий: 
1 — квітуча гілка; 
2 — квітка; 
3 — насінина. 

санові, Мічурінську, Моршансь- 
ку); Будинок-музей І. В. Мічу- 
ріна (Мічурінськ), картинна гале¬ 
рея в Тамбові та ін. Театри; драм, 
та ляльок, філармонія — у Тамбо¬ 
ві, драматичний театр — у Мічу¬ 
рінську. На території Т. о.— 8 са¬ 
наторіїв. 
ТАМБУР (франц. іашЬоиг, букв. 
— барабан, з араб.) — 1)Те саме, 
що й барабан в архітектурі. 2) При¬ 
міщення між зовнішніми і внут¬ 
рішніми вхідними дверима (про¬ 
різами) у будинках, залізничних 
вагонах, камерах тощо. Призна¬ 
чене, як правило, для захисту 
внутр. приміщення від безпосе¬ 
реднього проникнення зовн. по¬ 
вітря. 3) Спосіб в’язання або виши¬ 
вання (петля в петлю). 
ТАМБУР — щипковий музичний 
інструмент з корпусом грушоподіб¬ 
ної форми, довгою шийкою і трьо¬ 
ма струнами; інша назва — тан¬ 
бур. 
ТАМБУРИН (франц. ІашЬоигіп, 
італ. іатЬогіпо) — 1) Циліндрич¬ 
ної форми, невеликого діаметру 
барабан (висота понад 1 м) з 2 шкі¬ 
ряними мембранами. За місцем 
походження (Прованс, Франція) 
наз. провансальським. 2) Старо¬ 
винний танок провансальського 
походження у дводольному мет¬ 
рі (2/2, 2/4). Виконувався в су¬ 
проводі флейти і Т. 3) У літера¬ 
турі тамбурином іноді називають 
бубон. 
ТАМГА (тюрк, і монг.— тавро) — 
1) Тотемний (див. Тотемізм) ро¬ 
довий (а згодом сімейний) знак 
власності, яким народи, переваж¬ 
но кочовики, Центр. Азії, Сибі¬ 
ру, Серед. Азії, Причорномор’я 
позначали зброю, худобу, гончар¬ 
ні вироби, килими тощо. Пізніше 
Т. була також особистим знаком, 
що відповідав гербу, печатці, під¬ 
пису. 2) Внутрішнє торговельне 
мито (звідси російське слово 
«таможня» — митниця), що існу¬ 
вало на Русі з часів панування 
Золотої орди до середини 18 ст. 
Мито брали у зв’язку з тавруван¬ 
ням товару. 
ТАМЕРЛАН (1336—1405) — се¬ 
редньоазіатський держ. діяч, пол¬ 
ководець. Див. Тімур. 
ТАМІЛИ — народ у Пд. Азії. 
Живуть в Індії (46 млн. чол., пе¬ 
реважно в шт. Тамілнад; 1980, 
оцінка), Шрі-Ланці, Малайзії, Бір¬ 
мі, Сінгапурі, Австралії і Океа¬ 
нії. Заг. чисельність — 50,5 млн. 
чол. (1980, оцінка). Говорять та¬ 
мільською мовою. За релігією 
більшість Т.— індуїсти, частина — 
мусульмани. В 3 ст. до н. е. були 
відомі тамільські д-ви Чола, Чера 
і Пандья. В 14 ст. Тамілнад («зем¬ 
ля тамілів») став частиною імпе¬ 
рії Віджаянагар. У 17 ст. він 
розпався на ряд князівств. Осн. 
заняття сучасних Т.— землероб¬ 
ство, рибальство, ремесла. У Т. 
існує давня література; з мис¬ 
тецтв розвинуті архітектура, дріб¬ 
на бронзова пластика, народний 
театр. 
ТАМІЛНАД (до 1969 — Мадрас) 
— штат на Пд. Індії. Омивається 
водами Бенгальської зат. Індій¬ 
ського ок. Площа 130 тис. км2. Нас. 
41,2 млн. чол. (1971), гол. чин. 
таміли. Адм. ц.— м. Мадрас. 
Більшу частину території займає 
приморська рівнина (Коромандель- 

ський берег), на Зх.— Східні Га¬ 
ти. Клімат тропічний, мусонний. 
Поширені листопадні тропічні лі¬ 
си. Основа економіки — с. г., зо¬ 
крема землеробство. З прод. куль¬ 
тур вирощують рис, пшеницю, 
кУкУрУДзу* просо, бобові; з тех.— 
арахіс (за збором Т. посідає про¬ 
відне місце в країні), бавовник, 
цукр. тростину, каучуконоси, ка¬ 
ву, чай та ін. Овочівництво. Роз¬ 
водять велику рогату худобу, 
овець і кіз. Рибальство. В лісах — 
заготівля деревини. На узбереж¬ 
жі — випарювання солі з мор. во¬ 
ди. Видобувають буре вугілля, 
боксити, магнезит. Провідна га¬ 
лузь обробної пром-сті — текстиль¬ 
на. Підприємства маш.-буд., ме¬ 
талург., хім., цем., шкіряної та 
ін. галузей. При сприянні СРСР 
збудовано пром. комплекс Нейве- 
лі (видобування вугілля, ТЕС, 
нафтопереробка, хім. виробницт¬ 
во тощо) та з-д по вироби, алюмі¬ 
нію. Значна харчосмакова (цукр., 
олійна, тютюнова) пром-сть. Роз¬ 
винуті кустарні промисли. Гол. 
промисловий центр і морський 
порт — Мадрас. 
ТАМІЛЬСЬКА ЛІТЕРАТУРА — 
література тамілів. Рання літ. 
традиція («поезія сангі») представ¬ 
лена поетичними збірками поч. н. 
е. «Вісім антологій» і «Десять пі¬ 
сень». Найвідомішими до серед. 
1-го тис. були збірки афористичної 
поезії «Тірукурал» і «Наладіяр», 
у 2-й пол. 1-го тис.— п’ять епічних 
поем — «Повість про браслет» 
(бл. 7—9 ст.), «Перли» (8—9 ст.) 
та ін. Поема «Рамаяна» Камбана, 
чи«Камбарамаяна» (10—11 ст.), не 
відступаючи від сюжетної канви, 
відображала таміл. нац. життя 
й побут, заклала основи світської 
поезії. В 7—8 ст. виникла гімно- 
ва поезія реліг.-реформаторського 
вішнуїтського (див. Вішнуїзм) ру¬ 
ху бхакті. В 10 ст. Надамуні зіб¬ 
рав вірші 12 вішнуїтських поетів- 
святих (альварів) в антологію 
«4 000 священних гімнів», яку 
вважають вішнуїтською ведою. 
Шіваїтську поезію в 11 ст. об’єднав 
Намбі в 12 «Священних збірок». 
Пізніше виділяються представни¬ 
ки світської поезії Оттаккуттан 
(12 ст.), Пухаженді (13—14 ст.), 
реліг. поети Арунагірі (15 ст.), 
Шівапрахасар (17 ст.), Тайюма- 
навар (18 ст.). В 19 ст. з’явилася 
таміл. преса (1831 — перший жур¬ 
нал у Мадрасі). Оновлюється 
традиційна поезія. Зачинателем 
сучасної тамільської прози висту 
пив С. Веданаягам Піллаї (1826 
—89), автор першого в Т. л. ро¬ 
ману «Історія Пратапа Мудалія- 
ра» (1879). Серед ін. романістів 
кін. 19 — поч. 20 ст.— Б. Раджам 
Аїяр, С. М. Натеса Састірі, А. 
Мадавія, автори антиколоніальних 
оповідань — А. Мадавія, С. Айєр, 
Суппіраманія Бараді. В основі 
прозових творів — просвітитель¬ 
ський реалізм. Сундарам Піллаї 
(1855—97) створив першу таміл. 
п’єсу «Манонманіям» (1891). 
В поезії поч. 20 ст. визначне місце 
належить Суппіраманії Бараді, у 
віршах якого зазвучали патріотич¬ 
ні, антиколоніальні, антифеод. мо¬ 
тиви. Поет привітав Велику Жовтн. 
соціалістичну революцію (вірш 
«Нова Росія», 1918). У розвитку 
сучасної л-ри велика роль нале¬ 

жить літ. -худож. журналам «Анан- 
да Віхадан», «Калькі» та ін., зас¬ 
нованим у 20—40-х рр. Прозаїк 
Калькі утвердив жанр істор. ро¬ 
ману («Улюблений син Кавері», 
1947—48, та ін.), досяг великих 
успіхів у соціальному романі 
(«Шум хвиль», 1953). З широко 
популярними романами на акту¬ 
альні теми виступали також Р. А. 
Махадеван, М. Варадараджан, 
Д. Джеякандан (повісті, роман 
«Різний час, різні люди», 1973). 
Поряд з Калькі значний вклад 
у розвиток жанру оповідання внес¬ 
ли Пудумеїпіттан, Ахілан, К. В. 
Джаганнадан, М. П. Сомасунда- 
рам, Г. Ажахірісамі, Д. Джеякан¬ 
дан та ін. Розвивається драматур¬ 
гія (Б. С. Рамайя та ін.). Таміл. 
мовою перекладено багато творів 
світової класики, в т. ч. рос. і 
рад. л-ри. Розвивається лгг.-ху- 
дож. критика, дит. л-ра. В пере; 
кладі укр. мовою опубл. окремі 
оповідання таміл. письменників 
(«Всесвіт», 1976, № 12) та вірші 
С. Бараді («Всесвіт», 1982, >6 12). 
Рос. мовою видано вибрані поезії 
С. Бараді, романи й повісті Каль¬ 
кі, Д. Джеякандана, Пудумеїпіт- 
тана, поезії й оповідання в бага¬ 
тьох збірниках, літ.-критичні пра¬ 
ці (М. Варадараджана та ін.). 
Літ.: Смирнова И. Кратний очерк 
развития тамильской литературьі (до 
конца XIX в.). В кн.: Литературьі Ин- 
дии. М., 1958; Макаренко В. А. Та- 
мильская литература. В кн.: Литера- 
тура Востока в новейшее время. 
1917 — 1945. М., 1977; Варадараджан 
М. Тамильская литература. В кн.: 
История индийских литератур. Пер. 
с англ. М., 1964. 

В.П. Макаренко. 
ТАМІЛЬСЬКА МбВА, таміж — 
мова тамілів. Належить до драві¬ 
дських мов. У Т. м. розрізня¬ 
ють 5 тер. діалектів, у т. ч. цей¬ 
лонський (ланкійський), а також 
кілька соціальних, серед яких 
особливо вирізняється діалект 
брахманів. Давня писемна літ. 
Т. м. канонізована в граматиці 
Павананді «Наннул» (13 ст.). Те¬ 
пер розрізняють класичну й су¬ 
часну літ. мову. Розмовна Т. м. 
пошир, в усному спілкуванні та¬ 
мілів, вона істотно відрізняється 
від писемної. Останнім часом ви¬ 
являється тенденція до зближення 
літ. і розмовної Т. м. Характерні 
риси Т. м.: розрізнювання корот¬ 
ких і довгих голосних, наявність 
ретрофлексних приголосних. Ти¬ 
пологічна будова — суфіксально- 
аглютинативна. Для Т. м. викори¬ 
стовують складове письмо, що по¬ 
ходить від брахмі. На Т. м. є ба¬ 
гата тамільська література. 
Літ.: Андронов М. С. Разговорньїй 
тамильский язьік и его диалектьі. М., 
1962; Андронов М. С. Грамматика та- 
мильского язьїка. М., 1966. 

В. П. Макаренко. 
ТАММ Ігор Євгенович [26.VI 
(8.VII) 1895, Владивосток — 12. 
IV 1971, Москва] — рос. рад. фі- 
зик-теоретик, акад. АН СРСР 
(з 1953), Герой Соціалістичної 
Праці (з 1953). Закінчив Моск. 
ун-т (1918), з 1919 викладав фізи¬ 
ку у вищих навч. закладах Сім¬ 
ферополя, Одеси і Москви. В 
1924—41 та з 1954 працював у 
Моск. ун-ті. Одночасно з 1934 — 
у Фіз. ін-ті АН СРСР. Осн. пра¬ 
ці — з квантової механіки та її за¬ 
стосувань, теорії випромінювань, 
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теорії косміч. проміння і взаємо¬ 
дії ядерних частинок. Побудував 
квантову теорію розсіяння світла 
у твердих тілах і теорію розсіяння 
світла електронами. Створив спіль¬ 
но з С. П. Шубіним (1908—38) 
теорію фотоефекту в металах, 1937 
спільно зі. М. Франком — тео¬ 
рію випромінювання електрона, 
який швидко рухається в середо¬ 
вищі (див. Черепкова — Вавило- 
ва випромінювання). Працював 
також над проблемами керованих 
термоядерних реакцій. Нагородже¬ 
ний 3 орденами Леніна, орденом 
Трудового Червоного Прапора, 
медалями. Держ. премія СРСР, 
1946, 1953. Нобелівська пре¬ 
мія, 1958. 
ТАММАН (Таттапп) Густав Ген¬ 
ріх Йоганн Аполлон (9.VI 1861, 
м. Ямбург, тепер Кінгісепп Ле- 
нінгр. обл.— 17.XII 1938, Геттін¬ 
ген) — нім. фізикохімік, іноз. 
чл.-кор. Петерб. АН (з 1912), іноз. 
почесний член АН СРСР (з 1927). 
Закінчив 1882 Дерптський (тепер 
Тартуський) ун-т, в якому викла¬ 
дав (з 1892 — професор). У 1903— 
ЗО — професор ун-ту в Геттінгені. 
Основні праці Т. присвячені 
органічній і фіз. хімії. Вивчав 
фіз.-хім. властивості розчинів. 
Відкрив поліморфні модифікації 
льоду, розробив теорію кристалі¬ 
зації. На основі цієї теорії розви¬ 
нув положення про те, що скло є 
переохолодженою рідиною з ве¬ 
ликою в’язкістю. Встановив діа¬ 
грами стану багатьох металевих 
систем. 
ТАМ м ерфОрська конфе¬ 
ренція РСДРП (1905) — див. 
Перша конференція РСДРП. 
ТДММСААРЕ Антон [справж. 
прізв.— Хансен; 18 (ЗО). І 1878, 
волость Альбу, тепер Пайдеського 
р-ну Ест. РСР —1.ІІІ 1940, Таллін] 
— ест. письменник. Друкувати¬ 
ся почав 1900. Повісті «Два под¬ 
ружжя і одинокий» (1902), «Ста¬ 
рики і молоді» (1903), роман «Ха¬ 
зяїн з Кирбоя» (1922) — про жит¬ 
тя ест. селян. В 5-томній епопеї 
«Правда і справедливість» (1926— 
33) показав процес розвитку і ви¬ 
родження ест. буржуазії. В сати¬ 
ричному романі «Новий Нечис¬ 
тий з Пекла» (1939) і в п’єсі-памф- 
леті «Королю холодно» (1936) 
викривав експлуататорський лад. 
Відомий також як перекладач 
та автор літ.-критичних статей. 
ТАМ МУЗ (Думузі) — в реліг. 
віруваннях Шумеру, Вавілонії та 
Ассірії—бог родючості, що вми¬ 
рає і воскресає щороку. Відпові¬ 
дає фінікійському богові Адонісу. 
ТАМПЕРЕ, Таммерфорс — місто 
на Пд. Фінляндії. Розташоване на 
р. Кокемяен-Йокі, між озерами 
Нясіярві та Пюхяярві. Вузол з-ць 
і автошляхів, порт. 165,5 тис. ж. 
(1978). Друге за пром. значенням 
і кількістю жителів після Хельсін- 
кі місто країни. Підприємства 
маш.-буд., целюлозно-паперової, 
хім., шкіряно-взут., текст., харч, 
пром-сті. ГЕС. Ун-т (з 1925), тех¬ 
нологічний ін-т, обчислювальний 
центр. Музей В. І. Леніна. В Т. 
1905 проходила Перша конферен¬ 
ція РСДРП, 1906 — Перша кон¬ 
ференція військ, і бойових орг-цій 
РСДРП. Т. вперше згадується в 
джерелах 1405. Т.— місто-побра- 
тим Києва (з 1961). 

ТАМПЛІЄРИ (франц. Іешрііегз, 
від Сетріе — храм), храмовники — 
члени католицького духовно-ли¬ 
царського ордену, заснованого в 
Єрусалимі франц. лицарями бл. 
1118—19 для зміцнення й розши¬ 
рення держав хрестоносців і за¬ 
хисту т. з. святих місць. Т. брали 
активну участь у хрестових по¬ 
ходах 12—13 ст. Орден Т. завдяки 
пожалуванням і пожертвуванням 
став одним з найбільших феод, 
власників на Бл. Сході і в Європі. 
Місц. підрозділи («провінції») Т. 
існували в багатьох європ. д-вах. 
Наприкінці 13 ст. Т. остаточно 
переселилися в Європу, гол. чин. 
до Франції. В 1307 франц. король 
Філіпп IV, прагнучи заволодіти 
багатствами ордену, звинуватив Т. 
у єресі й конфіскував їхні числен¬ 
ні маєтності. Майже всіх Т. було 
заарештовано, піддано жорстоким 
тортурам і спалено (1310). У 1312 
папа римський Климент V офі¬ 
ційно скасував орден тамплієрів. 
ТАМПОНАЖНИЙ ЦЕМЕНТ (віл 
франц. Іатроп — заглушка) — 
цемент, призначений гол. чином 
для тампонування (цементування) 
нафтових і газових свердловин; 
різновид портландцементу. Ви¬ 
готовляється сумісним помелом 
клінкеру і гіпсу (іноді з спец, до¬ 
бавками). Відзначається висо¬ 
кою міцністю у початкові строки 
тверднення, його марки за міцніс¬ 
тю на стиск 400 і 500. Т. ц. у вигля¬ 
ді пульпи (без піску, 40—50 % 
води) нагнітають у свердловини 
насосами. 
ТАН — династія імператорів у 
Китаї 618—907. Засн. феодалом 
з пров. Шаньсі Лі Юанем. За прав¬ 
ління династії, що прагнула до 
централізації країни, об’єднаної 
628 після придушення сел. пов¬ 
стань і сепаратистських феод, сил, 
Китай перетворився на одну з 
наймогутніших д-в Азії. Зміцні¬ 
ла центр, влада, було удосконале¬ 
но військ, орг-цію, широко розви¬ 
нулося надільне землекористу¬ 
вання. До серед. 8 ст. дин. Т. про¬ 
водила агресивну зовн. політику. 
З серед. 8 ст. почався занепад ім¬ 
перії Т. На тер. Китаю вдерлися 
кочові племена. Посилення феод, 
експлуатації та розорення селянст¬ 
ва привело до сел. війни 874— 
901, що прискорило падіння ди¬ 
настії і розпад Китаю на кілька 
феод, володінь. 
ТАЙА — озеро на Сх. Африки, в 
Ефіопії. Лежить у тектонічній 
улоговині на Ефіопському нагір'ї, 
на вис. 1830 м над р. м. Площа 
змінюється по сезонах від 3100 до 
3600 км2. Глиб, до 70 м. Багато 
островів. Живлення за рахунок 
численних притоків; з Т. витікає 

р. Аббай (Голубий Ніл). Рибаль¬ 
ство. Судноплавство. 
тАна — давнє місто, торговий 
центр у районі сучасного м. Азова, 
на лівому березі Дону. Вперше 
згадується в кін. 12 ст. як торг, 
поселення венеціанських і гену¬ 
езьких купців. З Т. йшли торг, 
шляхи на Волгу, в Серед. Азію 
і Китай, на Пн. Кавказ, у Закав¬ 
каззя, Іран і араб, країни. В кін. 
14 ст. Т. зазнала навали Тімура* 
Після 1475 потрапила під владу 
турків і незабаром перестала існу¬ 
вати. 
танАгра — давньогрец. місто в 
Беотії (Середня Греція). Її руїни 
знаходяться поблизу сучасного 
міста Т. В 4—3 ст. до н. е. в Т. ви¬ 
готовляли високохудожні, витонче¬ 
них форм розмальовані теракото¬ 
ві статуетки. Вони зображують 
головним чином юних, сповнених 
жіночості й задуми, вродливих 
дівчат; трапляються різні сюже¬ 
ти з повсякденного життя і міфоло¬ 
гічні персонажі. Багато таких тво¬ 
рів знайдено під час розкопок у 
містах Пн. Причорномор’я, Мер- 
метії (поблизу сучас. Керчі), Тіри 
(тепер м. Білгород-Дністровський). 
Статуетки з Т. зберігаються в му¬ 
зеях СРСР, зокрема України. 
ТАНАІС (Тосуоц) — давньогрец. 
назва ріки Дон. За свідченням Плу- 
тарха, Т. мав також назву Амазон¬ 
ська ріка (ріка амазонок). Як вод¬ 
ний торг, шлях давніх греків відо¬ 
мий з 7 ст. до н. е. В дельті Т. 
було м. Танагс. 
тАнаїс — давнє греко-меото- 
сарматське місто в дельті Дону, що 
входило до складу Боспорської 
держави; тепер городище на право¬ 
му березі пн. протоки дельти До¬ 
ну — Мертвого (або Гнилого) Дінця 
біля с-ща Недвиговки Ростов, обл. 
Виник у 1-й пол. або в серед. 
З ст. до н. е. Страбон повідомляє, 
що Т. заснували греки, які воло¬ 
діли Боспором. У кін. 1 ст. до н. е. 
Т. відокремився від Боспорської 
д-ви. За наказом боспорського 
царя Полемона І місто було роз¬ 
громлено й повернуто Боспору. 2 ст. 
— 1-а пол. З ст. н. е.— період 
найбільшого розквіту міста. Бл. 
серед. З ст. Т. зруйнували готи. На 
кін. 4 ст. місто остаточно занепало. 
Матеріали розкопок (почалися 
1853, систематично провадяться 
з 1955) свідчать, що Т. було вели¬ 
ким торг, і виробничим центром. 
Населення Т. було мішане: поряд 
з греками (еллінами) жили т. з. 
танаїти — вихідці з навколишніх 
племен меотів і сарматів. Від¬ 
повідно до наявності в місті двох 
етнічних груп в Т. існували два 
найвищі урядовці — еллінарх і 
архонт танаїтів. Крім того, в 

ТАНАЇС 

І. Є. Тамм. 

Таяагра. Статуетка 
«Дівчина». Теракота. 
4—3 ст. до^ н. е. Київ¬ 
ський музей західного 
та східного мистецтва. 

Тампере. 
Панорама міста. 

9і 
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ТАНАКА 

І. В. Тананаєв. 

С. І. Танеев. 

К.. Танге Бібліотека 
університету Ріккйо в 
Токіо. 1957-61. 

Т. був намісник боспорського царя. 
В культурі Т. поєднувалися грец. 
і місц. елементи. З 1961 на місці 
Т.— заповідник і музей. 
Літ.: Кннпович Т. Н. Танаис. М.— 
Л., 1949; Шелов Д. Б. Древний город 
Танаис. Одесса, 1961. 
ТАНАКА Гіїті (6.ІІІ 1863, Хаті — 
29.IX 1929, Токіо) — япон. держ. 
і військ, діяч, генерал, барон 
(1920). З вересня 1918 до червня 
1921 та з вересня 1923 до січня 
1924 — військ, міністр. Був одним 
з гол. керівників япон. воєнної ін¬ 
тервенції на Далекому Сході. З 
квітня 1927 до липня 1929 — 
прем’єр-міністр, міністр закорд. 
справ і міністр колоній. Проводив 
реакційну внутрішню та агресив¬ 
ну зовнішню політику. В дипло¬ 
матичній л-рі з ім’ям Т. пов’я¬ 
зують секретний документ (т. 3. 
меморандум Т., вперше опубліко¬ 
ваний 1929 в кит. журналі), який 
проголосив основою зовн. політи¬ 
ки Японії агресію проти Китаю, 
СРСР та ін. країн. 
ТАНАНАЄВ Іван Володимирович 
[н. 21.V (4.VI) 1904, с. Серпове, 
тепер Моршанського р-ну Тамб. 
обл.] — рад. хімік, акад. АН 
СРСР (з 1958). Член КПРС з 
1942. Закінчив Київ, політехніч¬ 
ний інститут (1925), в якому пра¬ 
цював до 1934. З 1935 — в Ін-ті 
загальної та неорганічної хімії 
ім. М. С. Курнакова АН СРСР. 
Гол. редактор журналу «Неоргани- 
ческие материальї» (з 1965). Осн. 
праці присвячені неорганічній і 
аналітичній хімії рідкісних еле¬ 
ментів, особливо їхнім фторидам, 
фероціанідам і фосфатам, а також 
застосуванню і подальшому роз¬ 
виткові фізико-хім. аналізу неор¬ 
ганічних систем, гол. чин. тих, 
що мають значення в матеріало¬ 
знавстві. Нагороджений 2 ордена¬ 
ми Леніна, ін. орденами, медаля¬ 
ми. Держ. премія СРСР, 1949, 
1951, 1971. Золота медаль ім. 
Д. І. Менделєєва АН СРСР, 1973. 
Літ.: Жукова Л. М., Семенова С. В. 
Йван Владимирович Тананаєв. Био- 
библиографический указатель. М., 
1979. 

ТАНАНАЄВ Микола Олександро¬ 
вич [6 (18).V 1878, с. Серпове, те¬ 
пер Моршанського р-ну Тамб. 
обл.— 7.VI 1959, Свердловськ] — 
рад. хімік. Член КПРС з 1948. 
Закінчив Юр’євський (тепер Тарту¬ 
ський) ун-т (1908). Професор 
Київ. (1921—37) і Уральського 
(з 1938) політехнічних ін-тів. Т.— 
один з організаторів дослідного 
відділу на х і м.-технологічному 
факультеті Київ, політехнічного 
ін-ту. Осн. праці присвячені ана¬ 
літичній хімії. Розробив краплин¬ 
ний аналіз, дробний аналіз і 
безстружковий метод аналізу. Ав¬ 
тор ряду підручників та моногра¬ 
фій, перекладених багатьма мо¬ 
вами світу. Нагороджений ордена¬ 
ми Леніна, «Знак Пошани», меда¬ 
лями. Держ. премія СРСР, 1949. 
ТАНАНАРҐВЕ — друга назва сто¬ 
лиці Мадагаскару. Див. Антанана¬ 
ріву. 
танатАр Йосип Ісакович [17 
(29).IX 1880, м. Мелітополь, тепер 
Запоріз. обл. УРСР — 13.ХІІ 1961, 
Дніпропетровськ] — укр. рад. гео¬ 
лог. У 1903 закінчив Катерино¬ 
славське гірниче уч-ще (з 1912 — 
Катеринославський, тепер Дніпроп. 

гірничий інститут). Працював 
там же асистентом, з 1913 — про¬ 
фесор. Проводив геол. досліджен¬ 
ня на Кавказі, в Донбасі, в межах 
Курської магнітної аномалії та 
ін. районах. Осн. праці — з пи¬ 
тань геохімії та петрографії Кри¬ 
ворізького залізорудного басей¬ 
ну. Автор кількох підручників 
і посібників з геології. 
танатАр Севастян Мусійович 
[7(19). X 1849, Одеса — ЗО.ХІ 
(13. XII) 1917, там же] — укр. 
хімік. Закінчив Новоросійський 
ун-т (Одеса, 1872). Професор 
цього ж ун-ту (з 1896). Працював 
у галузі органічної, неорганічної 
і фіз. хімії. У 1880 показав, що 
фумарова і малеїнова к-ти дають 
при окисленні дві ізомерні (див. 
Ізомерія) оксикислоти (виноград¬ 
ну й мезовинну). В 1895 здійснив 
перетворення триметилену на про¬ 
пілен при високій т-рі. Відкрив 
сполуки пероксиду водню з 
Ма2С03 (1899), Ма2504 (1901) та 
ін. солями, а також з сечовиною 
(1908). 
ТАНАТОС (Фанатос; ®<тхто£)— 
у грец. міфології бог смерті, син 
Нюкти, брат-близнюк Гіпноса. 
Мав залізне серце. Серед богів 
він один не любив дарів. Зображу¬ 
вали Т. похмурим чоловіком у 
чорній киреї, з крилами й мечем, 
яким він уражав людей, коли на¬ 
ставав час їхньої смерті. 
ТАНАТОЦЕНОЗ (від грец. ОбАюс- 
тос; — смерть і хоіл/65 — загаль¬ 
ний) — скупчення загиблих внаслі¬ 
док стихійного лиха (повені тощо) 
організмів (чи їхніх решток) або 
концентрування решток річковою 
течією. Термін «танатоценоз» іно¬ 
ді вживають як синонім некроце- 
нозу. 
тАнга — місто на Сх. Танзанії, 
адм. ц. обл. Танга. Порт на узбе¬ 
режжі Індійського ок., залізнична 
станція. Бл. 84 тис. ж. (1977). 
Окремі підприємства металообр., 
металург., деревообр., текст, і 
харч, пром-сті. Центр с.-г. району 
по вирощуванню сизалю. 
ТАНГАНЬЇКА — озеро у Сх. Аф¬ 
риці, в межах Заїру, Бурунді, Тан¬ 
занії та Замбії. Довж. 650 км, шир. 
40—80 км. Площа 32,9 тис. км2, 
глиб, до 1470 м. Лежить у текто¬ 
нічній улоговині на вис. 773 м над 
р. м. Улоговина складається з двох 
басейнів — пд. і пн., розділених 
підводним підняттям. Береги пере¬ 
важно високі, стрімкі. Приймає 
багато притоків, з Т. витікає р. 
Лукуга (бас. Конго). Для Т. ха¬ 
рактерні багаторічні коливання 
рівня — до 4 м. Сезонні коливання 
т-ри спостерігаються до глибини 
400 м; на поверхні т-ра води 
від +23° до +27°. Бувають сейиіі. 
Фауна озера дуже різноманітна, 
зокрема 250 видів риб, з них 
190 — ендеміки. Водяться кроко¬ 
дили; багато птахів. Рибальство. 
Судноплавство. На берегах Т.— 
порти Бужумбура (Бурунді), Кі- 
гома (Танзанія), Мпулунгу (Зам¬ 
бія), Калеміє (Заїр). 
ТАНГЕ Кендзо (н. 4. IX 1913, м. 
Імабарі) — япон. архітектор. У 
1938 закінчив Токійський ун-т. Се¬ 
ред творів — меморіальний комп¬ 
лекс Миру в Хіросімі (1949-^56), 
Аудиторіум у м. Мацуямі (1952— 
53), ратуші в Токіо, Імабарі, Ку- 
райосі, Курасікі, Сімідзу (1952— 

60), б-ки в Хіросімі й Токійсько¬ 
му ун-ті (1953—61), Меморіаль¬ 
ний зал Суомі в Нагої (1956—57); 
центри: мистецтв Согуецу в Токіо 
(1956—58), культури в Нітінані 
(1960—63). Під керівництвом Т. 
було здійснено ряд архіт. і місто¬ 
будівних проектів, серед них — 
комплекс спортивних споруд для 
Олімпійських ігор у Токіо (1961— 
64), спорт, центр і аеропорт у Ку¬ 
вейті (1969); вокзал у м. Скоп’є 
(1970), комплекс споруд 
«ЕКСПО-70» в м. Осаці; ген. пла¬ 
ни нових і реконструкція старих 
(Хіросіма, Скоп’є, Кіото, Сан- 
Франціско) міст. Іл. див. також на 
окремому аркуші до статей Архі¬ 
тектура, т. 1. с. 224—225; Япо¬ 
нія, т. 12. 
Те.: Рос. перекл.— Архитектура 
Японии. М., 1976. О. П. Силин. 
ТАНГЕНС (від лат. 1ап§еп5 — до¬ 
тичний) — одна з тригонометрич¬ 
них функцій, позначається 1р. 
ТАНГЕНСІВ ТЕОРЕМА — теоре¬ 
ма про співвідношення між двома 
сторонами довільного трикутника 
і тангенсами півсуми й піврізни- 
ці протилежних до них кутів: 

іе л+в 
а + Ь ,в 2 

а — Ь А — В 

це а і Ь — сторони трикутника, 
А і В — протилежні до них кути. 
Ця формула наз. формулою Ре- 
гіомонтана. 
ТАНГО (ісп. Іапдо) — бальний 
парний танець. Муз. розмір 2/4. 
Темп повільний. В історії його роз¬ 
витку розрізняють три різновиди: 
1) андалузьке Т.— жартівлива, 
іноді сатирична вулична пісенька, 
популярна в 50—80-х рр. 19 ст. у 
Севільї. Має спільне джерело з 
кубинською хабанерою. У 80-х рр. 
19 ст. поширилося в Аргентіні. 
2) Креольське Т.— спочатку пісня, 
потім парний танець (партнери тан¬ 
цювали окремо один від одного). 
Виникло у 80-х рр. 19 ст. від ку- 
бин. хабанери та аргент. милонги. 
3) Аргентінське Т.— з’явилося в 
кін. 90-х рр. 19 ст. внаслідок зміни 
хореографії креольського Т. (парт¬ 
нери танцювали разом). Популяр¬ 
ними авторами Т. були А. Вільоль- 
до, X. Мальо, X. Мартос Родрі- 
гес (автор відомого Т. «Кумпарсі- 
та»). Аргентінське Т., удоскона¬ 
лене паризькими хореографами, 
в 20 ст. поширилося по всьому 
світу. 
ТАНЕЦЬ (польс. Іапіес, від нім. 
Тапг) — вид мистецтва, в якому 
засобами створення худож. обра¬ 
зу є рухи й положення тіла танців¬ 
ника. Мистецтво Т. розкриває ду¬ 
ховний світ людини, є важливим 
засобом ідейно-емоційного впливу. 
У Т. велике значення мають гар¬ 
монійність рухів і поз, пластична 
виразність і міміка, темп і ритм ру¬ 
ху, просторовий малюнок, компо¬ 
зиція. Т. тісно пов’язаний з музи¬ 
кою і костюмом. Зміст Т. зумовле¬ 
ний побутом, працею, етнографіч¬ 
ними особливостями того чи ін. 
народу. Виник у найдавніші часи 
з рухів і жестів, пов’язаних зтрудо- 
вими процесами і емоційними вра¬ 
женнями від навколишнього світу. 
Поступово рухи змінювались, ху¬ 
дожньо узагальнювались, форму¬ 
валося мистецтво Т.— один з видів 
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народної творчості. Т. спершу був 
пов’язаний з піснею. В процесі ево¬ 
люції відокремився у самостійний 
вид мистецтва. В кожного народу 
склалися певні танц. традиції, хо¬ 
реографічна мова і пластична ви¬ 
разність, способи співвідношення 
рухів і музики. На цій основі 
формувалися бальний танець і 
професійний сценічний. Склалися 
різні танц. системи, напр. європ. 
класичний Т. (див. Балет), танц. 
системи народів країн Азії, Афри¬ 
ки тощо. Найдавніші танці укр., 
рос., білорус, та ін. слов’янських 
народів наз. хороводами. Виконан¬ 
ня їх було пов’язане з обрядами, 
текст, музика і хореографія пере¬ 
бували в органічній єдності. В 
хороводах відображаються трудо¬ 
ві процеси («шевчики», «бондарі», 
«ковалі», «косарі», «сівачі»), ро¬ 
динно-побутові стосунки (подоля¬ 
ночка, нелюб), явища природи 
(«А вже весна») та ін. Укр. 
побутові танці (<метелиця>, гопак, 
козачок, коломийки, <гуцулка>) 
виникли і розвинулися в період 
становлення укр. народності на 
основі хороводів на побутову тема¬ 
тику. Різноманітні за хореогра¬ 
фічним малюнком, вони будуються 
на одних і тих самих танц. рухах 
(перемінний крок, присядки, дрі¬ 
бушки, вихилясники, тинки тощо). 
Залежно від змісту й характеру 
Т. рухи виконуються широко й 
повільно (в гопаку), дрібно і 
швидко (в козачку). Сюжетні Т. 
тематично багатші: в них відбито 
трудову діяльність (<лісоруби>, 
<ковалі>, «гречка»), народну герої¬ 
ку (<опришки>, гонта, аркан), по¬ 
бут, явища природи, звички птахів і 
тварин («гусак», «козлик»,«бичок)» 
тощо. В них широко застосовуєть¬ 
ся пантоміма. У сучас. профес. хо¬ 
реографії утвердився новий жанр 
— сценічний нар. танець, який про¬ 
пагують ансамблі пісні і танцю, 
зокрема Ансамбль танцю УРСР 
імені П. П. Вірського. 
Відбувається взаємозбагачення 
танц. культури народів СРСР. За¬ 
гальновідомими стали Т.— кама- 
ринська (рос.), гопак (укр.), ляво- 
ниха (білорус.), лезгинка (лезгин.), 
молдовеняска (молд.) та ін. Укр. 
нар. Т. широко використовува¬ 
лись у виставах укр. труп. Роз¬ 
виваючи традиції укр. нар. Т. і 
спираючись на здобутки класич¬ 
ної спадщини, рад. хореографи 
створили вистави, які стали зраз¬ 
ками укр. хореографічної класи¬ 
ки. Див. також Хореографія. 
Літ.: Українські народні танці. К., 
1962; Добровольская Г. Танец. Панто- 
мима. Балет. Л., 1975. 

Р. А. Клявін. 

ТАНбЄВ Сергій Іванович [13 (25). 
XI 1856, Владимир — 6(19). VI 
1915, Дютьково, поблизу м. Зве- 
нигорода, тепер Моск. обл., похо¬ 
ваний в Москві]—рос. компози¬ 
тор, піаніст, педагог, муз.-гро¬ 
мадський діяч. Муз. освіту здобув 
у Моск. консерваторії (1866—75; 
клас фортепіано М. Рубінштейна, 
клас композиції П. Чайковського). 
З 1878 — викладач Моск. консер¬ 
ваторії (з 1881 — професор, 1885— 
89 — директор). Серед учнів — С. 
Рахманінов, О. Скрябін, Р. Глієр, 
С. Василенко, 3. Паліашвілі. Т. 
брав діяльну участь в організації 
Нар. консерваторії у Москві 

(1906). У своїй багатожанровій 
творчості тяжів до філософсько- 
етичних проблем. Твори: опера 
«Орестея» (1894), кантати «Іоанн 
Дамаскин» (1884), «Після прочи¬ 
тання псалма» (1915), 4 симфонії, 
камерні ансамблі, хори, романси. 
Т. записав 27 укр. нар. пісень, 8 
пісень обробив («Стоїть явір над 
водою», «Ой не рости, кропе», 
«На горі верба», «Вже сонце ни¬ 
зенько» та ін.). Виступав з концер¬ 
тами в Харкові (1876, 1908) і 
Києві (1909). 
Те.: Учение о каноне. М., 1929; Под- 
вижной контрапункт строгого письма. 
М., 1959. 
Літ.: Бажанов Н. Танеев. М., 1971; 
Хопрова Т. А. Сергей Иванович Та¬ 
неев. Л., 1980. 

танж£р — місто на Пн. Марок¬ 
ко, адм. ц. провінції Танжер. Мор. 
порт на Гібралтарській прот., за¬ 
лізнична станція. Поблизу Т.— 
міжнар. аеропорт. 185,9 тис. ж. 
(1973). Т. засн. в кін. 2-го тис. 
до н. е. фінікійськими колоніста¬ 
ми. З 1 ст. до н. е.— під владою 
Стародавнього Риму. В 5 ст. завойо¬ 
ваний вандалами, в 6 ст.— Візан¬ 
тією, на поч. 8 ст.— арабами. 
З 1471 — під владою Португалії 
(1580—1643 — під номінальною 
владою Іспанії), з 1661 — Англії. В 
1684 возз’єднаний з Марокко, став 
однією з столиць Марокканської 
д-ви. В 1912 в результаті імперіа¬ 
лістичного поділу Марокко Т. з 
прилеглою територією (бл. 380 
км2) було виділено в зону з спец, 
режимом. За конвенцією 1923, 
підписаною Францією, Великобри¬ 
танією, Іспанією, Т. проголошено 
міжнар. демілітаризованою ней¬ 
тральною зоною. В 1940—45 Т. оку¬ 
пований Іспанією. Після проголо¬ 
шення незалежності Марокко 
(1956) Т. 1957 возз’єднаний з ним. 
У Т.— харч. (рибоконсервна, 
олійницька), текст, і цем. пром-сть. 
У порту Т. виділена особлива зона, 
в якій торг, операції не оподатко¬ 
вують. Музей, б-ка. Архіт. па¬ 
м’ятки 14—18 ст. 
ТАНЗАНІЯ, Об’єднана Республі¬ 
ка Танзанія — держава у Сх. Аф¬ 
риці. Складається з материкової 
частини (Танганьїка) і острів¬ 
ної (о-ви Занзібар і Пемба). На 
Сх. омивається водами Індійсь¬ 
кого ок. В адм. відношенні поді¬ 
ляється на 20 областей і одне місто, 
прирівняне до області. 
Державний лад. Т.— республіка. 
Входить до Співдружності, очо¬ 
люваної Великобританією. За кон¬ 
ституцією 1977 глава д-ви і уря¬ 
ду — президент, який обирається 
населенням на 5 років. Законодав¬ 
ча влада належить президенту і 
парламенту — Нац. асамблеї (239 
депутатів), строк повноважень якої 
5 років; виконавча — президенту 
і урядові. З 1980 на острівній ча¬ 
стині Т.— Занзібарі почала діяти 
власна конституція, за якою на 
островах законодавчу владу здій¬ 
снюють президент і парламент— 
Рада представників з строком пов¬ 
новажень 5 років. Функції уряду 
виконує Революц. рада Занзібару. 
Природа. Берегова лінія розчлено¬ 
вана численними невеликими бух¬ 
тами. Більшу частину тер. Т. зай¬ 
має плоскогір’я заввишки 1000— 
1500 м, над яким підносяться ок¬ 
ремі столові гори та вулкани, се¬ 

ред них згаслий вулкан Кілі¬ 
манджаро вис. 5895 м (найвища 
вершина Африки). Вздовж узбе¬ 
режжя — примор. рівнина. Покла¬ 
ди алмазів, золота, олова, воль¬ 
фраму, титану, поліметалевих, ніо¬ 
бієвих руд, рідкісноземельних 
металів, вугілля, слюди, оптичного 
кварцу, дорогоцінного каміння, 
апатиту, графіту, слюди, кам. со¬ 
лі, магнезиту та ін. Клімат еква¬ 
торіальний, мусонний. Пересічна 
т-ра найтеплішого місяця (жовтня) 
від +20 до +27°, найхолоднішо- 
го (липня) — від +12, +15° до 
+ 20, +22°. Опадів 500—1500 мм 
на рік. Річки переважно короткі, 
порожисті, найбільші з них — Ру- 
фіджі, Рувума і Пангані. На тер. 
Т. частково розташовані великі 
озера Вікторія, Танганьїка, Нья¬ 
са (Малаві). Поширені коричнево- 
червоні, місцями червоно-бурі 
грунти; на великих висотах — гір¬ 
ські гумусно-фералітні грунти. На 
Зх. та Пд. переважають тропічні 
сухі листопадні рідколісся, в по¬ 
сушливих центр, і пн.-сх. районах 
— сухі низькотравні савани з ака¬ 
ціями та колючими чагарниками, 
на гірських схилах — вологі вічно¬ 
зелені ліси, на узбережжі — ман¬ 
грові ліси. У Т.— національні 
парки Серенгеті, Лейк-Маньяра 
та ін., резервати Гомбе, Меру, 
Кіліманджаро та ін. 
Населення. Переважна більшість 
населення Т.— афр. народи, які 
говорять мовами банту (нале¬ 
жать до мовної підгрупи бенуе- 
конго). Найчисленніші з них: 
ньямвезі (3,7 млн. чол.,тут і ниж¬ 
че 1978, оцінка), суахілі (1,5 млн. 
чол.), хехе, бена, погоро (заг. чи¬ 
сельність — 1,2 млн. чол.), макон- 
де (1 млн. чол.) та ін. Держ. 
мови — суахілі й англійська. Пе¬ 
ресічна густота нас.— 19,2 чол. на 
1 км2 (1980). Міське населення 
становить 10 %. Найбільші міста: 
Дар-ес-Салам, Занзібар, Танга, 
Мванза. 
Історія. Корінним населенням Т. 
були народи, близькі до бушменів. 
На поч. нової ери тер. Т. зайняли 

ТАНЗАНІЯ 

Герб Танзанії. 

ТАНЗАНІЯ 

Площа — 
945,1 тис. кма 
Населення — 
18,1млн. чол. (1980) 

Столиця — 
м. Дар-ес-Салам 
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банту і пілоти. В 7—8 ст. тер. Т. 
почали заселяти араби. В 16 ст. 
узбережжя і острови Т. були 
захоплені португальцями. В 18 ст. 
їх витіснили араби Оманського 
султанату. На поч. 19 ст. о. Занзі¬ 
бар і узбережжя Т. перебувало 
під владою султанатів Маскату. 
В 1856 внаслідок поділу Маскату 
утворився незалежний Занзібар- 
ський султанат. У 1884 материкову 
частину Т. захопила Німеччина. В 
1890 Занзібар став англ. протекто¬ 
ратом. Після 1-ї світової війни 
1914—18 материкова частина Т. 
(здобула назву Танганьїки) стала 
підмандатною тер. Великобрита¬ 
нії, а після 2-ї світової війни 
1939^45 — підопічною тер. ООН 
під англ. управлінням. Місц. на¬ 
селення вело постійну боротьбу 
проти колонізаторів (нар. повстан¬ 
ня 1888^89, 1891—97, 1905—07), 
яка особливо посилилася після 
2-ї світової війни. Боротьбу народу 
Танганьїки очолила партія Афр. 
нац. союз Танганьїки (ТАНУ; засн. 

Адміністративний буди- 1954), на Занзібарі Партія 
нок у Дар-ес-Саламі. Афро-Шіразі (АШП; засн. 1957). 
60-і роки 20 ст. 9.XII 1961 проголошено незалеж¬ 

ність Танганьїки, 10. XII 1963 — 
Занзібару. В 1961 Танганьїка вста¬ 
новила дипломатичні відносини з 
СРСР. 12.1 1964 на Занзібарі від¬ 
булася антифеод. революція, в 
результаті якої султан був поз¬ 
бавлений влади і вигнаний з краї¬ 
ни. 26.IV 1964 Танганьїка і Занзі¬ 
бар утворили Об’єднану Респуб¬ 
ліку Танзанія. В країні здійс¬ 
нюються прогресивні соціаль- 
но-екон. перетворення. Зовн. полі¬ 
тика Т. має антиімперіалістичний 
характер, базується на неприєд¬ 
нання принципі. Т. надає підтрим¬ 
ку боротьбі народів Намібії і 
ПАР проти колоніалізму, расизму 
і апартеїду. З 1961 Т.— член 
ООН. Т.— член Організації афри¬ 
канської єдності, асоційований 
член Європейського економічного 
товариства. Між Т. і СРСР 
підписано ряд угод про торг., 
культур., наук, співробітництво 
(1977), про повітр. сполучення 
(1978). Правлячою і єдиною парті¬ 
єю в країні є Чама ча мапіндузі 
(Революційна партія), засн. 1977 
на основі розпущених ТАНУ і 
АШП. Профспілкове об’єднання — 
Союз робітників Т. (засн. 1978). 

Ю. 1. Патлажан. 
Господарство. Т.— агр. країна. 
Після проголошення незалежнос¬ 
ті відбулися значні соціально-екон. 
перетворення — закладено основи 

Вид частини міста Зан- ррзвитку нац. економіки. Націона- 
зібара. лізовано банки, страхові компанії 

та ін., під контроль д-ви перей¬ 
шли земля, надра, ліси, транс¬ 
порт, зв’язок, енерг. ресурси, ок¬ 
ремі пром. підприємства, частина 
зовн. торгівлі, на селі створюють¬ 
ся кооперативи (т. з. уджамаа). 
Проте іноз. капітал продовжує ут¬ 
римувати певні позиції в економіці 
країни. У с. г. створюється 36,1 % 
валового внутр. продукту і зайнято 
понад 80 % самодіяльного насе¬ 
лення. В обробітку — менше 25 % 
придатної для цього землі. Основа 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

Плантаційне господарство (сизаль, піретрум, 
' і цукрова тростина, чай) 

Товарне землеробство (бавовник, кава, горіхи 
ІШНЩЩ кеш », арахіс, рис. гвоздикова олія, кокосова 

пальма) і м'ясо-молочне тваринництво 
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с. г.— землеробство. Гол. експорт¬ 
ні культури (збір, тис. т, 1981): 
сизаль — 73,8 та гвоздика — 12 
(1980), за експортом яких Т.[посідає 
провідне місце в світі, бавовник — 
53,7, кава — 67,3, чай — 16,4, 
горіхи кеш’ю—34,1, кокосова паль¬ 
ма, кардамон, піретрум. Для влас¬ 
ного споживання вирощують пше¬ 
ницю, кукурудзу, рис, просо, сор¬ 
го, ямс, маніок, батат, цукр. трос¬ 
тину. Тваринництво розвинуте сла¬ 
бо внаслідок поширення мухи цеце 
та нестачі води на пасовищах. Пого¬ 
лів’я (млн., 1981): великої рогатої 
худоби — 13,2, овець і кіз — 10,0, 
свиней — 0,08. На узбережжі роз¬ 
винуте рибальство. Щороку вилов¬ 
люють бл. 280 тис. т риби. На 
пром-сть припадає 6,4 % валового 
внутр. продукту. На експорт у не¬ 
великій кількості видобувають ал¬ 
мази, золото, кам. сіль, олово, 
вольфрам, магнезит, слюду. Об¬ 
робна пром-сть представлена ок¬ 
ремими підприємствами нафтопе¬ 
реробної, хім., металург., авто¬ 
складальної, по складанню радіо¬ 
приймачів, цем., металообр., 
фарм., шкіряно-взут., текст., 
деревообр., харчосмакової (у т. ч. 
тютюнової) пром-сті. Розвинуті 
ремесла. В 1981 було вироблено 
750,4 млн. кВт • год електроенер¬ 
гії (переважно на ГЕС). Гол. пром. 
центри — Дар-ес-Салам і Танга. 
Розвивається туризм. Довж. (тис. 

км, 1981): з-ць — 4, автошляхів — 
бл. 26 (у т. ч. 2,7 з твердим по¬ 
криттям). Гол. мор. порт і між- 
нар. аеропорт— Дар-ес-Салам. З 
Т. вивозять каву, бавовну, гвозди¬ 
ку, горіхи кеш’ю, сизаль, тютюн, 
чай, алмази; довозять машини і 
устаткування, нафту і нафтопро¬ 
дукти, прод. товари та ін. Осн. 
торг, партнери — Великобританія, 
СІЛА, Японія. Розвиваються екон. 
зв’язки з СРСР. Грош. одиниця — 
танзанійський шилінг. 8,4 шилін¬ 
га == 1 дол. США (вересень 1981). 

1. Д. Шевченко. 
Медичне обслуговування. За да¬ 
ними ВООЗД969 в країні було 18,9 
тис. лікарняних ліжок (14,3 ліж¬ 
ка на 10 тис. ж.), більшість з яких 
належить держ. лік. закладам. 
Мед. допомогу 1975 подавали 
830 лікарів (0,5 лікаря на 10 тис. 
ж.), ЗО зубних лікарів та 39 фар¬ 
мацевтів. Підготовка мед. кадрів 
здійснюється на мед. ф-ті ун-ту 
в Дар-ес-Саламі, в мед. ін-ті Ма- 
керере в Уганді. 
Освіта, наукові та культурно-ос¬ 
вітні заклади. Завдяки здійсненню 
широкої кампанії по ліквідації не¬ 
письменності процент неписьмен¬ 
них 1982 знизився до 15. У 1977/78 
навч. р. в Т. запроваджено заг. обо¬ 
в’язкове безплатне навчання всіх 
дітей віком від 7 до 14 років. Усі 
види навчання безплатні. Більшість 
навч. закладів державні. Строк 
навчання у поч. школі 7, у середній 
— 6 (4 + 2) років. Викладання 
у поч. школі та на курсах ліквіда¬ 
ції неписьменності — мовою суа¬ 
хілі, в серед, та вищій школі — 
англійською. В 1982/83 навч. р. у 
поч. школах налічувалося понад З,/ 
млн. учнів, у серед, навч. закла¬ 
дах (1980/81) — 80,1 тис. Ун-т у 
Дар-ес-Саламі (засн. 1961; 1980/81 
навч. р.— понад 3, 4 тис. студен¬ 
тів). Є ін-ти й коледжі, що не да¬ 
ють вищої освіти: Нац. пед. коледж 
у м. Корогве, Тех. коледж у Дар- 
ес-Саламі, коледж «Ківуконі» по 
підготовці партійно-госп. кадрів у 
Дар-ес-Саламі (засн. 1967). На¬ 
ук. роботу в країні координує 
Нац. рада наук, досліджень (засн. 
1972), працюють Ін-т мед. дослі¬ 
джень (засн. 1943) у м. Мванза, 
Ін-т малярії і трансмісивних за¬ 
хворювань (засн. 1949) у м. Танга, 
Ін-т тропічної паразитології (засн. 
1962) у м. Аруша, дослідницька 
орг-ція мор. рибальства (засн. 

Савана в центральній частині Тан¬ 
занії, 



135 
1950) у Занзібарі, н.-д. установи 
в галузі л-ри Сх. Африки, мови 
суахілі, лісового г-ва — в Дар-ес- 
Саламі. Над. центр, б-ка в Дар- 
ес-Саламі (засн. 1967) з філіала¬ 
ми в 13 містах, б-ка ун-ту (засн. 
1961), Над. музей Т. (засн. 1937) 
у Дар-ес-Саламі, Держ. музей 
(засн. 1925) у Занзібарі, Геол. му¬ 
зей у Додомі. В. 3. Клепиков. 
Преса, радіомовлення, телеба¬ 
чення. В 1981 в Т. видавалося по¬ 
над 20 газет і журналів. Основні 

Плантація агави. 
На фабриці по переробці сизалю в 
Танзі. 

видання: газети — щоденні «Уху- 
ру» («Свобода», з 1961, мовою суа¬ 
хілі) — орган партії Чама ча мапін- 
дузі [недільне видання «Мза- 
лендо» («Патріот»)], «Дейлі ньюс» 
(«Щоденні новини», з 1972, англ. 
мовою) — орган уряду [недільне 
видання «Санді ньюс» («Недільні 
новини»)], щотижнева «Мфанья 
казі» («Робітник», з 1964, мовою 
суахілі) і щомісячний журнал 
«Нчі єту» («Наша країна», з 1964, 
мовою суахілі) — урядовий. Танза¬ 
нійське інформ. агентство ШІХА- 
ТА (Шіріка ла хабарі ла Танза¬ 
нія) засн. 1976, урядове. Радіомов¬ 
лення — з 1956. Радіо Т.— урядо¬ 
ва служба, веде передачі англ., 
суахілі, а також ін. місц. афр. мо¬ 
вами. Радіо Танзанія — Занзі¬ 
бар — урядова служба, веде пере¬ 
дачі суахілі мовою. З 1973 існує 
телебачення на Занзібарі. 
Література розвивається суахілі 
мовою та англ. мовою. Найрані- 
ша пам’ятка мовою суахілі — 
«Утенді Харекалі» (між 1711 і 
1728). Класична л-ра (18 — поч. 
20 ст.) розвивалася переважно в 
рамках кількох поетичних форм, 
гол. чин. утенді (вірші епічного й 
дидактичного змісту) та машаїрі 
(політ, вірші чи вірші про кохан¬ 
ня). Найзначніші поети 18—«19 ст.: 
Саїд Айдарус, Саїд Абдалла, Муя- 
ка бін Хаджа аль-Гасані, Мван 

Купон. Основоположник сучас. 
л-ри мовою суахілі — поет і про¬ 
заїк Р. Шааоан, автор книг «Ку- 
садікіка» (1941), «Моє життя» 
(1949, є рос. переклад), «Хвала 
Сіті Бінті Саад» (1958). Літера¬ 
турі англійською мо¬ 
вою, що розвивається з 60-х рр. 
20 ст., притаманні різноманітність 
жанрів і гостра соціальна пробле¬ 
матика. Найвідоміші сучас. прозаї¬ 
ки: Дж. Мбонде (роман «Життя 
Маконде», збірка новел «Тягар 
Чорної Африки», зб. казок «Беге¬ 
мот Х’юго»), П. П. Паланго (роман 
«Смерть під сонцем», 1968), Г. 
Рухумбіка (роман «Селище в Уху- 
ру», 1969), Г. Калімугого (повість 
«Той, хто насмілився померти», 
1973), М. Нжеру, М. Руг’єндо, Р. 
Нгете. Серед поетів — Б. Теджані, 
Р. Робертс, С. Нгузо, X. Окот- 
Ог’єндо, К. Хаулі, Н. Бірінгхазе. 
Розвиток драматургії пов’язаний 
з іменем X. Менсона. 

В. К. Кухалашвілі 
Архітектура та образотворче мис¬ 
тецтво. В містах, які виникли в 
період араб, панування (7—8 ст.) 
та під впливом мусульман, зодчест¬ 
ва (9—15 ст.), збереглися численні 
палаци, мечеті (Велика мечеть у 
Кілва-Кісівані та ін.), житл. бу¬ 
динки. З кін. 19 ст. почали розви¬ 
ватися портові міста (Дар-ес-Са¬ 
лам), торг, центри (Моші, До дома), 
які забудовувалися за проектами 
європ. архітекторів (Культурний 
центр у Моші, 1948—50, арх. Е. 
Май). У 60-х рр. створено проект 
планування м. Занзібара. Нар. 
житло — прямокутні у плані бу¬ 
динки з конічними або плоскими 
дахами, а також хатини, неодна¬ 
кові за формою у різних народів — 
округлі, у вигляді великих кошиків 
з галереєю, конусоподібні намети. 
В окремих районах Т. збереглися 
нас кельні розписи, що належать 
до часів верхнього палеоліту і нео¬ 
літу. Великого поширення набули 
культова скульптура з дерева або 
глини з зображенням людей або 
тварин, маски. Після 1964 скла¬ 
дається нац. школа живопису 
(художники С. Дж. Нтіро, В. Ма- 
ча, Ф. К. Мзанги, Т. Ф. Абдулла). 
Розвиваються різні види декора¬ 
тивно-ужиткового мистецтва: різьб¬ 
лення на дереві, плетіння, гончар¬ 
ство. 
Музика, театр, кіно. Музика побу¬ 
тує в усній традиції. Танець поєд¬ 
нується зі співом (переважно хоро¬ 
вим) та інструм. супроводом (бара¬ 
бани). Існують мішані та розділь¬ 
ні (тільки для жінок або чоловіків) 
танці. Муз. інструменти: барабани 
(нгома), труби (барагуму — з ро¬ 
гів антилопи), флейти (бамбукові 
та тростинні — філімбі), струнний 
зезе (типу скрипки), цитри (літун- 
гу та енанга), ксилофони (марим¬ 
ба, мбіра), дзвіночки, тріскачки, 
свистки. Місіонери насаджували 
європ. церк. музику. Під впливом 
зх. муз. культури розвиваються 
різні форми поп-музики. Діє Сек¬ 
ція музики і театру М-ва у справах 
культури та молоді Т. (збирає і 
обробляє фольклор, створює ко¬ 
лекції нац. муз. інструментів). 
У 1963 створено Нац. фольклорний 
ансамбль. Профес. музикантів го¬ 
тують ф-т мистецтв, музики й теат¬ 
ру Дар-ес-Саламського ун-ту, кон¬ 
серваторія в Дар-ес-Саламі, ко¬ 

ледж мистецтв у Чангомбі. Серед 
сучас. композиторів — Е. Макала, 
Л. Філліпо, Мшомі, Майягіло. 
В роки колоніалізму на тер. Т. 
діяли аматорські англ. трупи. Піс¬ 
ля завоювання незалежності сфор¬ 
мувались афр. колективи, які 
почали ставити спектаклі на місц. 
теми мовами англ. і суахілі. В 
1967 в Дар-ес-Саламському ун-ті 
відкрилося театр, відділення. В 
1968 при молодіжній орг-ції Нац. 

ТАНІН 

■і Ні ш 
У національному парку Серенгеті. 

служба створено пересувну трупу. 
В Т. існує держ. кінокорпорація, 
1972 стала до ладу кіностудія. 
Серед худож. фільмів — «Бороть¬ 
ба бідної людини» (1973, реж. О. 
Кітана). 
Літ.: Чижов Н. Н. Танзания. М.. 
1972; Кацман В. Я. Современная Тан¬ 
зания. М., 1977; Обьединенная Рес- 
публика Танзания. Справочник. М., 
1980; Литературьі Танзании, Кении, 
Угандьі, Малави. В кн.: Современ- 
ньіе литературьі Африки. Восточная 
и Южная Африка. М., 1974; Жуков 
А. А. Культура, язьік и литература 
суахили. Л., 1983. 
ТАНГН [франц. іап(п)іп, від іап- 
пег — дубити шкіру] — органічна 
дубильна речовина рослинного 
походження, суміш складних ефі¬ 
рів переважно дигалової к-ти і 
глюкози. Білий або жовтуватий 
порошок, розчинний у воді, глі¬ 
церині; утворює колоїдні розчини, 
які мають кислу реакцію і сильні 
дубильні властивості. Здатний 
утворювати міцні зв’язки з біл¬ 
ками та ін. біополімерами. Вико¬ 
ристовують Т. для дублення шкіри, 
як протраву при фарбуванні ба¬ 
вовняних тканин тощо. Т.— лі¬ 
карський препарат, що належить 
до в'яжучих засобів. Виділяють 
Т. з чорнильних горішків (Саі- 
Іае іигсісае), наростів на пагонах 
малоазіатського дуба або з вітчизн. 
рослин — сумаху і скумпії род. су¬ 
махових (Апасагбіасеае). Застосо¬ 
вується Т. зовнішньо для лікуван¬ 
ня запальних процесів порожнини Танзанія, 
рота, носа, зіва, гортані, поверх- Виступ національного 
невих опіків, виразок, тріщин, про- ансамблю танцю Танза- 
___- нії «Нгомо». 
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ТАНК 

Танки. 
1. Радянський середній 
танк Т-34-85. 1943. 
2. Німецький важкий 
танк Т-УІ, «Тигр». 1943. 
3. Сучасний радянсь¬ 
кий середній танк Т-62. 
4. Сучасний амери¬ 
канський середній танк 
М-60 А1. 

Компоновочна схема 
танка: 
1 — гармата; 2 — теле¬ 
скопічний приціл; З — 
великокаліберний куле¬ 
мет; 4 — прилад спосте¬ 
реження; 5 — антена; 
6 — люк командира; 
7 — сидіння командира; 
8 — двигун; 9 — короб¬ 
ка передач; 10 — пла¬ 
нетарний механізм по¬ 
вороту; 11 — ведуче 
колесо; 12 — паливний 
бак; 13 — гусенична 
стрічка; 14 — опорний 
коток; 15 — напрямне 
колесо; 16 — педалі й 
важелі керування; 17— 
сидіння механіка-во- 
дія; 18 — боєукладка; 
19 — амбразура курсо¬ 
вого кулемета. 

лежнів. Внутрішньо Т. не призна¬ 
чають. Т. вживають також для за¬ 
хисту шкіри від діяння ультра¬ 
фіолетового проміння. 
ТАНК Максим [справж. прізв.— 
Скурко Євген Іванович; н. 4 (17). 
IX 1912, с. Пільковщина, тепер 
Мядельського р-ну Мін. обл.] — 
білорус, рад. поет і громад, діяч, 
нар. поет БРСР (з 1968), акад. 
АН БРСР (з 1972), Герой Соціалі¬ 
стичної Праці (1974). Член КПРС 
з 1936. Друкується з 1932. Зб-ки 
«На етапах» (1936), «Журавлино 
вий цвіт» (1937), поема «Нароч» 
(1937) — про боротьбу трудящих 
Зх. Білорусії проти польс. панів. 
У роки Великої Вітчизн. війни Т. 
працював у фронтовій і партизан¬ 
ській пресі. Писав патріотичні тво¬ 
ри (поема «Янук Сяліба», 1943; 
зб-ки віршів «Гостріть зброю», «Че¬ 
рез вогненний небосхил», обидві 
— 1945). Книги «Щоб відали» 
(1948; Держ. премія СРСР, 1948), 
«На камені, сталі і золоті» (1951), 
«Ковток води» (1964), «Хай буде 
світло» (1972), «Нарочанські сос¬ 
ни» (1977; Ленінська премія, 1978), 
«Пройти через вірність» (1979) та 
ін. присвячені сучасності повоєн¬ 
ному життю і героїчному минулому 
рад. народу. Виступає у жанрі 
документ, прози («Листки кален¬ 
даря», 1970), літ.-худож. критики, 
пише твори для дітей. Україні 
присвятив ряд поезій: («Вінок», 
«Балада про Гаркушу», «На Ук¬ 
раїні» та ін.). Перекладач творів 
Т. Шевченка, П. Тичини, М. Риль¬ 
ського, М. Бажана, В. Сосюри, 
Л. Первомайського та ін. Нагород¬ 
жений 4 орденами Леніна, ін. 
орденами, медалями. 
Те.: Збор творау, т. 1 — 6. Мінск, 
1978—81; Укр. перекл.— Серед 
лісів над Німаном. К., 1955; Вибране. 
К., 1959; Хліб мій насущний. К., 1968; 
Рос. перекл.— Избранньїе про 
изведения, т. 1 — 2. М., 1971; Мой 
хлеб насущний. Минск, 1965; Листки 
календаря. М., 1974; Нарочанские 
сосни. Минск, 1977; Пройти сквозь 
верность. М., 1981; Прочитай и пере¬ 
дай другому. М., 1981. 

В. Я. Буран. 
ТАНК (англ. Іапк, осн. значення— 
цистерна, бак) — бойова гусенич¬ 
на повністю броньована машина. 
Здатний у бою ефективно уража¬ 
ти різні цілі, має надійний броньо¬ 
вий захист від засобів ураження і 
високу маневреність на місцевості; 
може долати різні, в т. ч. водні, пе¬ 
решкоди. Перші проекти бойової 
броньованої машини було запро¬ 
поновано в Росії (1911—15), Ве¬ 
ликобританії (1912), Австро-Угор¬ 
щині (1913). Вперше застосувала 
Т. («Марка-1») Великобританія 
15. IX 1916 у битві на р. Сома 

** 5 * 
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під час 1-ї світової війни 1914—18. 
Спочатку Т. мали протикульове 
бронювання. Розвиток на серед. 
30-х рр. протитанкової артилерії 
спричинив потребу в розробці Т. 
з протиснарядним бронюванням. 
Зокрема в СРСР 1939 конструк¬ 
тори Ж. Я. Котін, М. Л. Духов 
та ін. розробили важкий Т. (КВ). 
За ініціативою М. І. Когикіна, 
Н. А. Кучеренка, О. О. Морозова 
того самого року було розроблено 
серед. Т. (Т-34), а 1943 на зміну 
КВ створено новий Т. (ЙС-2) — 
найпотужніший Т. часів 2-ї світо¬ 
вої війни. 
За своєю вагою Т. поділялися на 
легкі (до 20 т), середні (до 40 т) і 
важкі (понад 40 т); останні мали 
броню 45—152 мм. У зв’язку зі 
зближенням бойових властивостей 
серед, і важких Т. у 60-х рр. ці ти¬ 
пи злилися в один осн. бойовий Т. 
Озброєння — гармата 90—125 мм, 
кулемети; іноді на Т. розміщуються 
протитанкові керовані ракети. Для 
підвищення точності стрільби та 
орієнтування застосовуються елек¬ 
тронні обчислювальні прилади. 
ТАНКА — одна з традиційних 
форм японської поезії. Виникла 
ще в 7 ст., залишившись поряд 
з хоку осн. поетичним жанром 
і в наші дні. Т.— короткий не- 
римований вірш на 31 склад, пе¬ 
рекладається звичайно 5 рядка¬ 
ми. У перших 3 рядках зосеред¬ 
жено осн. зміст Т. (любовне пере¬ 
живання, пейзаж, філос. роздум), 
в одному-двох останніх — вис¬ 
новок: «Розкудланий пес Стоїть 
над розкудланим морем,/Примру¬ 
живши очі Від солоного вітру. І 
море, і він — самотні». Поет, який 
пише Т., називається кадзин. 
ТАНКЕР (англ. Іапкег, від Іапк — 
бак, цистерна), наливне судно — 
самохідне однопалубне судно, в 
якому наливом, без застосування 
тари, перевозять рідкі та напів¬ 
рідкі вантажі — нафту і нафто¬ 
продукти, китовий жир, патоку, 
кислоти, спирт тощо. Розрізняють 
Т. (мал. с. 139) морські та типу річ¬ 
ка — море. Вантажні приміщення 
Т. поділено на відсіки (танки), які 
закриваються непроникними криш¬ 
ками. Танки заповнюють вантажем 
по трубопроводах, а розвантажу¬ 
ють судновими насосами. Ванта¬ 
жопідйомність Т. до 550 тис. т і 
більше Іл. с. 139. 
ТАНКОВІ ВІЙСЬКА — рід су¬ 
хопутних військ у збройних силах 
ряду держав, основним озброєн¬ 
ням яких є танки. В арміях біль¬ 
шості країн (США, Великобрита¬ 
нія, Італія та ін.) такі війська наз. 
бронетанковими. Призначені для 
ведення бойових дій на континен¬ 
тальних театрах у взаємодії з ін. 
родами військ. Можуть діяти 
самостійно. Т. в. становлять гол. 
ударну силу сухопутних військ, 
мають велику вогневу потужність, 
більш надійно, ніж інші роди 
військ, захищені від різних 
засобів ураження, мають високу 
маневреність, прохідність. Бойо¬ 
ві можливості Т. в. дають їм змогу 
у високому темпі проривати оборо¬ 
ну противника, вести активні на¬ 
ступальні дії, громити противника 
в зустрічних боях, створювати міц¬ 
ну оборону. В операції (бою) Т. в. 
використовуються переважно на 
гол. напрямі; в наступі — іноді у 

першому ешелоні, а здебільшого — 
в другому ешелоні і як рухливі 
групи для завдання глибоких уда¬ 
рів противникові; в обороні — гол. 
чин. у складі других ешелонів 
для завдання контрударів. Танк, 
підрозділи, що входять до складу 
мотострілецьких частин, викори¬ 
стовуються для безпосередньої 
підтримки піхоти. У Рад. Зброй¬ 
них Силах попередником Т. в. 
були броневі загони, що складали¬ 
ся з бронемашин, бронепоїздів і 
відбитих у інтервентів танків. У 
20—30-х рр. розгорнулося буд^ 
ництво бронетанк. сил (у різний 
час вони наз. мотомеханізованими 
військами, автобронетанк., броне¬ 
танк. військами, з 1960 — Т. в.). 
В ході Великої Вітчизн. війни із 
збільшенням виробництва танків 
виникли передумови для створен¬ 
ня великих танк, об’єднань — кор¬ 
пусів, армій, що відіграли значну 
роль у розгромі нім.-фашист, 
військ. За героїзм і відвагу сотні 
тисяч рад. танкістів було нагород¬ 
жено орденами і медалями, 1142 
з них присвоєно звання Героя 
Радянського Союзу, а 16 танкі¬ 
стам — двічі. 

Л. Я. Зотов. 

тансикбАєв у рал Тансикбайо- 
вич [1 (14).І 1904, Ташкент — 18.ІУ 
1974, Нукус] — узб. рад. живопи¬ 
сець, нар. художник СРСР (з 1963), 
дійсний член АМ СРСР (з 1958). 
За походженням казах. У 1924— 
28 навчався в худож. студії у Таш- 
кенті, 1928—29 — в Пензенському 
худож.-пед. технікумі. Твори: «У 
рідному аулі» (1933), «Долина 
Чирчику» (1940), серія пейзажів 
«Шляхами війни» (1942—43), «Ве¬ 
чір на Іссик-Кулі» (1951), «Дорога 
в горах» (1962), «Березень в Узбе¬ 
кистані» (1968), цикл пейзажів 
«Рідний Узбекистан» (1971—72) 
та ін. Картини Т. зберігаються в 
Музеї мистецтв Узб. РСР у 
Ташкенті, в Музеї мистецтв наро¬ 
дів Сходу в Москві. Відомий та¬ 
кож як монументаліст і теат¬ 
ральний художник. Нагороджений 
орденом Леніна, ін. орденами, 
медалями. 
Літ.: У. Тансикбаев. [Альбом]. Л., 
1977. 

тАнський Антон (р. Н. невід.— 
п. бл. 1734) — козац. полковник, 
сподвижник С. Палія. Походив 
з сербського дворянського роду. 
В 70-х рр. 17 ст. переселився на 
Україну і вступив у Запорізь¬ 
ке військо. В 1677 одружився з 
дочкою С. Палія. У 80-х рр. 17 ст. 
— на поч. 18 ст. брав участь 
у боротьбі правобережного козацт¬ 
ва проти польс.-шляхет. загарбни¬ 
ків і тур.-тат. агресії. Після при¬ 
душення Палія повстання 1702— 
04 був полковником компанійсь¬ 
кого полку. В 1711 Т. призначено 
білоцерківським полковником. У 
1712—34 — полковник Київського 
полку. 
тАнський Василь (р. н. невід.— 
1763) — укр. поет 18 ст., пращур 
М. В. Гоголя по материнській 
лінії. Автор кількох інтерлюдій, 
віршованих діалогів і бурлескно- 
гумористичних творів. Т. припи¬ 
сують авторство великодної вір¬ 
ші про перемогу Христа над 
чортом, пеклом і смертю (1746), 
відомої у кількох списках. 

М. М. Судима. 
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їАНТА — місто в Єгипті, адм. ц. 
губернаторства Гарбія. Вузол з-ць 
і автошляхів. 284,6 тис. ж. (1976). 
Розвинута харчосмакова пром-сть 
(у т. ч. вироби, бавовняної олії, 
борошна, молочний з-д); залізнич¬ 
ні майстерні, склоробний з-д, тек¬ 
стильні підприємства. Кустарні 
промисли. 
ТАНТАЛ (ТаутссХод) — персонаж 
грец. міфології, син Зевса й німфи 
Плуто, батько Ніоби. Був улюблен¬ 
цем богів, бенкетував з ними на 
Олімпі. Згордівши, Т. обманув 
богів, розголосив Зевсові таємни¬ 
ці людям, викрав з столу богів 
нектар та амброзію і пригощав 
ними смертних. За це боги тяжко 
покарали Т.: на тому світі він, сто¬ 
ячи по шию в воді, не міг втаму¬ 
вати спрагу, бо вода відступала, 
коли він нахилявся, щоб напитися; 
над Т. звисала гілка зі стигли¬ 
ми плодами, але він не міг їх ді¬ 
стати. Звідси вираз «танталові му¬ 
ки» — нестерпна мука від близь¬ 
кості жаданої цілі і неможливості 
її досягти. 
ТАНТАЛ (Тапіаіиш; за ім’ям ге¬ 
роя грец. міфології Тантала), 
Та — хім. елемент V групи періо¬ 
дичної системи елементів Д. І. 
Менделєєва, ат. н. 73, ат. м. 
180,9479. Природний Т. склада¬ 
ється з стабільного ізотопу І81Та і 
радіоактивного ізотопу 180Та (Ту = 
= 1012р.). Відкрив 1802 швед, уче¬ 
ний А. Г. Екеберг. Вміст Т. у зем¬ 
ній корі 2 10-4 % за масою. У 
природі зустрічається разом з ніо¬ 
бієм (див. Танталові руди, Ніо¬ 
бієві руди). Т.— блискучий метал 
сірого кольору; густ. 16 600 кг/м3; 
ґпл 2996 °С; ґКИп 5300 °С; легко 
кується й вальцюється. Чистий 
Т. тривкий проти корозії (див. 
Корозія металів). Взаємодіє лише 
з фтористоводневою к-тою і з роз¬ 
плавленими лугами. Розжарений 
Т. реагує з воднем, галогенами, 
азотом, вуглецем, сплавляється з 
металами. На повітрі горить, утво¬ 
рюючи оксид Та205, який з основа¬ 
ми дає солі — танталати. 
Сировиною для вироби. Т. слу¬ 
жать танталітові й лопаритові 
концентрати. Металічний Т. одер¬ 
жують методами металотермії та 
електролізу. Жаростійкі сплави 
Т. з ніобієм, гафнієм, вольфрамом 
та ін.— конструкційні матеріали 
у космічній і ядерній техніці (див. 
Танталу сплави). З Т. виготовля¬ 
ють хім. апаратуру, деталі радіо- 
тех. пристроїв тощо; його застосо¬ 
вують у хірургії (для кісткового 
протезування). Карбід Т.— основа 
надтвердих і тугоплавких сплавів. 
Танталати ВаТа206, РЬТа2Об, 
С32Та207 та ін. використовують як 
сегнетоелектрики, я. Г. Горощенко. 
ТАНТАЛГТ — мінерал класу ок¬ 
сидів і гідроксидів, танталиста 
відміна колумбіту. (Ре, Мп)Та206. 
Сингонія ромбічна. Густ. 7,95. 
Твердість 6,5—6,75. Колір чор¬ 
ний, бурувато-чорний. Блиск на- 
півметалевий. Радіоактивний, рід¬ 
кісний. Скупчення Т. відомі в 
СРСР, Норвегії, Франції, на о. 
Гренландія. Руда танталу. 
тлнтАлрві Р*ДИ — природні 
мінеральні утворення з вмістом 
танталу в таких концентраціях, 
що його економічно доцільно ви¬ 
лучати за сучасного рівня роз¬ 
витку техніки. 

В земній корі відомо 37 мінера¬ 
лів, до складу яких входить тан¬ 
тал. Гол. з них: танталіт (міс¬ 
тить Та205 до 74 %), уоджиніт 
(Та, N6, 5п, Мп)2 04 (понад 70 % ), 
тапіоліт (Ре, Мп) (Та, МЬ)2Ов (по¬ 
над 77 %), мікроліт (Са, Йа)2 Та 
(Р, ОН) (понад 73 %), колумбіт 
(5—ЗО % ). Найбільші родовища 
Т. р.— у Канаді, Бразілії, Заїрі, 
Нігерії, Австралії, Мозамбіку, 
Малайзії, Таїланді; в Рад. Союзі є 
в РРФСР (у Сибіру і на Кольсько- 
му півострові), окремі рудопро- 
яви виявлено на Україні. 

О.' І. Зарицький. 

ТАНТАлО-НІОБАТИ — група 
мінералів класу оксидів і гідрокси¬ 
дів, природні комплексні сполу¬ 
ки танталу і ніобію. Найпоши¬ 
реніші мінерали Т.-н.: колумбіт, 
танталіт, пірохлор, мікроліт 
(Са, Иа)2Та (Р, ОН), лопарит 
(Иа, Се) Ті03, евксеніт (У, Ег, Се, 
V, РЬ, Си) [(N6, Та, Ті)2 (О, 
ОН)6], самарськії ¥N63 (О, ОН)б. 
Густ. 3,5—9. Твердість 5—8. Колір 
чорний, бурий різних відтінків. 
Блиск скляний, смоляний. Т.-н.— 
радіоактивні мінерали. Трапля¬ 
ються як акцесорні мінерали в 
гранітах, нефелінових сієнітах, 
пегматитах, метасоматитах і кар- 
бонатитах. Родовища Т.-н. відомі 
в СРСР, Норвегії, Швеції, Канаді, 
США, Бразілії, Австралії та ін. 
країнах. Т.-н. — сировина для 
одержання танталу і ніобію. 

Б. Ф. Міцкевич. 

ТАНТАЛУ СПЛАВИ — сплави 
на основі танталу. У багатьох Т. 
с. висока температура плавлення 
(~3000 °С), низький коеф. тер¬ 
мічного розширення, вони відзна¬ 
чаються високими жароміцністю 
та корозійною стійкістю в хім. 
агресивних і рідкометалевих се¬ 
редовищах. їхні властивості поліп¬ 
шують легуванням вольфрамом, 
молібденом, цирконієм, гафнієм та 
ін. хім. елементами. Найпошире¬ 
нішим є сплав танталу з вольфра¬ 
мом (10 %), якому в деформова¬ 
ному стані притаманні (до т-ри 
800 °С) найвища міцність і тех¬ 
нологічна пластичність. Гафній і 
цирконій сприяють створенню 
дисперснозміцненого стану (див. 
Зміцнення), вольфрам і гафній 
підвищують модуль пружності 
сплавів, т-ру рекристалізації і 
плавлення, поліпшують міцнісні 
характеристики. Добавки молібде¬ 
ну і цирконію з наступним дефор¬ 
муванням при т-рі 1980 °С підви¬ 
щують границю міцності сплаву 
більш як у два рази. Т. с. застосо¬ 
вують при виготовленні електр. 
конденсаторів, деталей електрон¬ 
них ламп, хім. апаратури, реактив¬ 
них двигунів тощо. 
ТАНТІА ТбПІ (справжнє ім’я — 
Рамчандра Панду ранг; бл. 1814— 
18. IV 1859, Сіпрі) — один з вож¬ 
дів Індійського народного повстан¬ 
ня 1857—59. Був ад’ютантом 
Нана Сагіба і командиром військ, 
загону. В 1857 очолив загін, який 
вів маневрену війну в районі міст 
Калпі, Канпура і Гваліора. Восени 
1858 зробив спробу пробитися до 
Декану і підняти повстання марат- 
хів, проте змушений був відсту¬ 
пити. Виданий зрадником англ. 
колонізаторам і страчений. 
ТАНТРЙЗМ — напрям у буддиз¬ 
мі та індуїзмі, що вважає головни¬ 

ми «священними» текстами т. з. 
Тантри. Виник у перші століття н. 
е. В основі реліг.-філос. концеп¬ 
ції Т.— ідея людини як окремого 
світу (мікрокосму) та міфологіч¬ 
ні уявлення про статеве (жіноче, 
рідше — чоловіче) енергетичне 
джерело буття. Для Т. характер¬ 
ний етичний і соціальний нігілізм. 
Крім Індії, поширений у Японії, 
Непалі Китаї. 
ТАНФГЛЬЄВ Гаврило Іванович 
[22.11 (6.ІІІ) 1857, Таллін — 4.ІХ 
1928, Одеса] — рад. фізико-гео- 
граф, ботанік і грунтознавець. У 
1883 закінчив Петерб. ун-т. З 1885 
працював у департаменті земле¬ 
робства, брав участь у експедиціях 
по Росії. З 1905 — професор Но¬ 
воросійського (Одеського) ун-ту, 
де організував кафедру географії. 
Один із засновників Одес. с.-г. 
ін-ту. В 1918—26 керував відді¬ 
лом природничо-істор. досліджень 
Одес. обл. с.-г. станції. З 1911 — 
президент Новоросійського т-ва до¬ 
слідників природи. У наук, працях 
продовжував і розвивав ідеї свого 
вчителя В. В. Докучаєва. Вивчав 
питання взаємозв’язків між лісом 
і тундрою, лісом і степовими ланд¬ 
шафтами. Т.— автор одного з пер¬ 
ших зведень з рослинного покриву 
Росії, схеми фіз.-геогр. району¬ 
вання Європ. Росії, 4-томної 
монографії «Географія Росії» 
(1916—24). Досліджував природу 
України, зокрема Причорномор’я 
та Полісся. Рос. геогр. т-во наго¬ 
родило Т. медаллю ім. П. П. Се- 
менова-Тян-Шанського (1908) і Ве¬ 
ликою золотою медаллю (1926). 
Ім’ям Т. названо острів у групі 
Курильських островів. 
Портрет с. 138. 
ТАНЦІ&РА Гнат Трохимович 
(10. VI 1901, с. Зятківці, тепер 
Гайсинського р-ну Війн. обл.— 
12.XI 1962, м. Гайсин, тепер Війн, 
обл.) — укр. рад. збирач фолькло¬ 
ру, вчитель. Закінчив Війн, ін-т 
соцвиху (1932), учителював у Кле- 
бані, Зятківцях та Гайсині на 
Вінниччині. Зібрав понад 2500 
укр. пісень (з мелодіями), бл. 
300 казок, понад 1500 прислів’їв 
і 600 загадок. Частину його записів 
надруковано в книзі «Жіноча доля 
в народних піснях» (X., 1930). 
Понад 1000 зразків нар. творчості 
Т. записав від талановитої нар. спі¬ 
вачки Явдохи Зуїхи. Ці його записи 
опубліковано в книзі «Пісні Яв¬ 
дохи Зуїхи. Записав Гнат Танцю- 
ра» (К., 1965). Свій досвід збира- 
ча-фольклориста Т. узагальнив 
у книзі « Записки збирача фолькло¬ 
ру» (К., 1958). о. 7. Дей. 
ТАНЧІЧ (Тапсзісз) Мігай (21.IV 
1799, Ачтесер — 28.VI 1884, Бу¬ 
дапешт) — угор. революц. демо¬ 
крат. Н. в сім’ї кріпака. Працю¬ 
вав наймитом, підмайстром, май¬ 
стровим, а після закінчення 1828 
церк. школи — учителем. Був 
виразником інтересів бідного і 
серед, селянства. Боровся за виз¬ 
волення Угорщини з-під гніту 
Габсбургів і здійснення революц. 
перетворень (насамперед ліквіда¬ 
цію кріпацтва та запровадження 
заг. виборчого права). Свої погля¬ 
ди виклав у творах «Будапештські 
листи» (1834), «Незалежність 
Гуннії» (1845), «Здоровий глузд» 
(1844—45) та ін. За революц. ді¬ 
яльність 1847 був заарештований. 

ТАНЧІЧ 

Максим Танк. 

У. Т. Тансикбаєв. 

Тантіа Топі. 

Важкий танк «Марка 
IV». 1916 (Великоори- 
танія). 
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ТАНШАНЬ 

Г. І. Танфільєв. 

Л. С. Тарабаринов. 

Тапірові: 
1 — тапір центрально¬ 
американський; 
2 — тапір чепрачний; 
3 — тапір гірський. 

Під час революції (див. Революція 
1848—49 в Угорщині) визволений 
(15.III 1848) повсталим народом. 
Т. разом з ІП. Петефі і П. Вашва- 
рі очолив революц.-демократичне 
крило. В 1849—57 був у підпіллі; 
1860—67 — в ув’язненні. В 70-х рр. 
Т. зблизився з революційним ро¬ 
бітничим рухом. 
ТАНШАНЬ — місто на Сх. Ки¬ 
таю, в пров. Хебей. Залізнична 
станція. 1,5 млн. ж. (1974). Розви¬ 
нуті чорна металургія і машино¬ 
будування (с.-г., електронне, локо- 
мотиво-вагонобуд., вироби, вело¬ 
сипедів, дизелів, устаткування для 
металург., цем., керамічної і лег¬ 
кої пром-сті). Підприємства хім., 
цем., фарфоро-фаянсової, кера¬ 
мічної, паперової, текст, і харч, 
галузей. Т.— центр Кайлуансько- 
го кам.-вуг. басейну. ТЕС. Ін-т 
залізнич. транспорту. Н.-д. ін-т 
вугільної промисловості. 
ТАНіЬГ (сербськохорв. ТАЩУГ, 
ТАМЛ^С; Телеграфе ка агенциіа 
нове Лугославніе, ТеІе^гаГзка а§еп- 
еца поує .Іи^озіауііе — Телеграф¬ 
не агентство нової Югославії) — 
інформаційне агентство СФРЮ. 
Засн. 5.XI 1943 в м: Яйце (на виз¬ 
воленій від фашист, окупантів 
території). Забезпечує газети, ра¬ 
діо і телебачення країни інформа¬ 
цією з питань внутр. і зовн. полі¬ 
тики. Має відділення у СФРЮ 
і за кордоном. Випускає спеціалі¬ 
зовані бюлетені і щомісячну газ. 
«Югославские новости» (рос., англ., 
франц. та ісп. мовами). ТАНЮГ — 
член Європейського альянсу 
агентств преси, інформаційних 
агентств країн, що не приєдналися. 
Міститься в Белграді. 
ТАО ЮАНЬМГН (друге ім’я — 
Тао Цянь; 365, с. Лілі, тепер 
провінція Цзянсу — 427) — кит. 
поет. З 29 років (з перервами) пра¬ 
цював дрібним чиновником. У 41 
рік зайнявся землеробською пра¬ 
цею. Традиційні за формою і те¬ 
мами його вірші (збереглося 160) 
були близькі до життя і мали знач¬ 
ний вплив на розвиток кит. поезії. 
Писав філос. художню прозу. В 
фантастич. « Персиковому джерелі» 
в завуальованій формі висловив 
протест проти існуючого ладу. 
Те.: Рос. перек л.— Лирика. М., 
1964; Стихотворения. М., 1972. 
Літ.: Зйдлин Л. Тао Юань-мин и его 
стихотворения. М., 1967. 

І. К. Чирко. 
ТАПАЖбС — ріка у Пд. Амери¬ 
ці, в Бразілії, права прит. Амазон¬ 
ки. Довж. бл. 2200 км, площа бас. 
487 тис. км2. Утворюється злиттям 
річок Журуени і Теліс-Пірісу, що 
течуть Бразільським плоскогір’ям, 
нижче виходить на Амазонську 
низовину. Порожистий, є водоспа¬ 
ди. Живлення дощове. Судноплав¬ 
ний до м. Ітайтуба. 
ТАПГРОВІ (Тарігібае) — родина 
ссавців ряду непарнокопитих. 
Довж. тіла 1,8—2 м, хвоста — 5— 
10 см, вис. в плечах 0,8—«1,2 м, 
маса до 300 кг. Верхня губа і ніс 
витягнуті у короткий хобот. Пе- 
едні кінцівки 4-палі, задні — 
-палі. Волосяний покрив однотон¬ 
ний сірувато-бурий, у тапіра че- 
прачного передня частина тіла 
та задні кінцівки чорнуваті, спина, 
боки, черево — білі; молоді Т.— 
темні з світлими поздовжніми 
смугами та плямами. Т. живуть 

у тропічних лісах Пд. Азії і Пд. 
Америки, тримаються невеликими 
групами. Живляться листям. Ва¬ 
гітність 390—400 діб, у виплоді — 
1 маля. Об’єкти мисливства (вико¬ 
ристовують м’ясо і шкіру). Добре 
приручаються. В родині 1 рід 
тапір (Тарігиз) з 4 видами, з 
них Т. чепрачний (Т. іпсіі- 
сиз), Т. центрально-аме¬ 
риканський (Т. Ьаігсіі) та Т. 
г і р с ь к и й (Т. ріпсЬачие) вклю¬ 
чені у Червону книгу. Вимерлі 
Т. відомі починаючи з раннього олі¬ 
гоцену Європи та раннього еоцену 
Пн. Америки. 
ТАПІЯ (Таріа) Луїс де (25.Х 1871, 
Мадрід — 1937, Валенсія) — ісп. 
поет. З поч. 1900-х рр. публікував 
у журналах і газетах ««Куплети 
на злобу дня», а також гумористич¬ 
ні й сатиричні вірші в дусі нар. 
поезії. В 1933 брав участь у засну¬ 
ванні Т-ва друзів СРСР. Висту¬ 
пав за створення уряду Нар. 
фронту. В період нац.-революц. 
війни ісп. народу 1936—39 оспіву¬ 
вав подвиги борців проти фашизму. 
Вірші «Сталеві роти», «П’ятий 
полк» стали нар. піснями. Автор 
віршів «Розстріляний?» (присвя¬ 
чено пам’яті Ф. Гарсіа Лорки), 
«Російська жінка», «Народ» тощо. 

Р. Ф. Естрела-Льопіс. 

ТАР — піщана пустеля у пд.-зх. 
частині Індо-Г ангської рівнини, 
в межах Індії і Пакистану. Простя¬ 
гається вздовж лівобережжя р. 
Інду на 850 км. Пл. майже 300 
тис. км2. Складена переважно з 
алювіальних наносів. Клімат тро¬ 
пічний, опадів до 50 мм на рік. 
Поширені солончаки, такири. Ба¬ 
гато солоних озер. Рослинність 
пустельна. Численні оазиси. Ско¬ 
тарство (верблюди, вівці). В най- 
посушливіших районах пустелі бу¬ 
дується (1983) Раджастханський 
іригаційний канал завдовжки 680 
км, що живитиметься водами р. 
Сатледж. 
ТАР — 1) Струнний щипковий 
інструмент, поширений у народів 
Кавказу та Серед. Азії. Корпус 
Т. затягнутий мембраною з тварин¬ 
ного міхура, що заміняє деку; 
має довгу шийку з грифом, на яко¬ 
му 22 осн. лади та 2—3 додатко¬ 
ві. Звук добувається плектром. 
Довжина Т. 90—100 см. 2) В араб, 
країнах — невеликий бубон. Іл. 
с. 142. 
ТАРА (італ. іага, від араб, тарха— 
те, що відкинуте) — виріб для збе¬ 
рігання, транспортування та упако¬ 
вування товарів. У процесі' дове¬ 
дення продуктів до споживача 
Т. зберігає їхні якість і кількість, 
дає можливість механізувати ван¬ 
тажно-розвантажувальні роботи, 
ефективніше використовувати 
транспорт та складські приміщен¬ 
ня. Є необхідною умовою без¬ 
перебійного процесу відтворення. 
ТАРАБАРИНОВ Леонід Семено¬ 
вич (н. 8.XI 1928, с. Шалигине, те¬ 
пер емт Піухівського р-ну Сум. 
обл.) — укр. рад. актор, педагог, 
нар. арт. СРСР (з 1972). Після 
закінчення 1955 Харків, театр, 
ін-ту (курс Д. Антоновича) пра¬ 
цює в Харків, укр. драм, театрі 
ім. Т. Г. Шевченка. Ролі: Шпак 
(«Шельменко-денщик» Квітки-Ос- 
нов’яненка), Ярема («Гайдама¬ 
ки» за Т. Шевченком в інсце¬ 
нізації Л. Курбаса), Михайло 

(«Суєта» І. Карпенка-Карого), Дон 
Жуан («Камінний господар» Лесі 
Українки), Михайло («Розплата» 
Корнійчука), Остап («Тарас Буль¬ 
ба» М. Гоголя), Крутицький («На 
всякого мудреця доволі простоти» 
О. Островського), Мастаков («Ди¬ 
ваки» М. Горького), Лаерт («Гам- 
лет» Шекспіра). З 1968 викладає 
в Харків, ін-ті мистецтв ім. 
І. Котляревського. Нагороджений 
орденом «Знак Пошани». 

М. Г. Лабінський. 

Л. С. Тарабаринов у ролях Мастако- 
ва («Диваки> М. Горького) та Василя 
Безрідного («Лимерівна» П. Мирного). 

ТАРАБГ Махмуд (р. н. невід.— п. 
1238) — керівник нар. повстання 
1238 в Бухарі проти монг. заво¬ 
йовників і місцевої феод, знаті, 
ремісник. У повстанні брали участь 
селяни й міська біднота. Захопив¬ 
ши владу, Т. оголосив себе халі¬ 
фом. Загинув у бою. Після його 
смерті повстання було жорстоко 
придушене. 
ТАРАКАНОВ Микола Михайло¬ 
вич [7(19).ХІІ 1898, Єлизавет- 
град, тепер Кіровоград — 21.IX 
1976, Київ] — укр. рад. хоровий 
диригент і педагог, нар. арт. 
УРСР (з 1960). У 1926 закінчив 
Київ. муз.-драм, ін-т ім. М. В. Ли- 
сенка. З 1926 — асистент, згодом— 
хормейстер Київ. держ. акаде¬ 
мічної опери, 1928—29 — хормей¬ 
стер капели <Думка>, 1929—32 — 
хормейстер і диригент Правобе¬ 
режної української опери (Вінни¬ 
ця). Був гол. хормейстером Хар¬ 
ків. (1932—34), Київ. (1934—41), 
Донецького (1954—64), Одеського 
(1964—66) театрів опери та бале¬ 
ту, а також оперної студії Київ, 
консерваторії (1938—41). В 1964 
—66 — викладач Одес. консерва¬ 
торії. За участю Т. поставлено 
понад 40 опер. Нагороджений ор¬ 
деном «Знак Пошани». 

_ /. Д. Гамкало. 
ТАРАКАНОВА Августа Олексі¬ 
ївна (6л. 1745 — 4(16). II 1810, 
Москва) — дочка рос. імператри¬ 
ці Єлизавети Петрівни і О. Г. 
Розумовського (див. Розумовські). 
Виховувалася в сім’ї родичів О. Г. 
Розумовського — Дараганів (відомі 
як Дараганови, Тараканови). В 
1785 Т. за наказом Катерини II 
ув’язнено в Івановський монастир 
у Москві. Тут Т. пострижено в 
черниці під іменем Досифеї. Пе¬ 
ребувала в монастирі до кінця 
життя. 
ТАРАКАНОВА Єлизавета 
[справж. прізв. невід.; бл. 1745— 
4(15).ХІІ 1775, Петербург] — 
політ, авантюристка, видавала се¬ 
бе за дочку рос. імператриці Єлиза¬ 
вети Петрівни— А. О. Таракано- 
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в у і претендувала на рос. престол. 
Т. було ув’язнено в Петропав¬ 
ловську фортецю, де вона померла 
від туберкульозу. Легенда про за¬ 
гибель Т. в Петербурзі під час пове¬ 
ні 1777, що стала сюжетом для кар¬ 
тини художника К. Д. Флавиць- 
кого (1864, Третьяковська гале¬ 
рея), не відповідає дійсності. 
ТАРАКГ Нур Мухаммед (1917, м. 
Му кур, провінція Газні — 8.Х 
1979) — афг. держ. діяч, письмен¬ 
ник і перекладач. Писав мовою 
пушту. Н. у селян, сім’ї. В кін. 
40 — на поч. 50-х рр. брав участь 
у створенні і діяльності прогресив¬ 
ного політ, угруповання. З 1953 
займався літ. діяльністю. Гостро- 
соціальні повісті «Блукання Бан¬ 
та», «Спін» (обидві — 1958), «На 
заробітки», «Самітний» (обидві — 
1962), оповідання й нариси, в яких 
Т. показав тяжке життя афг. тру¬ 
дящих, сприяли розвиткові реа¬ 
лістичних тенденцій в афг. л-рі. 
Як перекладач популяризував тво¬ 
ри рос. класичної і рад. л-ри. 
В січні 1965 заснував Народно-де¬ 
мократичну партію Афганістану 
і був обраний ген. секретарем її 
ЦК. Після перемоги у квітні 1978 
нар. революції до 27 березня 1979 
був також прем’єр-міністром Де¬ 
мократичної Республіки Афгані¬ 
стан, а до 16 вересня 1979 — голо¬ 
вою Революц. ради і головою Вищої 
ради оборони. Кілька разів відві¬ 
дав СРСР. 16 вересня 1979 під час 
контрреволюц. перевороту зміще¬ 
ний з усіх посад і згодом убитий. 
Те.: Рос. перекл.— Скитания 
Банта. и другие повести. М., 1980. 
ТАРАН Андрій Іванович (31.VIII 
1886, м. Нікополь — 5.III 1967, 
Ленінград) — укр. рад. живопи¬ 
сець. Початкові художні знання 
здобув у місцевого маляра. В 
1901—05 навчався в Пензі, 1906— 
09 — в Петербурзі, 1909—12 — 
в Парижі. В 1923 переїхав на Укра¬ 
їну. Був членом АРМУ (до 1927), 
пізніше — ОСМУ. Твори: «На Кра¬ 
маторську», «За чотири роки», «У 
першій бригаді», «Задиміла дом¬ 
на» (1927), «На Дніпрельстані» 
(1929), «Гурток винахідників» 
(1933), «Криворізькі етюди» (1937), 
«На кар’єрі» (1938). Викладав у 
Київ, худож. ін-ті, де 1937 органі¬ 
зував мозаїчну майстерню. 

А. І. Таран. На кар’єрі. 1938. 

ТАРАН Іван (рр. н. і см. невід.) — 
ватажок гайдамацького загону на 
Правобережній Україні під час 
Коліївщини. Організований Т. з 
селян і запорожців загін діяв у 
Чигиринському старостві поблизу 
містечка Лебедина (тепер село 
Шполянського р-ну Черкас, обл.). 
В боях проти карального війська 
гайдамаки зазнали поразки. Ча¬ 

стина їх потрапила в полон і була 
страчена в містечку Кодні (див. 
Коднянська розправа 1768). Після 
придушення Коліївщини доля Т. 
невідома. 
тарАн Павло Андрійович (Саба- 
даш; бл. 1745, с. Крупичполе, тепер 
Ічнянського р-ну Черніг. обл.— р. 
см. невід.) — запорізький козак 
Канівського куреня, ватажок гай¬ 
дамацького загону під час Коліїв¬ 
щини. Навесні 1768 вступив до 
повстанського війська, очоленого 
М. Залізняком,. Невдовзі Т. став 
ватажком загону, який визволив 
зід польс. шляхти Тетіїв, Володар¬ 
ку та навколишні села. Захопле¬ 
ний царським каральним загоном 
у містечку Лукашівці під Уманню, 
Т. був засуджений до побиття 
батогами та заслання на довічну 
каторгу в Нерчинськ. 
тарАн Павло Андрійович [н. 
5 (18).Х 1916, с. Шолохове, тепер 
Нікопольського р-ну Дніпроп. 
обл.] — рад. військ, льотчик, ге¬ 
нерал-лейтенант авіації (1967), дві¬ 
чі Герой Рад. Союзу (1942, 1944). 
Член КПРС з 1942. В Рад. Армії 
з 1937. Учасник рад.-фінл. війни 
1939—40. Під час Великої Віт- 
чизн. війни 1941—45 як командир 
ланки, заст. командира ескад¬ 
рильї, командир ескадрильї гвард. 
авіац. полку далекосяжної дії, 
інспектор-льотчик з техніки піло¬ 
тування і командир бомбардуваль¬ 
ного авіац. полку брав участь у бо¬ 
ях на Україні, в Прибалтиці, Біло¬ 
русії тощо. Особисто здійснив 386 
бойових вильотів. Після закінчен¬ 
ня 1958 Академії Генштабу — на 
відповідальних посадах у ВПС 
Рад. Армії. З 1979 — у запасі. 
Нагороджений орденами Леніна, 
Жовтневої Революції, 2 ордена¬ 
ми Червоного Прапора, ін. орде¬ 
нами, медалями. 
ТАРАН — 1) Старовинне знаряддя 
облоги для руйнування фортечних 
мурів, башт і воріт — колода з 
металевим наконечником, підвіше¬ 
на на канатах або ланцюгах до де¬ 
рев’яної башти, яка пересувалася 
на колесах і була прикриттям для 
людей. 2) Виступ носової підводної 
частини корабля для завдання та¬ 
ранного удару по ворожому кораб¬ 
лю (в гребному й парусному фло¬ 
ті). 3) Прийом, що його застосову¬ 
вали у повітр., танк., мор. бою. 
Під час повітр. Т. завдавали удар 
фюзеляжем, крилом або лопаттю 
гвинта ворожому літакові. Пер¬ 
ший повітр. таран здійснив 1914 
рос. льотчик П. М. Нестеров. 
Танк. Т.— удар корпусом танка 
по борту, кормі ворожого танка, 
бронемашини. Мор. Т.— удар у 
борт корабля. Відроджений у 
броненосному флоті у 2-й пол. 
19 ст. В 20 ст. застосовувався ко¬ 
раблями й проти підводних човнів. 
ТАРАНЄнКО Вадим Павлович 
(н. 16.III 1924, с. Верещаки, тепер 
Лисянського р-ну Черкас, обл.) — 
укр. рад. вчений у галузі радіотех¬ 
ніки, доктор тех. наук (з 1970), 
професор (з 1970), засл. діяч нау¬ 
ки УРСР (з 1980). Член КПРС 
з 1964. Після закінчення (1949) 
Київ, політех. ін-ту працює в цьо¬ 
му ж вузі (з 1959 — зав. кафед¬ 
рою). Осн. праці — з генеруван¬ 
ня та підсилення електромагн. 
коливань надвисокої частоти. На¬ 
городжений орденами Леніна та 

«Знак Пошани». Державна премія 
УРСР, 1975. 
ТАРАН-ЖОВНГР Юрій Микола¬ 
йович (н. 26.VI 1927, м. Новомос¬ 
ковськ Дніпроп. обл.) — укр. рад. 
вчений у галузі металознавства, 
чл.-кор. АН УРСР (з 1972), засл. 
діяч науки УРСР (з 1976). Член 
КПРС з 1956. Закінчив (1949) 
Дніпроп. металург, ін-т, працював 
у цьому ж вузі. В 1963—73 —» 
зав. відділом Ін-ту чорної металур¬ 
гії АН УРСР (тепер М-ва чорної 
металургії СРСР), з 1974 — рек¬ 
тор Дніпроп. металург, ін-ту. Осн. 
праці стосуються формування 
структури металевих сплавів у 
процесі кристалізації, металогра¬ 
фії легованих і модифікованих 
чавунів. Розвинув теорію багато¬ 
фазної кристалізації евтектичних 
сплавів. Нагороджений двома орде¬ 
нами Трудового Червоного Прапо¬ 
ра, медалями. 
тарАнівка — село Готвальдів- 
ського р-ну Харків, обл., в районі 
якого під час Великої Вітчизня¬ 
ної війни 2.III 1943 здійснили геро¬ 
їчний подвиг воїни стрілецького 
взводу під командуванням гвардії 
лейтенанта П. М. Широніна. При 
відбитті 25-ю гвард. д-зією насту¬ 
пу противника на рубежі Тара- 
нівка, Зміїв (тепер м. Готвальд 
Харків, обл.) взвод Широніна 
(8-ї стрілецької роти 78-го гвард. 
стрілецького полку), посилений 45- 
мм гарматою, обороняв залізнич¬ 
ний переїзд на Пд. від Т. Підроз 
діл відбив три запеклі атаки воро¬ 
га. Незважаючи на чисельну пере¬ 
вагу противника, рад. воїни утри¬ 
мали залізничний переїзд до під¬ 
ходу підкріплення. Ворог втратив 
у безплідних атаках понад 100 
чол. вбитими, 10 танків, штурмо¬ 
ву гармату і бронетранспортер. 
За мужність і героїзм усім 25 учас¬ 
никам бою було присвоєно звання 
Героя Рад. Союзу (19 чол. по¬ 
смертно). На честь цього подвигу 
рад. воїнів у селі встановлено па¬ 
м’ятник. Іл. див. до ст. Широнінці. 
ТАРАНОВ Анатолій Павлович [н. 
12.XI (25.XI) 1912, м. Орськ, те¬ 
пер Оренб. обл.] — укр. рад. 
юрист, доктор юрид. наук, про¬ 
фесор, засл. діяч науки УРСР 
(з 1972). Член КПРС з 1946. В 
1938 закінчив Харків, юрид. ін-т. 
У 1941—47 працював в органах 
юстиції, з 1952 — в Ін-ті д-ви і пра¬ 
ва АН УРСР. Осн. праці присвя¬ 
чено питанням конституційного 
права. Держ. премія УРСР, 1981 
(за участь у створенні колектив¬ 
ної монографії «Історія держа¬ 
ви і права Української РСР»). На¬ 
городжений орденом Трудового 
Червоного Прапора. 
Те.: Основні принципи Конституції 
Української РСР. К., 1962; П’ятдесят 
років Союзу Радянських Соціалістич¬ 
них Республік. К., 1972; Конституция 
общенародного государства. К., 1980. 

тарАнов Гліб Павлович [н. 
2 (15).УІ 1904, Київ] — україн¬ 
ський рад. композитор, педагог, 
засл. діяч мист. УРСР (з 1957), 
доктор мистецтвознавства (з 1944). 
Навчався в Петрогр. (1918—20) та 
Київ. (1920—24, клас Б. Лято- 
шинського) консерваторіях. У 1925 
закінчив Київ. муз.-драм, ін-т ім. 
М. В. Лисенка(з 1925— викладач), 
3 1934 — викладач Київ, (з 1939 — 
професор), 1941—50 — Ленінгр. 

ТАРАНОВ 

М. М. Тараканов. 

П. А. Таран. 

Н. М. Таракі. 

Морський танкер. 
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ТАРАНОВ 

І. К. Тарапата. 

Л. О. Тарасевич. 

С. Тарановський. Да- 
рохранильниця. 18 ст. 

Тарантул південноро¬ 
сійський. 

консерваторій. У творчості Т. про¬ 
відне місце належить симф. му¬ 
зиці. Твори: опера «Льодове по¬ 
боїще» (1943, 2-а ред. 1979), 9 сим¬ 
фоній, 5 сюїт (у т. ч. «Українська», 
1950), симф. поеми (зокрема, «Да¬ 
вид Гурамішвілі», 1953), скерцо- 
поеми «Перший космічний» (1961), 
«Новий експрес» (1977), концерт 
для балалайки і бандури з оркест¬ 
ром (1954), камерно-інструм. ан¬ 
самблі, пісні, хори, романси на 
слова Т. Шевченка, О. Блока, М. 
Лєрмонтова; ред. і оркестровка 
опери «Катерина» М. Ар каса 
(1956). Нагороджений орденами 
Леніна і «Знак Пошани». 
Літ.: Мірошниченко С. В. Гліб Та- 
ранов. К., 1976. 

ТАРАНОВ Сергій Глібович (н. 
17.III 1936, Київ) — укр. рад. вче¬ 
ний у галузі інформаційно-вимі¬ 
рювальної техніки, доктор тех. 
наук (з 1973), професор (з 1979). 
Член КПРС з 1981. Після закінчен¬ 
ня (1959) Київ, політех. ін-ту пра¬ 
цює в Ін-ті електродинаміки АН 
УРСР; з 1979 викладає також у 
Київ, політех. ін-ті. З 1977 — голо¬ 
ва постійної радянської частини 
технічного комітету Міжнародної 
електротехнічної комісії. Осн. 
напрями діяльності: розробка ін¬ 
формаційно-вимірювальних і ке¬ 
руючих систем для потреб енерге¬ 
тики; створення засобів вимірю¬ 
вання магн. величин, самонастрою- 
ваних вимірювальних приладів, 
метрологічної апаратури, якою пе¬ 
ревіряють виготовлювані вимірю¬ 
вальні засоби. Держ. премія УРСР, 
1978. 
ТАРАН (З ВСЬ КИЙ Семен (рр. н. 
і см. невід.)—укр. майстер-золо- 
тар 18 ст. Працював у Києві. Відо¬ 
мі роботи: срібна дарохранильни- 
ця (зберігається в Київ, істор. му¬ 
зеї) та мідна модель, за якою було 
виготовлено (1747) срібні царські 
врата для Софійського собору в 
Києві. 
ТАРАНТУЛА (італ. Іагапіеііа, 
від назви м. Таранто в Пд. Італії)— 
італ. нар. танець. Муз. розмір 3/8, 
6/8, 12/8. Темп стрімкий. Нац. 
характерність і темпераментну рит¬ 
міку Т. використовувало у своїх 
творах багато композиторів (Н. 
Паганіні, Ф. Ліст, Ф. Шопен, 
М. Глинка, П. Чайковський, І. 
Стравінський, С. Прокоф’єв). 
тАранто — місто на Пд. Італії, 
адм. ц. провінції Таранто. Порт 
на узбережжі зат. Таранто Іоніч¬ 
ного м. Залізнична станція, вузол 
автошляхів. 234,6 тис. ж. (1973). 
Розвинуті чорна металургія і кок¬ 
сохімія. Значне машинобудуван¬ 
ня (судно-, верстато-, с.-г. і елект- 
ромоторобудування). Нафтопере¬ 
робна, воєнна, цем., харчосмакова 
пром-сть. 3-д по опрісненню мор. 
води. ТЕС. Рибальство. Серед 
архіт. пам’яток — собор 12 ст. Т. 
засн. 707 до н. е. під назвою Тарас. 
ТАРАНТУЛ (Ьусоза) — рід без¬ 
хребетних тварин род. павуків- 
вовків. Поширений в пустельній, 
напівпустельній, степовій та лісо¬ 
степ. зонах земної кулі. В СРСР 
трапляється 13 видів, у т. ч. на 
Україні — 5, з них найвідоміший 
Т. південноросійський 
(Ь. 5Іп§огіеп5І5) — найбільший па¬ 
вук нашої фауни. Тіло (довж. 25— 
35 мм) опушене, самка сіро-чорна 
з яскраво-рожевими у чорних кіль¬ 

цях ногами, самець зверху світло- 
сірий, знизу смоляно-чорний. На 
кінцях хеліцер відкриваються про¬ 
токи отруйних залоз, за допо¬ 
могою секрету яких Т. вбиває свою 
здобич — комах. Веде переважно 
нічний спосіб життя. Т. живе в зем¬ 
лі у вертикальній нірці глиб. ЗО— 
60 см. Зимують молоді особини та 
самки. На початку літа самка 
відкладає в кокон яйця (до 500 
шт.). Проявляє турботу про по- 
томство, прогріваючи кокони на 
сонці, виношуючи вилуплених па¬ 
вучків на спині і згодом поступово 
розселюючи їх. Т.— отруйна тва¬ 
рина; укус її спричинює у люди¬ 
ни місцеве запалення, іноді за¬ 
гальне отруєння організму. Існує 
думка про сильну отруйність укусу 
Т. для корів. В. Є. Пічка. 

ТАРАНУШЕНКО Стефан Андрі¬ 
йович [9 (21).ХІІ 1889, м. Лебе¬ 
дин, тепер Сум. обл.— 13.Х 1976, 
Київ]—укр. рад. мистецтвознавець. 
У 1917 закінчив Харків, ун-т. 
Досліджував укр. нар. архітекту¬ 
ру, живопис, декоративно-ужитко¬ 
ве мистецтво, творчість укр. ху¬ 
дожників. Осн. праці: «Старі 
хати Харкова» (1922), «Покров- 
ський собор у Харкові» 
(1923), «Мистецтво Слобожанщи¬ 
ни» (1928), «Лизогубівська кам’я¬ 
ниця у м. Седневі» (1932), «П. Д. 
Мартинович» (1958), «Шевчен¬ 
ко — художник» (1961), «Мону¬ 
ментальна дерев’яна архітектура 
Лівобережної України» (1976); 
статті про творчість В. Кричев- 
ського, О. Кульчицької, про укр. 
писанки, нар. меблі і килими, 
нар. архітектуру, книжкову гра¬ 
фіку. Брав участь у виданні 
«Історії українського мистецтва» 
(т. З, 1968). 
ТАРАНЯ (КиШиз гиіііиз Ьескеїі) 
— риба род. коропових; підвид 
плітки. Довж. до 50 см, маса до 
1,5 кг. Боки сріблясті, лоб і спина 
темно-сірі, спинний і хвостовий 
плавці сірі, усі інші плавці — світ¬ 
ло-рожеві. Напівпрохідна, зграй¬ 
на риба, тримається поблизу дна. 
Нерест у квітні — травні під час 
паводків, після нересту скочуєть¬ 
ся в море. Плодючість — 100—265 
тис. ікринок. Статева зрілість на¬ 
стає у 3 роки. Живиться молюска¬ 
ми, ракоподібними, личинками 
комах, а також рослинами. Поши¬ 
рена в Азовському м. та в опрісне¬ 
них ділянках Чорного м.; заходить 
у пониззя Дніпра, Дону, Кубані та 
ін. річок. Одна з осн. промисл. 
риб; запаси Т. у зв’язку із змен¬ 
шенням чисельності потребують 
охорони. 
тарапАта Іван Кузьмич (н. 11 
VII 1920, с. Перевіз, тепер Галиць¬ 
кого р-ну Полтав. обл.) — укр. 
рад. актор, нар. арт. УРСР (з 
1978). Член КПРС з 1943. Учасник 
Великої Вітчизн. війни. Після за¬ 
кінчення 1949 Київ, ін-ту театр, 
мистецтва ім. І. Карпенка-Карого 
працює у Війн. укр. муз.-драма¬ 
тичному театрі ім. М. Садовсько- 
го. Ролі: Гонта («Гайдамаки» за 
Шевченком), Микола («Сільська 
честь» І. Карпенка-Карого), Ар¬ 
сен («Вірність» Зарудного), Не- 
щасливцев («Ліс» О. Островсько- 
го), Боцман («Оптимістична тра¬ 
гедія» Вишневського), Гатинь 
(«Вій, вітерець!» Райніса). Знявся 

у кінофільмах «Кров людська — 
не водиця», «Женці» та ін. 
ТАРАСОВИЧ Лев Олександрович 
[2 (14). II 1868, м. Тирасполь, тепер 
Молд. РСР — 12.VI 1927, побл. 
м. Дрездена; похований у Москві] 
— рос. і укр. рад. мікробіолог і па¬ 
толог, акад. АН УРСР (з 1926). 
В 1891 закінчив фіз.-матем. ф-т 
Новорос. ун-ту в Одесі. В 1898— 
1900 — співробітник Київ, ун-ту, 
1900—02 — Пастерівського ін-ту в 
Парижі (працював під керівницт¬ 
вом І. І. Мечникова); 1902—07 — 
викладач Новоросійського, 1907— 
11 та 1917—24 — Моск. ун-тів. 
У 1918—-27 очолював Вчену мед. 
раду Наркомату охорони здоров’я 
СРСР; водночас (з 1920) — дирек¬ 
тор об’єднання н.-д. ін-тів — Держ. 
наук, ін-ту нар. охорони здоров’я 
ім. Л. Пастера. Праці Т. присвяче¬ 
ні питанням мед. мікробіології та 
епідеміології, в т. ч. проблемі іму¬ 
нітету; вивченню ретикуло-ендо- 
теліальної системи, походження 
гемолізинів тощо. Т.— громад¬ 
ський діяч, популяризатор наук, 
знань. Брав активну участь у бу¬ 
дівництві рад. системи охорони здо¬ 
ров’я. В 1918 за ініціативою Т. бу¬ 
ло створено у Москві станцію по 
контролю сироваток (тепер Держ. 
н. -д. ін-т стандартизації і контро 
лю мед. біол. препаратів ім. Л. О. 
Тарасевича). 
Те.: К ученню о гемолизинах. Одесса, 
1902; Курс общей патологии. М.—■ 
Пг., 1923. 

ТАРАСОВИЧ Леонтій (бл. 1650, 
ймовірно, Ужгород— 1710, Київ)— 
укр. рисувальник і гравер, пред¬ 
ставник стилю барокко, один з ос¬ 
новоположників на Україні мис¬ 
тецтва різцевої гравюри на мета¬ 
лі. Належав до школи О. Тара¬ 
севича. Навчався в Аугсбурзі (Ба¬ 
варія), працював у Вільні, Черні¬ 
гові, Москві та Києві. Ілюстрував 
книжки й виготовляв станкові 
естампи. Рання творчість Т. по¬ 
в’язана з Вільно, де у 80-х рр. 17 ст. 
він гравірував геральдичні та 
панегіричні композиції на честь 
духовних і світських вельмож 
Литви й Польщі — Я. Огінсько- 
го, К. Бжостовського, О. Кото- 
вича, Я. Собеського. В титульних 
аркушах, фронтиспісах й ілюстра¬ 
ціях до панегіриків, наук, і тео¬ 
логічних творів, в образах святих 
широко використовував символи й 
алегорії античності, середніх ві¬ 
ків, епохи Відродження, пишний 
декор. У віденський період твор¬ 
чості виконав портрети старости 
з Ошмян Г. Землі, князя К. Рад- 
зивілла, смол, єпископа Б. Кор- 
він-Гонсевського та ін. З кін. 80-х 
рр. жив на Україні — в Черні¬ 
гові та Києві, де яскраво розкрив¬ 
ся талант Т.-ілюстратора, інколи 
виїжджав до Москви й Вільна. 
Він оздоблював багатьма гравюра¬ 
ми світські (вітальні поеми на 
честь В. Ясинського, Б. Шере- 
метєва) й релігійні («Псалтир», 
«Тріодь», «Новий завіт») видання. 
У великому циклі ілюстрацій (бл. 
40) до видань друкарні Києво- 
Печерської лаври — «Печерського 
патерика» (1702) Т. відображав 
реалістичні мотиви, насамперед у 
пейзажах, де відтворював види 
Києва й істор. достовірні образи 
відомих укр. діячів — літописця 
Нестора, живописця Алімпія, Ієре- 
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мії Прозорливого та ін. Остання 
з відомих гравюр Т. надрукова¬ 
на в підручнику артилерії Брінка 
(1710, Москва). Іл. див. на окре¬ 
мому аркуші, с. 48—49, а також 
на окремому аркуші до ст. Грав¬ 
юра, т. З, с. 448—449. 
Літ.: Степовик Д. Леонтій Тарасевич 
у Вільно. «Образотворче мистецтво», 
1971, МЬ 4. Д. В. Степовик. 
ТАРАСОВИЧ (Тарасович) Олек¬ 
сандр (у чернецтві — Антоній; бл. 
1640, ймовірно, Ужгород — 1727, 
Київ) — укр. рисувальник, гра¬ 
вер і педагог, представник стилю 
барокко. Початкову художню ос¬ 
віту здобув на Україні, пізніше 
удосконалював майстерність в 
Аугсбурзі (Баварія) в майстерні 
граверів Кіліанів. Бл. 1670 Т. за¬ 
просили до друкарні при Віден¬ 
ській академії. Тут художник ство¬ 
рив ілюстрації до книги « Молитви 
і служби богородиці» (1672—77), 
«Три філософії» (1675), «Життя 
святих» (1693) та ін., а також ряд 
гравюр за сюжетами Євангелія, 
тез до диспутів у Віденській ака¬ 
демії, календарних святців, родо¬ 
відних дерев. Автор портретів: 
віденського воєводи М. Паца й ар¬ 
хідиякона М. Слупського (1677), 
польс. короля Я.Собеського (1680), 
теолога-василіанина Ю. Бражиця, 
генерального писаря Лит. князів¬ 
ства А. Завіші, київ, митрополи¬ 
та К. Жоховського (1683), Мінськ, 
хорунжого К. Клокоцького (1685). 
В 1688—1727 жив у Києві, де 
очолив Києво-Печерську дру¬ 
карню, навчав майстерності ри¬ 
сунка і гравюри на міді молодих 
митців. Серед творів цього часу — 
ілюстрації до кн. В. Ясинського 
«Три венца...» (1688), до пане¬ 
гіриків С. Яворського «Північ 
і Південь», «Князівське знамено», 
(обидва — 1690), а також портрети 
(охтирського полковника І. Пере¬ 
хреста, рос. полководця В. Голи- 
цина, черніг. архієпископа і 
письменника Лазаря Барановича, 
патріарха Антіохії Мелетія (два 
останні — 1693), гравюри реліг. 
змісту. Іл. див. на окремому ар¬ 
куші, с. 48—49 та на с. 142. 
Літ.: Степовик Д. Олександр Тарасе¬ 
вич. Становлення української школи 
гравюри на металі. К., 1975. 

„ Д. В. Степовик. 
ТАРАСОВИЧ Юрій Іванович (н. 
19.III 1937/м. Шостка, тепер Сум. 
обл.) — укр. рад. хімік, доктор 
хім. наук (з 1973). Закінчив Київ, 
політехнічний ін-т (1959). Працю¬ 
вав на Шосткинському хім. заводі 
(1959—61), в Ін-ті загальної та 
неорганічної хімії АН УРСР 
(1961—68), з 1968 — в Ін-ті коло¬ 
їдної хімії та хімії води ім. А. В. 
Думанського АН УРСР (професор 
з 1978). Осн. праці — в галузі ко¬ 
лоїдної хімії природ, дисперсних 
матеріалів, хімії їхньої поверхні, 
адсорбції, використання цих ма¬ 
теріалів у пром-сті. Держ. премія 
УРСР, 1981. Премія ім. Л. В. 
Писаржевського АН УРСР, 1981. 
ТАРАСЄВИЧ-НІКОЛАЄВА Тетя¬ 
на Петрівна (н. 4.У 1924, м. Бєжи- 
ця, тепер у складі м. Брянська) — 
рос. рад. піаністка, композитор 
і педагог, нар. арт. СРСР (з 1983). 
Член КПРС з 1956. Закінчила 
Моск. консерваторію (1947 — 
клас фортепіано О. Гольденвей- 
зера, 1950 — клас композиції; 
з 1959 — викладач Моск. консер¬ 

ваторії (з 1965 — професор). З 
1945 — солістка Моск. філармо¬ 
нії. В репертуарі Т.-Н.— класич¬ 
ні твори, музика рад. композито¬ 
рів (у т. ч. «Слов’янський кон¬ 
церт» Б. Лятошинського). Автор 2 
концертів для фортепіано з ор¬ 
кестром, симфонії (1955), кантати, 
фп., камерно-інструм. творів, ро¬ 
мансів. Лауреат Міжнар. конкурсу 
піаністів у Лейпцігу (1950). Держ. 
премія СРСР, 1951. 
тарАсенко Василь Юхимович 
[7 (19).III 1859, Одеса — 25.VII 
1926] — укр. рад. геолог. Закін¬ 
чив Київ, ун-т (1884), у якому ви¬ 
кладав до 1903. Пізніше професор 
Юр’євського (тепер Тартуський) 
ун-ту, з 1918 — Ворон, ун-ту. Брав 
участь у геол. зніманні Криворізь¬ 
кого залізорудного басейну. Осн. 
праці Т. присвячені вивченню 
кристалічних порід України. Впер¬ 
ше на Україні застосував метод 
мі крос копі ч. досліджень і деталь¬ 
ного хім. аналізу гірських порід. 
тарАсенко Олексій Григоро¬ 
вич (н. ЗО.IX 1909, с. Домаха, 
тепер підпорядковане Лозівській 
міськраді Харків, обл.) — укр. 
рад. актор, режисер, народний ар¬ 
тист УРСР (з 1960). Член КПРС з 
1951. Сценічну діяльність почав 
у Харків, робітничо-колгосп, теат¬ 
рі. З 1939 — актор Сумського укр. 
муз.-драм, театру ім. М. С. Щеп- 
кіна (з 1980 — театр муз. драми 
і комедії). Ролі: Гнат («Безталан¬ 
на» Карпенка-Карого), Платон 
(«Платон Кречет» Корнійчука), 
Вожак («Оптимістична трагедія» 
Вишневського), Отелло (одной¬ 
менна трагедія Шекспіра). Виста¬ 
ви: «Лимерівна» Панаса Мирного, 
«Машенька» О. Афіногенова та ін. 
ТАРАС КИ (самоназва — пуре- 
печа) — індіанський народ у Мек- 
сіці (переважно в шт. Мічоакан). 
Чисельність — 80 тис. чол. (1978, 
оцінка). Мова становить окрему 
мовну групу (див. Індіанські мо¬ 
ви), більшість Т. володіє також 
ісп. мовою. До ісп. колонізації 
(16 ст.) у Т. існувало незалежне 
ранньо державне об’єднання (гол. 
місто Цінцунцан). Т. були наймо- 
гутнішим після ацтеків народом 
Мексіки. За колоніального періо¬ 
ду на землях Т. почали розселяти¬ 
ся групи іспаномовних метисів, 
але Т. значною мірою зберегли 
частину своєї етнічної території і 
свою самобутню культуру. Осн. 
заняття Т.— землеробство, рибаль¬ 
ство, ремесла. Офіц. релігія Т.— 
католицтво, зберігаються елемен¬ 
ти дохристиянських вірувань. 
тарАскін Павло Андрійович 
[5 (18).УІІІ 1910, с. Старочернєєво, 
тепер Шацького р-ну Рязан. обл.— 
23.1 1943] — учасник підпільної ан¬ 
тифашист. боротьби на Україні 
під час Великої Вітчизн. війни, 
старший лейтенант, Герой Рад. 
Союзу (1965). Член Комуністич¬ 
ної партії з 1935. В Рад. Армії 
з 1928. На поч. війни вийшов з ото¬ 
чення і в кінці грудня 1941 ство¬ 
рив у м. Малині Житомир, обл. 
підпільну орг-цію, ядро якої було 
перетворено на Малинський під¬ 
пільний райком КП(б)У. Т. став 
секретарем його. Заарештований 
гестапо і разом з ін. підпільника¬ 
ми розстріляний. 
ТАРАСОВА Алла Костянтинівна 
[25.1 (6.ІІ) 1898, Київ — 5.ІУ11973, 

ТАРАЩА 

О. Г. Тарасенко. 

Москва] — рос. рад. актриса, нар. 
арт. СРСР (з 1937), Герой Соціа¬ 
лістичної Праці (1973). Член 
КПРС з 1954. В 1906—10 навчала¬ 
ся в Києво-Печерській жіночій 
гімназії, 1910—14 — у приватній 
гімназії О. К. Титаренка (Київ). 
В 1914 вступила до студії Моск. 
Худож. театру, з 1916 — у складі 
цього театру. Учениця К. Стані- 
славського і В. Немировича-Дан- 
ченка. Серед ролей — Нєгіна, 
Тугіна («Таланти і поклонники», 
«Остання жертва» О. Остров- 
ського), Маша («Три сестри» Чехо- 
ва), Кареніна («Анна Кареніна» за 
Л. Толстим), Татьяна («Вороги» 
М. Горького), Марія Стюарт (од¬ 
нойменна трагедія Шіллера), Ма¬ 
ша («Бронепоїзд 14-69» В. Івано¬ 
ва), Олена («Дні Турбіних» Бул- 
гакова), Топіліна («Серце не про¬ 
щає» Софронова) та ін. В кіно 
створила образи Катерини («Гро¬ 
за»), Кручиніної («Без вини вину¬ 
ваті»), Катерини («Петро І») та 
ін. В 1981 у Києві відкрито кімна- 
ту-музей Т. Нагороджена 2 орде¬ 
нами Леніна, орденом Жовтневої 
Революції, ін. орденами, медаля¬ 
ми. Держ. премія СРСР, 1941, 
1946 (двічі), 1947, 1949. Іл. див. 
також до ст. Акторське мистецт¬ 
во, т. 1, с. 448—449. 
Літ.: Алла Константиновна Тарасова. 
Документи и воспоминания. М., 1978. 

М. Г. Лабінський. 

ТАРАСОВГТ — мінерал класу 
силікатів. М80,,2Са0,17 (3,8 Н20) 
Маі,24Кі,ідАід[3і|2,9АІ3,д04о] (ОН)8. 
Сингонія ромбічна. Густ. 2,36. 
Твердість 1. Колір білий, рожевий, 
іноді безбарвний, прозорий. Блиск 
скляний. Рідкісний мінерал. На 
Україні скупчення Т. відомі на 
Донбасі (Нагольний кряж). Назва¬ 
ний на честь Т. Г. Шевченка. 

В. С. Мельников. 

тарАща — МІСТО Київ. обл. 
УРСР, райцентр. Розташована на 
р. Котлуї (бас. Дніпра), за 20 км 
від залізнич. ст. Ольшаниця. Т. 
засновано 1709. В 1768 населення 
Т. брало участь у Коліївщині. В 
1791 Т. на дано магдебурзьке право. 
Після 2-го поділу Польщі (1793) 
Т. у складі Правобережної Украї¬ 
ни возз’єднано з Росією. Під час 
Київської козаччини 1855 антикрі¬ 
посницькі виступи охопили ряд 
сіл Таращанського пов. У 1904 в 
Т. виник с.-д. гурток, яким керу¬ 
вав В. С. Довгалевський. Рад. 
владу встановлено в січні 1918. 
Трудящі Т. боролися проти нім. 
окупантів і гетьманщини (див. 
Таращанське збройне повстання 
1918). З 1957 Т.— місто. У Т.— 
сироробний, комбікормовий, пло¬ 
доконсервний з-ди, комбінат прод. 
товарів, цех Білоцерківської меб¬ 
левої ф-ки, райсільгосптехніка, 
райсільгоспхімія, міжгосп. буд. 
орг-ція, міжгосп. підприємство по 
вироби, продукції птахівництва, 
рибоводно-меліоративна станція, 
рибгосп, опорний пункт Укр. н.-д. 
ін-ту економіки с. г., комбінат по¬ 
бутового обслуговування. Радгосп- 
технікум, 4 заг.-осв. та музична 
школи, 2 лікарні, поліклініка, Бу¬ 
динок культури, клуб, кінотеатр, 
2 б-ки, краєзнавчий музей. У 1845 
Т. відвідав Т. Г. Шевченко. В Т. д к х ова в ролі 
народилися укр. історик, етнограф Юлії Тугіної («Остання 
і журналіст І. П. Новішький, рос. жертва» О. Остров- 
рад. фізик, президент АН СРСР ського). 

А. К. Тарасова. 
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ТАРАЩАНСЬКЕ 
ЗБРОЙНЕ 
ПОВСТАННЯ 1918 

М. С. Тардов. 

О. Тарасевич. Портрет 
охтирського старости і 
полковника Івана Пере¬ 
хреста. Гравюра на ме¬ 
талі. 1689. 

Тар. 

А. П. Александров, укр. рад. аку- 
шер-гінеколог А. П. Ніколаєв. 
ТАРАЩАНСЬКЕ ЗБРОЙНЕ 
ПОВСТАННЯ 1918 — збройний 
виступ трудящих Таращанського 
повіту Київ. губ. проти австро- 
нім. окупантів і гетьманщини у 
червні 1918. Керувала Т. з. п. під¬ 
пільна більшовицька орг-ція на 
чолі з В. С. Балясом. З повстанця¬ 
ми тримав зв’язок Київ, підпіль¬ 
ний губком партії. Повстання по¬ 
чалося 8.VI виступом збройних 
сел. загонів у селах Стрижавці та 
Янишівці. Повстання підтримали 
селяни сусідніх сіл Ставища, Оль- 
шаниці, Луки, П’ятигір, Плоского 
та ін. 10.VI повстанці розгромили 
каральний загін гетьманців, виз¬ 
волили П’ятигори, Плоске, Жаш¬ 
ків. 12.VI повстанські загони (бл. 
4 тис. чол.) оволоділи м. Таращею, 
розгромили ряд австро-нім. і геть¬ 
манських гарнізонів. Т. з. п. злило¬ 
ся з повстанням у Звенигородсь¬ 
кому, Канівському та ін. повітах 
Київщини (див. Звенигородське 
збройне повстання 1918). Майже 
два місяці об’єднана повстанська 
армія вела бої проти трьох австро- 
нім. д-зій, які окупаційне коман¬ 
дування кинуло проти повстанців. 
Карателі намагалися оточити пов¬ 
станські загони. Проте на поч. серп¬ 
ня більша частина повстанців прор¬ 
вала вороже кільце, форсувала 
Дніпро й рушила по Лівобережній 
Україні до кордонів Рад. Росії. 
На поч. вересня 1918 вони вийшли 
в <нейтральну зону», де влилися 
в Першу Українську радянську 
дивізію, створивши осн. ядро 
Таращанського полку (див. Та- 
ращанці). 
Літ.: Заставенко Г. Крах німецької 
інтервенції на Україні в 1918 році. 
К., 1959; Киевщина в годм граждан- 
ской войньї и иностранной военной ин- 
тервенции (1918 — 1920 гг.). Сборник 
документов и материалов. К., 1962. 

„ В. В. „ Мусієнко. 
ТАРАЩАНСЬКИЙ РАИбН — на 
Пд. Київ. обл. УРСР. Утворений 
1923. Площа 0,8 тис. км2. Нас. 
44,5 тис. чол. (1983). У районі — 
35 населених пунктів, підпоряд¬ 
кованих міській і 18 сільс. Радам 
нар. депутатів. Центр — м. Тара- 
ща. Т. р. розташований в межах 
Придніпровської височини. Ко¬ 
рисні копалини: граніт, пісок, 
глина, торф. Найбільші річки — 
Гнилий Тікич (бас. Пд. Бугу) та 
Котлуй (бас. Дніпра). Грунти чор¬ 
ноземні й опідзолені. Лежить у 
лісостеповій зоні. Ліси (сосна, 
вільха, дуб, липа, граб) займають 
10,7 тис. га. Найбільші пром. 
підприємства: Лучанський цукр., 
таращанські прод. товарів, плодо¬ 
консервний і сироробний з-ди. 
Комбінат побутового обслуговуван¬ 
ня (Тараща). С. г. району спеціа¬ 
лізується на вироби, м’яса, молока 
та вирощуванні озимої пшениці, 
кукурудзи, цукр. буряків, гороху. 
Розвинуте садівництво. Площа 
сільськогосподарських угідь 1982 
становила 51,6 тис. га, у т. ч. орні 
землі — 47,4 тис. га. Скотарство, 
свинарство, птахівництво, рибниц¬ 
тво. В Т. р.—11 колгоспів, райсіль- 
госптехніка, райсільгоспхімія, 2 
міжгосп. підприємства (по вироби, 
продукції птахівництва та по ви¬ 
рощуванню великої рогатої худо¬ 
би), опорний пункт Укр. н.-д. 
ін-ту економіки с. г. Автомоб. ШЛЯ¬ 

ХІВ — 355 км, у т. ч. з твердим по¬ 
криттям — 329 км. У районі — рад- 
госп-технікум, 28 заг.-осв. та му¬ 
зична школи; 59 лік. закладів, у 
т. ч. 5 лікарень, 19 будинків куль¬ 
тури, 16 клубів, кінотеатр, 31 
кіноустановка, 34 б-ки, краєзнав¬ 
чий музей. У с. Плоскому Т. р. на¬ 
родився укр. рад. зоолог О. П. 
Маркевич, у с. Бовкуні — укр. 
рад. кобзар П. В. Носач. У Т. р. 
видається газ. «Прапор комуніз¬ 
му» (з 1930). М. М. Григоренко. 

таращАнці — особовий склад 
Таращанського полку Першої Ук¬ 
раїнської радянської дивізії. Ра¬ 
зом з ін. полками д-зії полк сфор¬ 
мований за наказом Всеукраїнсь¬ 
кого Центрального Військово-Ре¬ 
волюційного Комітету від 22.IX 
1918 в «нейтральній зоні». Ядро 
полку становили партизан, заго¬ 
ни, які брали участь у Таращансь- 
кому збройному повстанні 1918 
проти нім. окупантів (звідси й 
назва). Першим командиром пол¬ 
ку був керівник цього повстання 
В. С. Баляс, якого ще до початку 
бойових дій змінив В. Н. Боженко. 
В листопаді 1918 Т. в складі 1-ї 
Укр. рад. д-зії виступили проти 
нім. окупантів і військ бурж.- 
націоналістичної Директорії. На¬ 
ступаючи на Київ, напрямі, вони 
12.XII 1918 визволили Новозиб- 
ків, ЗО.XII — Городню, 31.XII — 
Сновськ (тепер м. Щорс). Просу¬ 
ваючись з боями по тер. Чернігів¬ 
щини, Т. наприкінці січня вийшли 
на підступи до Києва, де разом 
з богунцями розгромили осн. сили 
Директорії, і 5.II 1919 вступили в 
Київ. За успішні бойові дії по 
визволенню України Укр. Рад. 
уряд нагородив Т. почесним Черво¬ 
ним прапором, а командира полку 
В. Н. Боженка — почесною золо¬ 
тою зброєю. Розвиваючи далі на¬ 
ступ, Т. визволили міста Козятин, 
Білу Церкву (березень 1919), 
Коростень, Шепетівку (квітень 
1919) та ін., взяли участь у лікві¬ 
дації контрнаступу військ Директо¬ 
рії на Київ, у розгромі куркульсь¬ 
ко-націоналістичних банд на Пра¬ 
вобережжі тощо. В травні 1919 
полк розгорнуто в Таращанську 
бригаду, яка в складі 1-ї Укр. рад. 
дивізії а червні 1919 влилася в 
новосформовану 44-у стрілецьку 
д-зію. В 1919—20 Т. разом з ін. 
частинами д-зії брали участь у бо¬ 
ях проти збройних сил Директо¬ 
рії, військ бурж.-поміщицької 
Польщі, в ліквідації махновщини. 

Після громадян, війни бригаду 
переформовано на полк, який у 
складі 44-ї стрілецької д-зії зго¬ 
дом героїчно бився на фронтах 
Великої Вітчизн. війни. 

В. С. Левін. 

тАрба Іван Костянтинович (н. 
21. III 1921, с. Беслахуба, тепер 
Очамчирського р-ну Абх. АРСР)— 
абх. рад. письменник. Член КПРС 
з 1940. Друкуватися почав 1937. 
Перша поетична зб.— «Гірське дасе- 
рело» (1949). Автор бл. 40 збірок 
поезій і поем, романів «Відоме 
ім’я» (1963), «Сонце сходить у 
нас» (1968), «Очі моєї матері» 
(1979) — про нові риси в житті 
сучасного абх. села. Нагородже¬ 
ний орденом Трудового Черво¬ 
ного Прапора, ін. орденами, ме¬ 
далями. 
Те.: Укр. перекл - Пісня про 
Абхазію. К., 1968; Сонце сходить у 
нас. К., 1976; Рос. перек л.— 
Избранньїе произведения, т. 1 — 2. М., 
1981. Р. Ш. Чилачава. 

тарбагАн, монгольський сурок 
(Магшоіа зіЬігіса) — ссавець роду 
сурок. Довж. тіла 430—565 мм, 
маса 2,5—9 кг. Волосяний покрив 
піщано-жовтий, кінці остьових во¬ 
лосків чорні або бурі, верх голови 
темний. Живе колоніями, оселю¬ 
ється в глибоких норах. Живить¬ 
ся різнотрав’ям. Поширений в 
цілинних степах Монголії, Пн.- 
Сх. Китаю, в СРСР — в Забайкал¬ 
лі, Тувинській АРСР, на Алтаї. 
Має невелике промисл. значення 
(використовується хутро). Може 
бути носієм збудників чуми. На 
гер. СРСР епідеміологічне значен¬ 
ня Т. невелике, оскільки в резуль¬ 
таті промислу та регулярних вини¬ 
щувальних заходів він зберігся в 
невеликих кількостях лише в окре¬ 
мих місцях. У викопному стані ві¬ 
домий з плейстоцену. 
тарбагатАй — гірський хребет 
на Сх. Каз. РСР, на кордоні з Кита¬ 
єм, між озерами Алаколь і Зайсан. 
Довж. бл. 300 км, вис. до 2992 м 
(г. Тастау). Складений з сланців, 
вапняків, гранітів. У вапняках роз¬ 
винутий карст. Нижні частини схи¬ 
лів зайняті напівпустелями та сте¬ 
пами, вище — гірські луки. По до¬ 
линах річок — ліси. 
ТАРГАН рудйй — комаха ряду 
тарганоподібних. Те саме, що й 
прусак. 
ТАРГАН ЧбРНИЙ (ВІаПа огіеп- 
Іаііз) — комаха ряду тарганопо¬ 
дібних. Тіло (довж. 18—ЗО мм) 
овальне, пласке, чорно-бурого ко¬ 
льору, блискуче. Поширений по 
всьому світу, крім полярних зон. 
Т.— синантропні організми, жи¬ 
вуть переважно в житлі людини; 
в зонах з теплим кліматом зустрі¬ 
чаються і в природі. Активний вно¬ 
чі. Багатоїдний, живиться залиш¬ 
ками хліба, овочів, цукру, масла 
та ін. продуктів. Пошкоджує і 
забруднює харчові продукти, па¬ 
пір, книги, шкіряні предмети, крім 
того, поширює багато бактерій, цис¬ 
ти дизентерійної амеби, яйця аска¬ 
рид та ін. паразитів людини. За¬ 
ходи боротьби гол. чин. 
хімічні (застосовують отруйні при¬ 
нади з бурою, інсектициди). 
ТАРГАНОПОДГБНІ, тарганові 
(ВІаіСоріега, синонімВіаііоісіеа) — 
ряд комах з неповним перетворен¬ 
ням. Тіло довж. 4—95 мм. Ротові 
органи гризучі. Передні крила 



(надкрила) шкірясті, задні — пе 
ретинчасті; іноді крила укорочені 
або їх немає. Більшість Т. відкла¬ 
дає яйця, деякі живородящі. Все¬ 
їдні. Активні вночі. Живуть в 
опалому листі, під камінням тощо; 
окремі — у житлах та господарсь¬ 
ких будівлях (див. Синантропні 
організми), пошкоджуючи про¬ 
дукти, шкіряні вироби, книжки. 
Можуть бути переносниками 
збудників деяких хвороб людини 
(напр., дизентерії) або яєць гель¬ 
мінтів. В ряді бл. 3600 видів; в 
СРСР — 55 видів (17 родів), з них 
на Україні — 10 видів (5 родів), 
у т. ч. прусак, тарган чорний та 
ін. У викопному стані Т. відомі 
починаючи з карбону. Заходи 
боротьби: в місцях скупчен¬ 
ня Т. застосовують інсектициди, 
отруйні принади з бури, провадять 
дезинсекцію приміщень. 

, О. П. Кришталь. 
ТАРГОВЙЦЬКА КОНФЕДЕРА¬ 
ЦІЯ 1792 — реакційний союз польс. 
магнатів, спрямований проти ре¬ 
форм держ. ладу Речі Посполитої, 
ухвалених Чотирирічним сеймом 
1788—92, і конституції З.У 1791, 
які ослабляли позиції польс. маг¬ 
натської олігархії. Акт Т. к. був 
розроблений у Петербурзі під 
наглядом Катерини II і опубліко¬ 
ваний 14.V 1792 в м. Тарговиці (те¬ 
пер с. Торговиця Новоархангель- 
ського р-ну Кіровогр. обл.) в мо¬ 
мент вторгнення царських військ 
до Речі Посполитої. В міру просу¬ 
вання царських військ по польс. те¬ 
риторії «тарговичани» встановлю¬ 
вали свої тимчасові органи, приду¬ 
шували сел. повстання. Після при¬ 
єднання до Т. к. короля С. Поня- 
товського «тарговичани» в умовах 
терору проти прогрес, сил провели 
нові вибори до сейму, який зібрав¬ 
ся 1793 в Гродно. Речі Посполитій 
знову було нав’язано правління 
магнатської олігархії, всі демокра¬ 
тичні реформи скасовано. Т. к. 
сприяла 2-му поділові Речі Пос¬ 
политої (1793). 
ТАРД (Тагсіе) Габрієль (12.ІІІ 
1843, Сарла — 13-У 1904, Париж) 
— франц. соціолог і криміналіст, 
представник психологічної школи 
в соціології, один із засновників 
соціальної психології. Був профе¬ 
сором у Колеж де Франс (з 1900). 
Вважав, що основу розвитку сус¬ 
пільства становлять два психоло¬ 
гічних фактори: відкриття (вина¬ 
ходи) й наслідування індивідом 
(звичаї, мода, симпатії, навчан¬ 
ня, виховання тощо). Внаслідок 
наслідування винаходи геніаль¬ 
них винахідників засвоюються й 
поширюються в суспільстві, вини¬ 
кають групові норми й цінності. 
Як криміналіст Т. відомий крити¬ 
кою теорії Ч. Ломброзо і вченням 
про еволюцію завдань і цілей по¬ 
карання. Осн. твори: ««Закони на¬ 
слідування» (1892), ««Соціальна 
логіка» (1901), ««Соціальні закони» 
(1906) та ін. О. О. Кронник. 
тарденуАзька культура — 
археологічна культура часів піз¬ 
нього мезоліту, що заступила 
азільську культуру й передувала 
неолітові. Одночасна пізньому ета¬ 
пові свідерської культури. Наз¬ 
ва походить від стоянок поблизу 
містечка Фер-ан-Тарденуа в Пн. 
Франції. Виділена Г. Мортілье 
1896. Для Т. к. характерні мікро¬ 

літи — йейелйкі кам’яні вироби 
геом. форм (трапеції, трикутни¬ 
ки, сегменти та ін.), що застосо¬ 
вувалися як вкладні в кістяних і 
дерев’яних знаряддях (гарпуни, 
наконечники списів, стріл і дро¬ 
тиків, ножі тощо). Носії Т. к. 
полювали на тварин і птахів, за¬ 
стосовуючи лук і стріли, займали¬ 
ся рибальством і збиральни¬ 
цтвом. У пошуках засобів до 
життя вони часто переселялися з 
місця на місце. Суец, устрій — 
матріархально-родовий лад; існу¬ 
вали невеликі парні сім’ї. Пам’ят¬ 
ки Т. к. і культур, близьких до 
неї (невеликі короткочасні стоян¬ 
ки на берегах річок і озер та в гір¬ 
ських гротах, окремі поховання 
і групові могильники), поширені 
в лісостепових зонах багатьох кра¬ 
їн Старого Світу, особливо в Се¬ 
редземноморському басейні. В 
СРСР відомі на Пн. Кавказі і в 
Закавказзі, а на Україні — в 
Криму (Мурзак-Коба, Фатьма- 
Коба та ін.), Нижньому Придні¬ 
стров’ї (Гребениківська стоянка) 
і Дніпровському Надпоріжжі (Ва- 
силівські могильники). За сучас. 
датуванням, Т. к. належить при¬ 
близно до 7—4-го тис. до н. е. 
Літ.: Ефименко П. П. Первобьітное 
обществх). К., 1953; Археологія Україн¬ 
ської РСР, т. 1. К., 1971. 

І. Г. Шовкопляс 

Т А Р Д О В Михайло Семенович 
[16 (28).VII 1892, Гуляйполе, тепер 
Запоріз. обл.— 31.Х 1948, Київ] — 
рос. рад. письменник. Член Кому¬ 
ністичної партії з 1919. Учасник 
громадян, та Великої Вітчизн. во¬ 
єн. Друкувався з 1922. У трилогії 
«Фронт» («Шанці», 1930; ««Кінець 
Охотського полку», 1933; ««Перший 
більшовицький», 1939) показав 
шлях солдатської маси у револю¬ 
цію. Автор повістей і нарисів про 
героїв громадян, війни: Г. І. Котов- 
ського, С. Г. Лазо, О. Я. Пархо- 
менка, В. І. Чапаєва, М. О. ІЦор- 
са. Оповідання «Орлик» (1935), 
«Альошка Богунець» (1937), «Пат¬ 
ріоти» (1938) та ін. про героїку 
громадян, війни. Подіям Великої 
Вітчизн. війни присвятив книги 
оповідань та нарисів «Батьківщи¬ 
на кличе» (1942), «Оповідання про 
війну» (1943), «Оповідання Юхима 
Пушкаря» (1944). Писав твори для 
дітей, п’єси, кіносценарії. Нагород¬ 
жений орденами Червоної Зірки, 
«Знак Пошани», медалями. 
Те.: Укр. перекл.— Шанці. X., 
1930; Кінець Охотського полку. X.— 
Одеса, 1933; Фронт. X., 1934; Братан¬ 
ня. К., 1935; Альошка Богунець. X., 
1938; Три розвідачі. К., 1940; Опові¬ 
дання Юхима Пушкаря. Уфа, 1944; 
Повість про хоробрих. К., 1967. 

М. М. Радецька. 

ТАРДЬ£ (Тагбіеи) Андре (22.IX 
1876, Париж — 15.IX 1945, Менто- 
на) — франц. політичний і держ. 
діяч. Журналіст. У 1903—14 — 
оглядач газ. «Тан» («Час») з між- 
нар. питань. У 1914—24, 1926— 
36 — депутат парламенту. З 1918 
Т.— радник і помічник Ж. Кле- 
мансо. Брав активну участь в під¬ 
готовці Версальського мирного до¬ 
говори 1919, відіграв значну роль 
у роботі Паризької мирної конфе¬ 
ренції 1919—20. З 1919 обіймав 
ряд міністерських посад. У 1929— 
ЗО і 1932 — прем’єр-міністр Фран¬ 
ції. Проводив реакційну внутріш¬ 
ню і зовнішню політику. З 1936 

Відійшов від активного політично¬ 
го життя. 
ТАРЙФИ (італ. ІагіН’е, з араб.) — 
офіційно встановлена система ста¬ 
вок оплати за різні послуги ви¬ 
робничого й невиробн. характе¬ 
ру; різновид держ. планових цін, 
за якими підприємства ряду га¬ 
лузей нар. г-ва реалізують свою 
продукцію (послуги) різним спо¬ 
живачам. Щодо споживачів нар.- 
госп. сектора Т. виконують функ¬ 
цію оптових цін, щодо населен¬ 
ня — роздрібних цін. Сфера за¬ 
стосування їх — оплата послуг 
виробничого і споживчого призна¬ 
чення, що їх надають підприємст¬ 
ва галузей зв’язку (тарифи зв'яз¬ 
ку), транспорту (тарифи транс¬ 
портні), комунального г-ва (та¬ 
рифи комунальні). 
Побудова та диференціація Т. в 
СРСР здійснюються на основі 
принципів соціалістичного ціно¬ 
утворення. Екон. основу Т. виз¬ 
начає розмір суспільно необхід¬ 
них витрат, які складаються за 
даного серед, рівня техніки ви¬ 
роби., кваліфікації працівників 
та інтенсивності їхньої праці. Су¬ 
спільно необхідні витрати (вар¬ 
тість) визначаються рівнем вит¬ 
рат вироби, на підприємствах, що 
виробляють осн. масу продукції 
даного виду. Різниця між цінами 
і Т. полягає в їхній побудові. Якщо, 
напр., роздрібна ціна, крім собі¬ 
вартості й прибутку, включає 
також податок з обороту та ін. еле¬ 
менти, то Т., незалежно від спо¬ 
живачів послуг, включають лише 
два елементи — собівартість і 
прибуток. Величина прибутку є 
основою диференціації Т. щодо 
різних категорій споживачів пос¬ 
луг. Як і ціни, Т. в СРСР є важли¬ 
вим екон. інструментом, за допо¬ 
могою якого д-ва активно впливає 
на розвиток соціалістичної еконо¬ 
міки. Економічно обгрунтована по¬ 
будова Т. на послуги має важливе 
значення для зміцнення госпо¬ 
дарського розрахунку в усіх лан¬ 
ках, підвищення ефективності 
капіталовкладень, стимулювання 
розвитку продуктивних сил, най¬ 
більш раціонального використан¬ 
ня матеріальних, трудових і фі- 
нанс. ресурсів. Т. в СРСР на осн. 
послуги характеризуються високою 
стабільністю. Стабільність та від¬ 
носно низький рівень Т. на послу¬ 
ги населенню забезпечуються до¬ 
таціями з держ. бюджету та ін. 
пільговими умовами госп. діяль¬ 
ності підприємств сфери послуг. 
До категорії Т. відносять також 
систему ставок оплати праці (див. 
Тарифна система). 

П. П. Левченко. 

ТАРЙФИ ЗВ’ЯЗКИ — система 
ставок, плата за послуги, що їх 
надають підприємства зв’язку 
різним споживачам (населенню, 
підприємствам, організаціям). 
Найпоширенішими видами по¬ 
слуг зв’язку є пересилання листів, 
телеграм, посилок, надання між- 
міськ. телефонних розмов. У си¬ 
стемі тарифів на послуги зв’язку 
розрізняють загальні (звичайні), 
пільгові і тарифи на додаткові ви¬ 
ди послуг зв’язку. Заг. тарифи 
є осн. і найпоширенішими, вони 
охоплюють послуги всіх галу¬ 
зей зв’язку. До пільгових тари¬ 
фів, зокрема, належать зниження 
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Тарган чорний: 
1 — самець; 
2 — самка. 



144 
ТАРИФИ 
КОМУНАЛЬНІ 

М. Г. Тарнавський. 
Набір для наливки. 
1967. 

ставок для оплати міжміськ. теле¬ 
фонних розмов у певні години до¬ 
би та їн.; до тарифів на додаткові 
види послуг — плата за доставку 
грош. переказів додому, повідом¬ 
лень відправника про вручення 
поштового відправлення адреса¬ 
тові тощо. По всіх галузях зв’язку 
налічують понад 300 ставок Т. з. 
їх диференціюють за категоріями 
абонентів, враховуючи вплив на 
собівартість послуг зв’язку ряду 
факторів. Зокрема, ставки за пош¬ 
тові послуги диференціюють зале¬ 
жно від ваги або вартості пошто¬ 
вого відправлення, його виду 
(лист, посилка, бандероль, грош. 
переказ), способу доставки (повіт¬ 
ряним або ін. видом транспорту). 
Тарифи за телеграфні послуги 
визначаються з кожного слова 
в телеграмі і залежать від термі¬ 
новості її доставки (звичайна, 
термінова). Телефонні послуги 
міжміськ. зв’язку оплачують за та¬ 
рифами, що залежать від віддалі 
переговорів, їхньої тривалості й 
терміновості. Т. з. розробляє М-во 
зв’язку СРСР, затверджує їх 
Держ. к-т цін при Раді Міністрів 
СРСР. //. П. Левченко. 
ТАРЙФИ КОМУНАЛЬНІ — си- 
стема ставок оплати за послуги, 
що їх надають підприємства галу¬ 
зей комунального господарства. їх 
застосовують при розрахунках за 
користування електричною і теп¬ 
ловою енергією, газом, водою, 
каналізацією, послугами міськ. 
транспорту та ін. В ряді випадків 
Т. к. диференціюють за катего¬ 
ріями споживачів (населення, 
пром-сть, підприємства міськ. г-ва 
тощо). В СРСР — 4 групи Т. к. 
Перша група — на послуги енерг. 
підприємств; розмір цих тарифів 
встановлюють залежно від дже¬ 
рела енергопостачання. Друга 
група — на послуги сан.-тех. під¬ 
приємств. Ці тарифи встановлюють 
виконкоми міськ. Рад за 1 м3 води 
або відведених стічних рідин; 
вони відображають вартість водо¬ 
постачання, відведення і очищен¬ 
ня стічних вод. Третя група Т. 
к.— на послуги міського транспор¬ 
ту. В більшості міст дані тари¬ 
фи є одноставковими, тобто плата, 
що стягується з пасажира за 
проїзд у межах міста, не зале¬ 
жить від дальності поїздки. Крім 
того, застосовують покіломет- 
рові тарифи (на таксі і в окре¬ 
мих випадках на автобусах, якщо 
вони обслуговують як міські, так і 
приміські сполучення), а також 
дільничні (для маршрутних таксі). 
Четверта група тарифів — на побу¬ 
тові послуги пром. (ремонт і по¬ 
шиття одягу, взуття, ремонт побу¬ 
тової техніки, автотранспорту та 
ін.) і непром. (лазні, пральні, перу¬ 
карні та ін.) характеру. Тарифи на 
пром. послуги диференціюють за 
республіками, областями, поясами, 
екон. районами, категоріями під¬ 
приємств, терміновістю виконання 
замовлень, типом матеріалу тощо. 
На побутові послуги непром. ха¬ 
рактеру Т. к. запроваджують ви¬ 
конкоми місц. Рад, виходячи з се¬ 
ред. ставок, затверджених Радою 
Міністрів СРСР, і залежно від ха¬ 
рактеру послуг, що надаються 
населенню. П. П. Левченко. 
ТАРЙФИ ТРАНСПОРТНІ — си- 
стема ставок, за якими стягують 

плату за транспортні послуги. 
Встановлюються на вантажні й па¬ 
сажирські перевезення залізнич¬ 
ним, водним (морським і річко¬ 
вим), автомобільним і повітряним 
транспортом. Вантажні та¬ 
рифи — система ставок оплати 
за послуги транспорту по переве¬ 
зенню вантажів. їх розрізняють 
за видами транспорту заг. кори¬ 
стування. Тарифні ставки дифе¬ 
ренціюють за видами вантажів, 
віддалями, швидкістю перевезень, 
розмірами відправлень. Вантаж¬ 
ні тарифи на водному транспорті 
диференційовано за басейнами 
річок і морів. 
Пасажирські тарифи — си¬ 
стема ставок оплати за послуги 
транспорту по перевезенню людей 
і багажу на міжнар. і внутрішніх 
(приміських і міських) лініях. 
Міжнар. пасажирські тарифи 
встановлюють на основі відповід¬ 
них угод між країнами. Внутр. 
пасажирські тарифи залізнич. 
транспорту диференціюють за ви¬ 
дами сполучень (далекі, примісь¬ 
кі), категоріями поїздів (швидкі, 
пасажирські), типами вагонів. На 
мор. і річковому транспорті тари¬ 
фи диференціюють за групами па¬ 
роплавств і басейнів, за видами 
суден, класами кают та розміщен¬ 
ням їх на суднах. Широко застосо¬ 
вують окремий тариф для туристів. 
На всі види сполучень поширюють¬ 
ся різні форми пільгових тарифів. 
Тарифи на міськ. транспорт (метро, 
тролейбус, трамвай, автобус) є 
складовою частиною тарифів ко¬ 
мунальних. П. П. Левченко. 
ТАРЙФНА СИСТЕМА — сукуп- 
ність встановлюваних нормативів 
для організації та планування оп¬ 
лати праці в СРСР, тарифікації ро¬ 
біт, присвоєння розрядів робітни¬ 
кам, призначення на посади і рег¬ 
ламентації праці службовців. Т. с. 
включає: 1) Тарифну став- 
к у, яка визначає розмір заробіт¬ 
ної плати робітника певної квалі¬ 
фікації за 1 год або день (див. 
Тарифна ставка). 2)Тарифну 
сітку, яку застосовують для ди¬ 
ференціації постійної (тарифної) 
частини заробітної плати робітни¬ 
ків залежно від складності викону¬ 
ваної роботи. При побудові та¬ 
рифної сітки всю складність ро¬ 
біт по конкретній групі професій 
поділяють на кілька рівнів (роз¬ 
рядів). Кожному розряду присво¬ 
юють певний тарифний коефіцієнт, 
що показує відносне зростання 
складності роботи вищого розряду 
порівняно з 1-м розрядом і відпо¬ 
відно підвищення оплати 1 год 
роботи. 3) Тарифно-кваліфікацій¬ 
ний довідник, який застосовують 
для тарифікації конкретних видів 
робіт, а також присвоєння ква¬ 
ліфікаційних розрядів. 4) Схе¬ 
му посадових окладів 
службовців, що являє собою пере¬ 
лік типових посад апарату управ¬ 
ління підприємствами і орг-ціями 
та відповідних їм місячних окла¬ 
дів, диференційованих залежно 
від категорії підприємства (цеху, 
дільниці), складності вироблюва¬ 
ної продукції, а для деяких по¬ 
сад — складності виконуваної 
функції та ступеня відповідальнос¬ 
ті працівника за результати пра¬ 
ці. 5) Кваліфікаційний 
довідник посад службовців, 

який включає єдину номенклатуру 
посад службовців, характеристик 
посадових обов’язків і вимоги до 
службовців щодо необхідних знань, 
освіти й стажу практичної роботи. 
6) Районні коефіцієн¬ 
ти до заробітної плати робітників 
і службовців, які встановлюють 
для деяких природно-кліматичних 
зон з несприятливими умовами пе¬ 
ребування. Періодично в Т. с. 
за рішенням Уряду СРСР і ВЦРПС 
вносять необхідні зміни. 

В. М. Данюк. 
ТАРЙФНА СІТКА — див. Тариф¬ 
на система. 
ТАРЙФНА СТАВКА — розмір 
оплати праці працівників за оди¬ 
ницю рооочого часу; один з основ¬ 
них елементів тарифної системи. 
За Т. с. диференціюють і регулю¬ 
ють рівень оплати праці залежно 
від кваліфікації робітників, умов 
праці, нар.-госп. значення галузі. 
Т. с. встановлюють за годину ро¬ 
боти, робочий день або місяць; 
на дільницях зі складними умова¬ 
ми праці її підвищують на певний 
процент. Див. також Заробітна 
плата, Нормування праці. 
ТАРЙ ФНО-КВАЛ ІФІКАЦГЙ- 
НИЙ ДОВІДНИК — зведення ква¬ 
ліфікаційних характеристик робіт 
кожного розряду та вимог, що 
випливають з складності робіт 
даного розряду, до професійних 
знань і трудових навичок робітни¬ 
ка; один з основних елементів 
тарифної системи. Т.-к. д. вико¬ 
ристовують для тарифікації робіт 
(віднесення робіт до певних розря¬ 
дів тарифної сітки залежно від 
складності виконання їх) і робіт¬ 
ників (присвоєння їм відповідних 
кваліфікаційних розрядів). Тари¬ 
фікацію робіт і робітників про¬ 
водять спец, кваліфікаційні комі¬ 
сії в складі представників адмі¬ 
ністрації та фаб.-зав. місцево¬ 
го к-ту профспілки. Див. також 
Кваліфікація, Тарифи. 
ТАРІВЕРДГЄВ Мікаел Леонович 
(н. 15.VIII 1931, Тбілісі) — рос. 
рад. композитор, засл. діяч мист. 
РРФСР (з 1979). У 1957 закінчив 
Моск. муз.-пед. інститут ім. Гнє- 
сіних (клас композиції А. Хачату- 
ряна). Твори: вокальні цикли 
на слова Л. Мартинова (1960), 
Б. Ахмадуліної (1961), А. Возне- 
сенського (1970, 1978), Є. Євту- 
шенка (1972), М. Цвєтаєвої (1975), 
М. Свєтлова (1977); музика до кі¬ 
нофільмів, у т. ч. -«Сімнадцять 
миттєвостей весни» (1973), «Іронія 
долі» (1976), -«Старомодна коме¬ 
дія» (1979),«Передчуття кохання» 
(1982). Нагороджений орденом 
Трудового Червоного Прапора. 
Держ. премія СРСР, 1977. Премія 
Ленінського комсомолу, 1977. 
тарГм — ріка на Пн. Зх. Китаю. 
Утворюється злиттям річок Аксу, 
Яркенду і Хотану, з Пн. огинає 
пустелю Такла-Макан. Довж. 
2030 км, площа бас. майже 1 млн. 
км2. У пониззі розгалужується на 
рукави, часто змінює напрям те¬ 
чії і губиться у пісках. Живлен¬ 
ня гол чин. снігове і льодовикове. 
Воду Т. використовують для зро¬ 
шування земель в оазисах. Рибаль¬ 
ство. 
ТАРГМСЬКА РІВНЙНА, Каш- 
гарська рівнина — на Зх. Китаю, 
обмежована горами Тянь-Шань, 
Памір, Куньлунь і Бейшань. Про- 



До ст. Тимченко М. К. 

1. Седнівська гора. Фрагмент. Темпера. 1978. 
2. Ваза ♦Україна*. Шамот. Надглазурний рочпис. 1977. 
3. Вача ♦ Царівна жаба*. Фарфор. Надглачурний і підглачурний рочпис. 1972 (2 і 3 — ча формами І. С. Скицюка). 
4. «По щучому велінню*. Фрагмент розпису до оформлення магазину * Казка* в Києві. Темпера. 1979. Співавтори І. С. та О. 1. Скицюки. 



До ст. Трохименко К. Д. 

1. Кадри Дніпробуду. 1937. 2. Катерина. 1959. Полтавський художній музей. 3. Над великим шляхом. 1926! 1 і 3 — Державний музей українського образотворчого 
мистецтва в Києві. 
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стягається з Зх. на Сх. на 1200 км, 
шир. до 500 км. Площа бл. 530 
тис. км2. Переважні висоти 800— 
1500 м. Більша частина Т. р. зай¬ 
няту пустелею Такла-Макан. Річки 
(Тарім, Хотан, Аксу та ін.) гірські, 
часто пересихають. Переважає 
пустельна рослинність на сірозем¬ 
них грунтах, по долинах річок — 
тугаї. В оазисах (Кашгар, Яркенд, 
Аксу та ін.) і передгір’ях — зем¬ 
леробство, плантації бавовнику, 
рису. 
тар к в Гній гбрдий Луцій 
(Ілісіиз Та^иіпіиз ЗирегЬиз) — 
за римською легендою, останній 
(сьомий) цар Стародавнього Риму 
(534 або 533 — 510 або 509 до н. е.), 
етруск. Жорстокість і безчинства 
Т. Г. викликали в Римі повстання, 
внаслідок якого Т. Г. було вигнано 
з Риму, скасовано царську владу 
і встановлено респ. лад. У легенді 
про вигнання Т. Г. відображено 
істор. факт визволення Риму від 
етруського панування. 
ХАРКІВСЬКИЙ Арсен Олек¬ 
сандрович [н. 12 (25).УІ 1907, 
Єлизаветград, тепер Кіровоград] 
— рос. рад. письменник, перекла¬ 
дач. Почав друкуватися 1926. Ав¬ 
тор поетичних збірок «Перед сні¬ 
гом » (1962), «Землі — земне» 
(1966), «Гонець» (1969), «Вірші» 
(1974), «Чарівні гори» (1978), «Зи¬ 
мовий день» (1980). Лірика Т. має 
філос. характер, стверджує ціліс¬ 
ність духовного життя сучасної 
людини, глибинний зв’язок поко¬ 
лінь. Перекладач творів Т. Шев¬ 
ченка та ін. укр. письменників. 
Автор статей з питань поезії та 
поетичного перекладу. Нагородже¬ 
ний орденом Червоної Зірки, ме¬ 
далями. 
Те.: Избранное. М., 1982; Стихи раз- 
ньіх лет. М., 1983. Л. І. Шевченко. 
ТАРЛЕ Євген Вікторович [27.Х 
(8.XI) 1875, Київ — 6.1 1955, Моск¬ 
ва] — рад. історик, акад. АН 
СРСР (з 1927). В 1896 закінчив 
істор.-філолог, ф-т Київ, ун-ту. 
В 1903—17 — приват-доцент Пе- 
терб., 1913—18 — професор Юр’єв- 
ського (Тартуського) ун-тів, про¬ 
довжував наук, і викладацьку ді¬ 
яльність у Ленінірад. і Моск. уні¬ 
верситетах. Досліджував історію 
нового часу. Автор праць з історії 
Франції та Росії: «Робітничий 
клас у Франції в епоху революції» 
(1—2 т., 1909—11), «Континенталь¬ 
на блокада» (1913), «Жерміналь і 
преріаль» (1937), «Навала Наполе- 
она на Росію. 1812 рік» (1938), 
«Кримська війна» (1—2 т., 1941—43) 
та ін. Т. написав серію істор. біо¬ 
графій (напр., «Наполеон», 1936; 
«Талейран», 1939), брав участь у 
створенні колективної 3-томної 
праці «Історія дипломатії». Наго¬ 
роджений 3 орденами Леніна, ін. 
орденами, медалями. Держ. пре¬ 
мія СРСР, 1942, 1943, 1946. 
Те.: Сочинения, т. 1 — 12. М., 1957 — 
62; Укр. перек л.- Нахімов. К., 
1955; Місто російської слави. Севасто¬ 
поль у 1854—1855 рр. К., 1956. 
ТАРНАВСЬКИИ Мар’ян Гнато- 
вич (н. 21.1 1931, с. Завада, тепер 
Мостиського р-ну Львів, обл.) — 
укр. рад. художник скла, засл. 
художник УРСР (з 1983). У 1971 
закінчив Львів, ін-т прикладного 
і декоративного мистецтва. Роз¬ 
виває традиції укр. гутного скла. 
Серед творів — декоративний по¬ 
суд «Лев», свічник «Півень» (обид¬ 

ва — 1971), вітражі «Пори року» 
для санаторію «Південний» у м. 
Трускавці (1973), скульптура 
«Ялинка» (1975), ваза «Карпатсь¬ 
кий струмок» (1978), декоративні 
люстри для готелю «Суми» в м. 
Сумах (1980) та ін. 

0.0. Роготченко. 
ТАРНоВСЬКА Марія Миколаїв¬ 
на (літ. псевд.— М. Вірляна; 8.XII 
1892, с. Коцюбинці, тепер Гусятин- 
ського р-ну Терноп. обл.— 17.V 
1975, Детройт, США) — укр. 
робітнича письменниця у США. 
Сестра *М. М. Тарновського. 
У 1909 виїхала на заробітки до Аме¬ 
рики. Була членом заокеанської 
філії <Гартуь. Друкуватися поча¬ 
ла 1919 (вірші). В новелах, що бу¬ 
ли вміщені у журн. «Робітниця►, 
показала гірку долю безробітних, 
наймичок («Нові теми», «Життя», 
«Жителі нор», «Орися», «Павуки»). 
Виступала на сторінках газ. Ук¬ 
раїнські вісті» та ін. періодичних 
видань. 
ТАРНбВСЬКИЙ Микола Мико¬ 
лайович (н. 1.1 1895, с. Коцюбинці, 
тепер Гусятинського р-ну Терноп. 
обл.) — укр. рад. письменник. 
У 1910 виїхав на заробітки до Аме¬ 
рики. Був робітником. У 1919—59 
— член Комуністич. партії США. 
З 1952 — секретар, 1955—59 — 
голова Ліги американських укра¬ 
їнців. Редагував прогрес, укр. ви¬ 
дання: журнали «Молот», «Сміх і 
правда», газети «Робітник», «Ук¬ 
раїнські щоденні вісті». Друкува¬ 
тися почав 1915. Перша зб. поезій 
«Патріоти» (1918) спрямована про¬ 
ти укр. бурж. націоналістів. 
У зб-ках «Шляхом життя» (1921), 
«В коридсюах вічності», «Велике 
місто» (обидві — 1926) показав 
гірку долю укр. трудової еміграції. 
В роки Великої Вітчизн. війни оспі¬ 
вував героїзм рад. народу у бороть¬ 
бі проти фашизму. В 1959 переїхав 
на Рад. Україну. В книгах «Емі¬ 
гранти» (віршований роман, 1958), 
«Вітаю тебе, Україно» (1960), «З 
далекої дороги» (1961), «Мости 
над океанами» (1967), «У дружбі 
непорушній» (1975), в публіцис¬ 
тичних працях, зокрема в кн. 
«Півстоліття за океаном» (1979) 
та ін. викриває лицемірство бурж. 
демократії, оспівує щасливе жит¬ 
тя на рад. землі. Нагороджений 
орденом Леніна, ін. орденами, 
медалями. 
Те.: З бурхливих літ. К., 1965; До 
ясних берегів. К., 1980. 
Літ.: Рильський М. Двічі народже* 
ний. В кн.: Тарновський М. З да¬ 
лекої дороги. К., 1961, 

М. І. Дубина. 
ТАРНОВСЬКІ — укр. поміщи¬ 
ки, власники значних земельних 
володінь у Чернігівській, Пол¬ 
тавській і Київській губерніях 
у 18 — на поч. 20 ст. Походили з 
козац. старшини. Василь Ва¬ 
сильович (старший) Т. [14 
(26).VI 1810—4 (16).ХІІ 1866]. За¬ 
кінчив Моск. ун-т. Був знайомий 
з М. В. Гоголем, Т. Г. Шевченком. 
Автор праць «Юридичний побут 
України», «Про ділимість сімейств 
у Малоросії» (К., 1853), в яких 
захищав феод, звичаєве право та 
виправдовував гноблення укр. се¬ 
лянства старшиною і поміщика¬ 
ми. Василь Васильович 
(молодший) Т. [1837 — 13(25). 
VII 1899]. Син Василя Васильови¬ 
ча Т. (старшого). Закінчив Київ. 

Є. В. Тарле. 

ун-т. Листувався з Т. Г. Шевчен¬ 
ком. У маєтку Т. в Качанівці не 
раз гостювали Марко Вовчок, І. Ю. 
Рєпїн, М. М. Ге, ін. діячі укр. 
і рос. культури. Збирав колекцію 
старожитностей (тепер зберіга¬ 
ється в Чернігівському історично¬ 
му музеї), рукописну та художню 
спадщину Т. Г. Шевченка. Гри¬ 
горій Степанович Т. 
[1788—>8 (20).ХІІ 1853]. Дядько Ва¬ 
силя Васильовича Т. (старшого). 
Був знайомий з М. В. Гоголем, 
М. І. Глинкою, С. С. Гулаком-Ар- 
темовським, М. О. Максимовичем, 
ін. діячами науки і культури. В 
його маєтках у Качанівці 1843 і 
в с. Потоці (тепер Миронівського Йну Київ, обл.) 1845 бував Т. Г. 

'евченко. В повісті «Музикант» 
Т. Г. Шевченко вивів його в обра¬ 
зі поміщика-кріпосника Арнов- 
ського. 
ТАРНОГРбДСЬКИЙ (Тарного- 
родський) Микола Павлович (28. 
VIII 1894—31.1 1938) — учасник 
боротьби за владу Рад на Україні. 
Член Комуністичної партії з 1915. 
Н. в с. Залісці (тепер Дунаєвець- 
кого р-ну Хмельн. обл.). З 1914 
навчався на медичному факульте¬ 
ті Київ, університету. В 1915—16 
працював у підпільній більшо¬ 
вицькій орг-ції Києва. В квітні 
1916 ув’язнений у Лук’янівській 
тюрмі. Після Лютн. революції 1917 
звільнений; переїхав до Вінниці, 
де очолив міський к-т РСДРП(б). 
З липня 1917 — член обласного 
к-ту РСДРП(б) Пд.-Зх. краю. Під 
час Великої Жовтн. соціалістичної 
революції 1917 — голова Вінниць¬ 
кого ревкому і один з керівників 
Вінницького жовтневого збройного 
повстання 1917. Під час австро- 
німецької окупації України 1918 
— член Київ, підпільного обкому 
КП(б)У, 1919 — голова Поділ, губ- 
виконкому. Під час денікіншини 
працював у Зафронтовому оюро 
ЦК КП(б) України, потім — зав. 
відділом ЦК КП(б)У по роботі на 
селі. В 1920 — голова Подільсь¬ 
кого губревкому, з 1921 — секре¬ 
тар Полтав. гуокому КП(б)У. Піз¬ 
ніше — на керівній парт, роботі на 
Уралі, Пн. Кавказі, Далекому 
Сході тощо, на відповідальній ро¬ 
боті у Виконкомі Комінтерну. 
Не раз обирався членом ВЦВК і 
ВУЦВК. 
тАромське — селище міського 
типу Дніпроп. обл. УРСР, підпо¬ 
рядковане Ленінській райраді м. 
Дніпропетровська. Залізнич. вузол 
Сухачівка. 15,4 тис. ж. (1983). У 
с-щі — 2 гранітні кар’єри, рибне 
г-во, 2 радгоспи, будинок побуту. 
Дніпроп. філіал Укр. н.-д. ін-ту 
розведення і штучного осі мені ння 
великої рогатої худоби. 4 заг.-осв. 
школи, лікарня, кінотеатр, б-ка. 
Виникло наприкінці 18 ст., с-ше 
міськ. типу — з 1938. 
ТАРПАН, європейський дикий 
кінь (Ечииз саЬаІІиз, синоніми Е. 
іаграп, Е. с. дтеїіпі, Е. с. зііуаіі- 
сиз) — вимерлий дикий кінь не- 
визначеного таксономічного рангу. 
До 16—19 ст. був досить пошире- 'ЯГлії < і 
ний в Степу і Лісостепу Європи. у, * 
Вис. в холці 107—136 см, забарв- 
лення мишасте, з чорним «ременем» 
уздовж спини, кінці ніг і хвіст 
майже чорні, грива коротка, стоя¬ 
ча. За особливостями біології 
близький до коня свійського, од- Тарпан. 

ТАРПАН 

Тарновський. 

Ю УРЕ, т. 11 
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І. И. Тартаковський. 
Старший майстер Дніп¬ 
ровського металургій¬ 
ного заводу імені Ф. Е. 
Дзержинського в Дні- 
продзержинську Ф. І. 
Трушин. 1949. 

ним з предків якого вважається. 
Розрізняють 2 форми Т.: степовий 
і лісовий. Т. степовий був 
поширений в Пд. Європі, у степах 
України зберігся до кінця мину¬ 
лого століття (останнього вбито 
у 1879 за 35 км від Асканії-Нової); 
Т. лісовий (дрібніший за сте¬ 
пового) зустрічався в Центр. Єв¬ 
ропі, Литві, Білорусії, Польщі та 
Сх. Пруссії, дожив до початку ми¬ 
нулого століття (останній був уби¬ 
тий у 1814). Т. відловлювали з 
метою приручення і здобували 
заради м’яса і шкіри, що призвело 
до повного їх винищення на волі. 
Спроби відновити Т. шляхом добо¬ 
ру штучного коней примітивних 
порід робили в Польщі та Німеч¬ 
чині ще в 30-х рр. 20 ст., були одер¬ 
жані коні, зовні схожі на Т. Групу 
відновлених Т. утримують в СРСР 
в Біловезькій Пущі. 

В. І. Крижані в ський. 

ТАРПЕЙСЬКА СКЕЛЯ — стрімка 
скеля в зх. частині Капітолія в 
Стародавньому Римі, з якої скида¬ 
ли людей, засуджених до страти. 
За легендою, назва скелі походить 
від імені Луція Тарпея, скинутого 
з цієї скелі за опозицію царю Ро- 
мулу. За ін. версією — від імені 
дочки начальника Капітолійської 
фортеці Тарпейї, яка під час війни 
Риму з сабінянами (серед. 8 ст. до 
н. е.) впустила до фортеці ворогів. 
ТАРС — див. Телеграфне агент¬ 
ство Радянського Союзу. 
ТАРСЬКИЙ (Тагзку) Альфред (н. 
14.1 1901, Варшава) — польс. 
логік, математик, філософ, пред¬ 
ставник львівсько-варшавської 
школи. Закінчив Варшавський ун-т 
(1924), доцент і професор цього 
ун-ту (1925—39). З 1939 — профе¬ 
сор Гарвардського і Каліфор¬ 
нійського ун-тів (СІЛА). Погля¬ 
ди Т. формувалися під впливом 
Т. Котароінського, Я. Лукасеви- 
ча, С. Лесневського та ін. Наук, 
інтереси охоплюють проблеми су- 
час. математичної логіки і основ 
математики, металогіки, логічної 
семантики, методології дедуктив¬ 
них наук. Створив теорію семан¬ 
тичних моделей, сформулював 
дефініції ряду понять, у т. ч.— 
семантичну дефініцію істини для 
дедуктивних наук. Справив вплив 
на еволюцію неопозитивізму. 
Те.: Рос. перекл. Введение в ло- 
гику и методологию дедуктивних на¬ 
ук. М., 1948. М. М. Верников 
ТАРТАКбВСЬКИЙ Ісак Йосипо¬ 
вич [н. 12 (25).IV 1912, м. Воло- 
чиськ, тепер Хмельн. обл.] — укр. 
рад. живописець, засл. художник 
УРСР (з 1976). У 1951 закінчив 
Київ, худож. ін-т, де навчався 
у О- Шовкуненка і В. Костецько- 
го. Твори: «Портрет композитора 
Л. М. Ревуцького» (1950), «На вах¬ 
ті миру. Сталевари» (1951), «В го¬ 
дину відпочинку» (1957), «У визво¬ 
леному Києві» (1960), «В. І. Ленін 
і Г. Уеллс» (1964), «Портрет 
П. Г. Тичини» (1964), «До мир¬ 
ної праці» (1965), «Наталка» 
(1966), «Герої Дніпра» (1973), «Все 
для фронту» (1975), «Партизанка 
Г. Данилко» (1978), «Композитор 
А. Я. Штогаренко» (1979). 
ТАРТАЛЬЯ (італ. ІагЬавІіа, від 
Гагіадііаге — заїкатися) — дійова 
особа італ. комедії дель арте (зде¬ 
більшого образ судового урядов¬ 
ця — боягуза і заїки, старого но¬ 

таріуса та ін.). Маска Т. з’яви¬ 
лася на поч. 17 ст. в Неаполі. У 
18 ст. образ Т. зустрічається в 
драм, казках К. Гоцці «Ворон», 
«Король-олень», «Любов до трьох 
апельсинів». Згодом під впливом 
цензури він втратив сатиричний 
характер. 
Літ.: Дживелегов А. К. Итальянская 
народная комедия. М., 1962. 

ТАРТАР (Тартарод) — у грец. 
міфології повита мороком безодня 
в надрах Землі, куди Зевс скинув 
переможених титанів. За пізні¬ 
шими міфами, в Т. містився по¬ 
тойбічний світ — Аїд. 
ТАРТГНІ (Тагііпі) Джузеппе (8.IV 
1692, Пірано, тепер Пиран, Юго¬ 
славія — 26.11 1770, Падуя) — 
італ. скрипаль, композитор, муз. 
теоретик і педагог. Учень чес. 
композитора Б. Черногорського. 
Працював переважно в капелі со¬ 
бору Сант-Антоніо в Падуї. Був 
головою т. з. падуанської скрипко¬ 
вої школи. Розвинув і збагатив вір¬ 
туозні прийоми і виразні засоби 
гри на скрипці, вдосконалив сми¬ 
чок. Запровадив нову, 3-частинну 
форму класичної сонати. Автор 
скрипкових концертів, сонат (у т. 
ч. «Трель диявола») та ін., теор. 
праць («Трактат про музику», 
1754; «Трактат про прикраси в 
музиці», 1771). 
ТАРТУ (кол. Юр’єв, Дерпт) — міс¬ 
то респ. підпорядкування Ест. 
РСР, райцентр. Розташоване на 
обох берегах р. Емайигі, за 43 км 
від її впадіння в Чудське оз. Вузол 
залізнич. та автомоб. шляхів, річ¬ 
ковий порт, аеропорт. 109 тис. ж. 
(1983). Згадується в давньорус. лі¬ 
тописі під 1030 як Юр’єв, який був 
зайнятий і перебудований Яросла¬ 
вом Мудрим. У 1223—24 жителі 
міста брали участь у боротьбі 
естів проти ні м.-дат. агресорів. 
Об’єднане військо русів і естів 
під проводом кн. Вячка героїчно 
обороняло Юр’єв, однак нім. хре¬ 
стоносці захопили його. Під наз¬ 
вою Дерпт 1224 воно стало центром 
єпископства, залежного від Лівон¬ 
ського ордену. В 13—16 ст. вхо¬ 
дило до Ганзейського союзу (див. 
Ганза). В 1558 під час Лівонської 
війни 1558—83 гарнізон міста ка¬ 
пітулював перед рос. військом. 
У 1582 відійшло до Польщі. З 1625 
належало Швеції. В 1632 у місті 
відкрито Тартуський універси¬ 
тет. За Ніштадтським мирним 
договором 1721 ввійшло до складу 
Росії. В 1893—1918 місто наз. 
Юр’єв. Рад. владу встановлено 
25.Х (7.XI) 1917, відновлено після 
вигнання нім. загарбників у груд¬ 
ні 1918. В січні 1919 Т. був загарба¬ 
ний білоест. військами. В 1919— 
40 Т.— в складі бурж. Естонії, з 
1940 — Ест. РСР. Місто нагоро¬ 
джено орденом Дружби народів 
(1980). 
Т.— значний пром. і культур, 
центр республіки. Провідні під¬ 
приємства міста — заводи прила¬ 
добудівний, с.-г. машин «Вийт», 
домобудівний; молочний та м’яс¬ 
ний комбінати, взут. ф-ка, пиво¬ 
варний з-д. У Т.— університет, 
Ест. с.-г. академія, 4 серед, 
спец. навч. заклади, 6 н.-д. ін-тів. 
13 музеїв, у т. ч. літературний, 
етнографічний; музично-драматич¬ 
ний театр «Ванемуйне». 
Серед архіт. пам’яток — собор Пет¬ 

ра і Павла (Домська церква, 13— 
15 ст.; реконструкція 1804, арх. 
Й. В. Краузе), готична церква 
Яаня (серед. 14 ст.), ратуша (те¬ 
пер міськрада; 1789, арх. 
Ю. Вальтер), комплекс будівель 
ун-ту (арх. И. В. Краузе, гол. кор¬ 
пус, 1803—09, анат. музей, 1803— 
05, обсерваторія, 1808—10), церква 
Паулуса (1913—19, арх. Е. Саа- 
рінен), Держбанк (1936, арх. 
К. Р. Бурман, А. Маттеус). Спору¬ 
ди рад. часу: нове приміщення 
театру «Ванемуйне» (1967—70, 
арх. П. Тарвас та ін.), навчальний 
корпус Ест. с.-г. академії (1970, 
арх. В. Лукк та ін.), лікарня Маа- 
р’ямийза (1970, арх. М. Хансманн 
та ін.). Пам’ятники: В. І. Леніну 
(1952, скульптори А. Вомм, Ф. 
Саннамеес та ін.), М. Б. Барклаю- 
де-Толлі (1846—49, за креслени¬ 
ками В. Демут-Малиновського), 
Ф. Р.^Крейцвальду (1953, скульп¬ 
тори Й. Хірв, Е. Танілоо). 
ТАРТУСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
— один з найстаріших вузів СРСР. 
Засн. 1632 в Дерпті (тепер Тар¬ 
ту) як Академія Густавіана, що 
діяла з перервами до 1710. Знову 
відкритий 1802 під назвою Дерпт- 
ський університет, з 1893 — Юр’єв- 
ський, після 1918 — Тартуський 
ун-т. В 1828—39 при ун-ті працю¬ 
вав Професорський ін-т. В 1918 
на базі евакуйованої до Воронежа 
частини ун-ту створено Воронезь¬ 
кий університет; 1946 на основі 
підрозділів Т. у.— ряд н.-д. ін-тів 
АН Ест. РСР, 1951 — Ест. с.-г. 
академію. В Т. у. в різний час нав¬ 
чались і працювали видатні пред¬ 
ставники науки, зокрема астро¬ 
ном В. Я. Струве, біологи К. М. 
Бер, X. І. Пандер, фізіологи 
П. В. Овсянников, Ф. Г. Біддер, 
хіміки К. Г. Шмідт, Г. І. Гесс, 
І. Л. Кондаков, фізики Е. X. 
Ленц, Б. С. Якобі, Б. Б. Голіцин, 
медики М. І. Лунін, М. Н. Бурден- 
ко, філологи Ф. І. Відеман, М. П. 
Веске, І. О. Бодуен де Куртене, 
історик Є. В. Тарле, юрист В. Е. 
Грабар і багато ін. В ун-ті вчились 
відомі літературознавці В. О. 
Десницький, М. К. Піксанов, дія¬ 
чі культури Ф. Р. Фельман, Ф. Р. 
Крейцвальд, латис. прогресивні 
діячі К. Барон, К. Вальдемар, 
лит. революціонер К. Пожела, 
брат В. І. Леніна — Д. І. Ульянов. 
У різний час на Україні жили і 
працювали вихованці і викладачі 
ун-ту — астроном В. Ф. Федоров, 
геологи М. І. Андрусов, Е. К. Гоф- 
ман, хірург М. І. Пирогов, хімік 
Л. В. Писаржевський, ботаніки 
М. І. Кузнецов і Е. Р. Траутфет- 
тер, зоолог О. М. Сєверцов, метео¬ 
ролог Б. І. Срезневський, філолог 
О. О. Котляревський та ін. В 

Головний корпус Тартуського універ¬ 
ситету. 
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1981/82 навч. р. в складі ун-ту 
було 9 ф-тів: істор., філол., фі- 
зико-хім., матем., біолого-геогр., 
юрид., економ., мед., фізичної 
культури, на яких навчалося по¬ 
над 7,5 тис. студентів, зокрема на 
денному відділенні 5,5 тис. Є 2 
ф-ти підвищення кваліфікації спе¬ 
ціалістів, заочне відділення, аспі¬ 
рантура. Працюють н.-д. частина, 
Ін-т загальної і молекулярної па¬ 
тології, 21 н.-д. і 5 галузевих 
лабораторій, бот. сад, 3 музеї, 
б-ка (фонд — бл. 3,8 млн. одиниць 
зберігання). Видаються «Вчені за¬ 
писки» (45 серій) та ряд галузевих 
збірників, у т. ч. «Скандінавський 
збірник», «Радянська педагогіка 
та школа». За післявоєнні роки 
ун-т підготував бл. 27 тис. 
спеціалістів. Нагороджений орде¬ 
ном Трудового Червоного Прапо¬ 
ра (1967) та орденом Дружби 
народів (1982). а. В. Кооп. 
ТАРУТИНЕ — селище міського 
типу Одес. обл. УРСР, райцентр, 
за 7 км від залізнич. ст. Березине. 
5,9 тис. ж. (1983). Засн. 1814 як 
нім. колонія. Названо на честь 
перемоги рос. армії над військами 
Наполеона І біля с. Тарутіна (те¬ 
пер Жуковского р-ну Калуз. обл.) 
в жовтні 1812. Рад. владу встанов¬ 
лено в січні 1918. З 1957 Т.— с-ще 
міськ. типу. У селищі — сиророб¬ 
ний та хлібний з-ди, райсільгосп- 
хімія, лісництво, комбінат побу¬ 
тового обслуговування. Профес.- 
тех. уч-ще, 2 заг.-осв., музична та 
спорт, школи, Будинок культури, 
2 кінотеатри, 2 бібліотеки. 
ТАР^ТИНСЬКИЙ РАЙбН — у 
пд.-зх. частині Одес. обл. УРСР. 
Утворений 1940. Площа 2,0 тис. 
км2. Нас. 53,9 тис. чол. (1983). У 
районі — 56 населених пунктів, 
підпорядкованих 4 селищним і 
22 сільс. Радам нар. депутатів. 
Центр — смт Тарутине. Поверхня 
району — слаоохвиляста лесова 
рівнина з широким розвитком 
яружно-балкової мережі. Річки — 
Сарата, Когильник з прит. Чаго 
і Чилігідер та ін. (бас. Чорного м.). 
Грунти чорноземні. Лежить у сте¬ 
повій зоні. В межах району — Ста- 
романзирський держ. заказник. 
Пром-сть району представлена під¬ 
приємствами, що переробляють с.- 
г. продукцію. Найбільші — комбі¬ 

нат хлібопродуктів (смт Берези¬ 
не), соко-консервний і комбікор¬ 
мовий (смт Бородіно), сироробний 
(Тарутине) з-ди, 4 радгоспи-заво- 
ди (села: Булатівка, Виноградів- 
ка, Лісне, Ламбрівка). Комбінат 
побутового обслуговування (Тару¬ 
тине). С. г. району спеціалізу¬ 
ється на вирощуванні озимої пше¬ 
ниці, кукурудзи, соняшнику, ви¬ 
нограду та вироби, м’яса, молока, 
вовни (скотарство, вівчарство, 
свинарство, птахівництво). Площа 
с. -г. угідь 1982 становила 144,9 
тис. га, у т. ч. орні землі — 98,8 
тис. га. У Т. р.— 28 радгоспів, 
птахофабрика, райсільгосптехніка 
з виробничим відділенням, рай- 
сільгоспхімія. Залізнична станція 
Березине. Автомоб. шляхів — 324 
км, у т. ч. з твердим покриттям — 
218 км. У районі — профес.-тех. 
уч-ще, 38 заг.-осв., музична і 
спорт, школи; 44 лік. заклади, у 
т. ч. 8 лікарень, 48 будинків куль¬ 
тури і клубів, 44 кіноустановки, 
49 б-к. У Т. р. видається газ. 
«Знамя труда» (з 1945). 

. М. С. Гузь. 
ТАРХАН (тюрк.) — 1) У тюрк¬ 
ських народів у середні віки — 
феодали та деякі інші соціальні 
групи, звільнені від податків. 
2) Землі та майно феодалів Закав¬ 
каззя, Середньої Азії, Казансько¬ 
го, Астраханського і Кримського 
ханств, звільнені від сплати 
податків. 3) Різновид середньовіч¬ 
них рос. публічно-правових актів 
(див. Тарханно-несудимі гра¬ 
моти). 

Мис Тарханкут. 

ТАРХАНКУТ — мис у Криму, на 
Зх. Тарханкутського п-ова. Скла¬ 
дений з вапняків. Під скелястими 
урвищами — брилові нагромаджен¬ 
ня. Поширені абразійні (див. Аб¬ 
разія), карстові (див. Карст) та 
ін. форми рельєфу. Рослинність 
степова. О. В. Єна. 
ТАРХАН К*ТСЬ КИ И ПІВ0СТ- 
РІВ — зх. частина Кримського 
п-ова. Омивається водами Чорного 
м., з Пн.— Каркінітською зат. Пл. 
1550 км2. Поверхня погорбована. 
Вис. до 179 м (на Тарханкутській 
височині). Поклади природного 
газу. Є солоні озера, відокремле¬ 
ні від моря піщаними пересипами. 
Вкритий степовою рослинністю, в 
улоговинах — чагарникові зарос¬ 
ті. На Зх. півострова — мис Тар¬ 
ханкут. 
ТАРХАН НО-Н ЕСУДЙМІ ГРА¬ 
МОТИ — один з видів публічно- 
правових актів, що існував у Рос. 
державі до кін. 17 ст. Тарханна 
(фінансова; див. Тархан) частина 
визначала звільнення феодалів і 
окремих контингентів населення 
від податків і повинностей. З поч. 
16 ст. тарханні привілеї видавали¬ 
ся світським феодалам лише у 
виняткових випадках. «Несуди- 

ма» частина актів визначала пра¬ 
ва феодалів і ремісничих та торг, 
корпорацій щодо залежного від них 
населення, характер їхніх взаємо¬ 
відносин з представниками місц. 
1 центр, органів держ. влади. Ці 
права поступово обмежувалися, 
до серед. 16 ст. видача «несуди- 
мих» грамот світським феодалам 
припинилася. Соборне уложення 
1649 скасувало «несудимі» при¬ 
вілеї і для духовних феодалів, 
однак до кін. 17 ст. ці грамоти 
частково видавалися і підтверджу¬ 
валися. 
тархАнов Михайло Михайло¬ 
вич [справж. прізв.— Москвін; 
7 (19). IX 1877, Москва— 18.УІП 
1948, там же] — рос. рад. актор, 
народний артист СРСР (з 1937). 
Член Комуністичної партії з 1947. 
Брат І. М. Москвгна. Сценічну 
діяльність почав 1898. В 1914— 
19 працював у театрі М. М. 
Синельникова (Київ, Харків), 
з 1922 — у МХАТі. Ролі; Гра- 
добоєв, Дикой («Гаряче серце», 
«Гроза» О. Островського), Со- 
бакевич («Мертві душі» за Гого¬ 
лем), Фурначов («Смерть Пазухі- 
на» Салтикова-Щедріна), Семен 
Семенович («Бронепоїзд 14-69» В. 
Іванова). З 1929 знімався в кіно. 
В 1942—48 — художній керівник 
Держ. ін-ту театр, мистецтва ім. 
А. В. Луначарського (Москва, з 
1939 — професор). Нагороджений 
2 орденами Леніна, орденом Трудо¬ 
вого Червоного Прапора, медаля¬ 
ми. Держ. премія СРСР, 1943. 
Літ.: Загорский М. Михаил Михай¬ 
лович Тарханов. М.—Л., 1946. 

тархАнське Озеро — солоне 
озеро в Крим. обл. УРСР, у систе¬ 
мі Перекопських озер. Див. Кия- 
цьке озеро. 
ТАРХУН — багаторічна трав’я¬ 
ниста рослина родини складноцві¬ 
тих. Те саме, що й естрагон. 
ТАРШИН Олексій Михайлович 
[справж. прізв. — Бєлоусов; н. 
19.IX (2.Х) 1906, Казань] — рос. 
рад. актор, нар. арт. УРСР (з 
1951). В 1924—26 навчався в театр, 
школі при Казанському рос. драм, 
театрі їм. А. В. Луначарського. 
Працював у театрах Ташкента, 
Смоленська, Свердловська; в Держ. 
драм, театрі ім. О. М. Горького 
(Горький, 1953—61) та ін. З 1937 
працює на Україні (1937—41 — 
в Харків, рос. драм, театрі, 1944— 
53 та в 1962 — 83 — в Київ. рос. 
драматичному театрі ім. Лесі Ук¬ 
раїнки). Серед ролей — Агішин 
(«Одруження Бєлугіна» О. Ост¬ 
ровського), Тузенбах («Три сест¬ 
ри» Чехова), Каренін («Живий 
труп» Л. Толстого), Вагін («Діти 
сонця» М. Горького), Олек¬ 
сій («Оптимістична трагедія» Виш- 
невського), Бєлін («Під золотим 
орлом» Галана), Пацеліс («До 
нового берега» Лаціса), Альмавіва 
(«Одруження Фігаро» Бомарше). 

С. М. І'рін. 
ТАССЄВА — ріка на Пд. Зх. Схід¬ 
ного Сибіру, у Краснояр. краї 
РРФСР, ліва прит. Ангари. Довж. 
116 км, площа бас. 128 тис. км2. 
Утворюється злиттям річок Бірюси 
і Чуни, що беруть початок у Сх. 
Саянах, у межах Іркут. обл. 
РРФСР. Живлення мішане, гол. 
чин. снігове і дощове. Замерзає 
на поч. листопада, скресає на поч. 
травня, у пониззі судноплавна. 

ТАСЄЄВА 

М. М. Тарханов. 

10' 
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ТАСІН 

Б. Тасліцький. Кімна¬ 
та В. І. Леніна на ву¬ 
лиці Марі-Роз у Пари¬ 
жі. Туш, перо. 1969. 

Татарник звичайний: 
1 — гілка з суцвіттям; 
2 — листок; 
3 — сім'янка. 

ТАСІН (справж. прізв.— Розов) 
Георгій Миколайович [10(22).ЦІ 
1895, м. Щумяці, тепер смт Смол, 
обл.— 6.У 195.6, Київ] — укр. 
рад. кінорежисер і сценарист. 
Член КПРС з 192.1. Закінчив юрид. 
ф-т Психоневрологічного ін-ту в 
Ленінграді. Під час громадянської 
війни працював у політорганах 
Червоної Армії. В кіно — з 1920. 
Спочатку був сценаристом, 1922— 
23 — керівником Ялтинської і 
Одес. кінофабрик, з 1926 — режи¬ 
сер. На Одес. кінофабриці (з 
1938 — студії) поставив фільми: 
«Алім» (1926), «Ордер на арешт* 
(1927), «Джіммі Хіггінс» (1928), 
«Нічний візник» (1929), «Назар 
Сто доля» (1937), «Кармелюк» 
(1939), «Дочка моряка» (1942). В 
роки Великої Вітчизн. війни пра¬ 
цював на Ташкентській кіностудії. 
З 1944 — на Київ, студії хроні¬ 
кально-документальних фільмів, 
де створив стрічки: «Київ» (1944), 
«Україна відроджується» (1945), 
«Радянська Україна» (1947, разом 
з М. Слуцьким), «Пісня про Ук¬ 
раїну» (1955) та ін. Нагороджений 
орденом «Знак Пошани». Держ. 
премія СРСР 1948. 
ТАСЛГЦЬКИЙ (Тазііігку) Борис 
(н. ЗО.IX 1911, Париж) — франц. 
художник. Член Французької ком¬ 
партії. Навчався у Вищій держ. 
школі красних мистецтв. У 1939— 
41 брав участь в антифашист, бо¬ 
ротьбі; 1941—45 — в’язень кон¬ 
центраційних таборів (з 1944 — 
Бухенвальду). Серед творів Т.— 
цикл тематичних панно, присвяче¬ 
них В. Гюго (1935), картини «Стіна 
комунарів» і «Червневий страйк» 
(обидві — 1936), «Діти Іврі» (1937), 
«Пам’яті жертв; розстріляних у 
м. Шатобріан» (1939); альбом ри¬ 
сунків «Бухенвальд» (1945); ком¬ 
позиції «Малий табір Бухен¬ 
вальду» (1945), «Смерть Данієль 
Казанова в Бухенвальді» (1950), 
«Сільськогосподарські робітники. 
Алжір» (1952), цикли «Портрети 
діячів ФКП», «В’єтнам», а також 
монументальні розписи громад, 
будинків у робітничих передміс¬ 
тях Парижа (всі—60-і рр.), серія 
картин «Чілі» (70-і рр.). 

Й І. І. Верба. 
ТАСМАН (Тазшап) Абел Янсзон 
(1603, Лутгегаст, пров. Гронінген— 
жовтень 1659, Джакарта) — гол¬ 
ландський мореплавець, дослідник 
Австралії та Океанії. Перебуваю¬ 
чи на службі в Ост-Індській ком¬ 
панії, здійснив кілька плавань 
по Індійському й Тихому океанах. 
У 1642—43 керував експедицією, 

яка вперше обігнула Австралію з 
Пд., відкрила острів, названий 
Ван-Діменовою Землею (пізніше 
Тасманією), острови Фіджі, Тон¬ 
га та ін. Цід чдс 2-ї ексяедидії 
(1643—44) досдідцв більшу частину 
зх. та пн. узбережжя Австралії. 
На честь Т. названо море між 
Австралією й Новою Зеландією, за¬ 
току і льодовик на її Пд. острові 
та ін. геогр. об’єкти. 
ТАСМАНІЯ — острів біля пд.-сх. 
узбережжя Австралії, від якої 
відокремлений Бассовою прот. Ра¬ 
зом з прилеглими невеликими ост¬ 
ровами складає штат Австралії тієї 
самої назви, площа якого 68,3 тис. 
км2. Нас. 403 тис. чол. (1976), 
гол. чин. нащадки переселенців 
з Британських о-вів. Адм. центр — 
Хобарт. У рельєфі переважають 
плато та нагір’я (найбільша вис.— 
1617 м, г. Осса). Клімат на Пн. суб¬ 
тропічний, на Пд.— помірний, во¬ 
логий. Річки повноводні, порожис¬ 
ті, багаті на гідроресурси (гідро¬ 
енергетичні комплекси на річках 
Деруент, Форт, Мерсі, Гордон 
та ін.). Схили гір вкриті лісами 
(евкаліпт, деревовидна папороть, 
вічнозелений бук, хвойні), вище 
1200 м — субальп. луки та болота. 
На тер. Т. — нац. парк Крейдл- 
Маунтін-Лейк-Сент-Клер. Видо¬ 
бувають залізну, мідну, олов’яну, 
поліметалеві руди, кам. вугілля, 
золото. Розвинута кольорова ме¬ 
талургія, вироби, феросплавів. 
Металообробна (підшипниковий 
з-д), хім., цем., деревообр., це¬ 
люлозно-паперова, текст, і харч, 
пром-сть. У с. г. переважає тва¬ 
ринництво (велика рогата худоба 
та вівці). Вирощують переважно 
кормові культури, а також пшени¬ 
цю. Овочівництво, садівництво. 
В лісах заготівлі деревини. Гол. 
мор. порт — Хобарт. Поромне спо¬ 
лучення з містами Мельбурн та 
Сідней. Острів Т. відкрив голл. 
мореплавець А. Я. Тасман 1642. 

М. М. Рибін. 
ТАСМАНОВЕ МбРЕ — окраїн¬ 
не море Тихого ок., біля сх. узбе- 
режжя Австралії. Від океану ві¬ 
докремлене островами Нова Кале- 
донія, Норфолк, Нова Зеландія 
і Тасманія. Бассовою прот. сполу¬ 
чене з Індійським ок. Площа 
3336 тис. км2. Глиб, до 6015 м. 
Т-ра води на поверхні влітку від 
+ 15° на Пд. до +25° на Пн.; 
взимку відповідно від +9° до 
+22°. Солоність води до 35,5 %о. 
Т. м. перетинає Східно-Австралій¬ 
ська течія. Взимку в сх. частині 
моря проходить (з Пд. на Пн.) про¬ 
титечія. Гол. порти: Сідней, Нью- 
касл, Брісбен (Австралія), Ок- 
ленд (Нова Зеландія). Назване на 
честь голландського мореплавця 
А. Тасмана. 
ТАССІЛГН-АДЖЄР — плато в Аф¬ 
риці в Алжірській Сахарі, на Пн. 
Сх. від нагір’я Ахаггар. Т.-А.— 
один з найдавніших центрів прожи¬ 
вання людини в Сахарі; численні 
гроти і навіси використовувались 
людьми як житла. В Т.-А. відкри¬ 
то один з найбільших комплексів 
давніх наскельних зображень (т. 
з. фрески Тассілі — переважно 
мбнохромні й поліхромні малюн¬ 
ки), знайдено неолітичні знаряддя 
праці. Збереглися десятки тисяч 
малюнків — від примітивних, що 
зображають слонів, жирафів, бе¬ 

гемотів (прибл. 6—5-е тис. до 
н. е.), і багатофігурних сцен полю¬ 
вання, війни тощо 14-е тис. до н. е.) 
до схе>іатичних фігурок верблю¬ 
дів (перші століття н. е.). Іл. 
т. 7, с. 251. 
ТАССО (Таззо) Торквато (11.III 
1544, Сорренто — 25.IV 1595, Рим) 
— італ. поет. Син поета Б. Тассо. 
Рання творчість (поема «Ріналь- 
до», 1562; пасторальна драма 
«Амінта», 1573, вид. 1580) продов¬ 
жувала ренесансну традицію і 
мала переважно життєствердний 
характер. Автор численних соне¬ 
тів, канцон, мадригалів, а також 
28 філос. трактатів (1565—66, вид. 
1587), у яких звертався й до теорії 
поезії («Роздуми про поетичне 
мистецтво»). В пізній творчості Т. 
відбувається перехід до маньєриз¬ 
му й барокко. Найвідоміший твір 
— поема «Визволений Єрусалим» 
(1580), сюжетну основу якої ста¬ 
новить історія першого хрестово^ 
го походу. На її ідейному змісті 
позначився вплив контрреформа¬ 
ції, що посилився в 2-й редакції 
твору («Завойований Єрусалим», 
1593), яка істотно відрізняється 
від першої. Поема значно вплину¬ 
ла на європ. л-ри 16—18 ст. До 
неї зверталися автори поетик у 
Київській академії. На межі 17— 
18 ст. з’явився її укр. переклад (з 
польс. перекладу 1618 П. Коха- 
новського) невідомого автора. 
Те.: Рос. перекл.— Освобожден- 
ньій Иерусалим, т. 1—2. М., 1911 — 
12; Аминта. Пастораль. М.—Л., 1937. 
Літ.: Перетц В. Н. «Освобожденньїй 
Иерусалим» Т. Тассо в украинском 
переводе конца XVII — начала XVIII 
вв. В кн.: Перетц В. Н. Исследования 
и материальї по истории старинной ук- 
раинской литератури XVI—XVIII ве- 
ков. Л., 1928. Т. Т. Духовний. 

ТАСЬ Дмитро [справж. прізв., 
ім’я та по батькові — Могилян- 
ський Дмитро Михайлович; 28.1 
(10.11) 1901, Чернігів — 20.IX 1942] 
— укр. рад. письменник. Навчався 
в Черніг. ін-ті нар. освіти. Працю¬ 
вав журналістом у Чернігові, Киє¬ 
ві, Харкові. Друкуватися почав 
1918. Автор збірок прози «Ведме¬ 
ді танцюють» (1927), «Сад> (1930). 

Ю. В. П’ядик. 
ТАТАБАНЯ — місто на Пн. Угор¬ 
щини, адм. ц. меде Комаром. Ву¬ 
зол з-ць і автошляхів. 75,9 тис. ж. 
(1980). Кольорова металургія (ви¬ 
плавка алюмінію), вироби, гір¬ 
ничого устаткування. Хім., буд. 
матеріалів, деревообр. пром-сть. 
2 ТЕС. Т.— центр Татабанського 
буровуг. басейну; видобування бок¬ 
ситів. 
ТАТАРБУНАРИ — місто Одес. 
обл. УРСР, райцентр, за 24 км від 
залізнич. ст. Сарата. Засн. бл. 
16 ст. Т. були під владою Туреччи¬ 
ни. В 1812 Т. у складі Бессарабії 
возз’єднано з Росією. Рад. владу 
встановлено в грудні 1917. В кінці 
січня 1918 Т. загарбала боярська 
Румунія. У 1919 в Т. засновано 
комуністичну орг-цію. Тут відбу¬ 
лося Татарбунарське повстання 
1924. З 1933 в Т. діяв антифа: 
шистський к-т. У 1940 Т. у складі 
Бессарабії возз’єднано з СРСР. 
3 1978 Т.— місто. У Т.— суконна 
ф-ка, виноробний та прод. това¬ 
рів з-ди, міжколг. буд. орг-ція, 
райсільгосптехніка, райсільгосп- 
хімія, комбінат побутового об¬ 
слуговування. 2 заг.-осв. та музич- 



на школи, лікарня, Палац куль¬ 
тури, кінотеатр, Палац спорту, 7 
б-к, музей історії району. В 1821 
Т. відвідав О. С. Пушкін. 
татарбунарське ПОВСТАН¬ 
НЯ 1924 — один з найбільших 
селянських виступів на Пд. Бес- 
сарабії проти рум. окупантів за 
відновлення Рад. влади та возз’єд¬ 
нання з СРСР. Причиною Т. п. 
був жорстокий режим екон. поне¬ 
волення, політ, безправ’я та нац. 
гноблення, встановлений у цьому 
краї рум. окупантами. Безпосеред¬ 
нім приводом до повстання було 
невдоволення селян агр. рефор¬ 
мою 1921, яка за рахунок сел. г-в 
зміцнила поміщицьке й куркуль¬ 
ське землеволодіння. Для підго¬ 
товки та керівництва повстанням 
був створений очолений комуніста¬ 
ми «Південревком». Повстання по¬ 
чалося вночі проти 16.IX в с. Та- 
тарбунарах (тепер місто Одес. 
обл.). Вранці влада перейшла до 
рук рев кому. До повстанців приєд¬ 
налися селяни Чичми, Акмангіта, 
Нерушая, Спаського та ін. насе¬ 
лених пунктів Акерманського, Із¬ 
маїльського, частково Кагульсько- 
го і Бендерського повітів. У Т. п. 
взяли участь бл. 6 тис. чол.: ук¬ 
раїнці, росіяни, а також представ¬ 
ники ін. національностей. Побою¬ 
ючись, що повстання може охо¬ 
пити всю Бессарабію, рум. уряд 
18. IX кинув проти повстанців 
10 полків регулярної армії, жан¬ 
дармські загони, підтягнув до по¬ 
низзя Дунаю військ, річкову 
флотилію і частину кораблів Чор- 
номор. флоту. Збройна боротьба 
тривала до 22. IX. В запеклих 
нерівних боях загинуло багато 
повстанців. Після цього почалися 
масові арешти і вбивства без суду 
і слідства. 500 повстанців було від¬ 
дано до суду. На суд. процесі 
(1925) активних учасників Т. п. 
було засуджено до ув’язнення і ка¬ 
торжних робіт. Сваволя рум. оку¬ 
пантів викликала рішучий протест 
прогресивної громадськості світу. 
Під тиском масового руху протес¬ 
ту трудящих СРСР і багатьох 
капіталістичних країн рум. суд 
був змушений виправдати бл. 200 
учасників повстання. 
Літ.: Смішко П. Г. Татарбунарське 
повстання 1924 р. К., 1974. 

П. Г. Смішко. 

татарбунАрський РАЙбН 
— у пд.-сх. частині Одес. обл. 
УРСР. Утворений 1940. Площа 
1,7 тис. км2. Нас. 46,4 тис. чол. 
(1983). У районі — 38 населених 
пунктів, підпорядкованих міській 
та 13 сільс. Радам нар. депутатів. 
Центр — м. Татарбунари. Тер. ра¬ 
йону на Пд. Сх. омивається Чор¬ 
ним м., берегова лінія якого дуже 
розчленована; озера Сасик (Кун- 
дук), Шагани, Алгбей відокремле¬ 
ні від моря піщаними пересипами. 
Лежить у межах Причорномор 
ської низовини. Річки — Когиль- 
ник, Сарата і Хаджидер (нижні 
течії). У грунтовому покриві пере¬ 
важають південні чорноземи. Роз¬ 
ташований у степовій зоні. 
Найбільші промислові підприєм¬ 
ства — татарбунарські суконна 
ф-ка та виноробний з-д. Комбінат 
побутового обслуговування (Татар¬ 
бунари). У с. г. переважає земле¬ 
робство зернового напряму, вино¬ 
градарство; тваринництво м’ясо- 

мол. напряму. Площа с.-г. угідь 
1982 становила 107,9 тис. га, у т. ч. 
орні землі — 98 тис. га. Гол. куль¬ 
тури: озима пшениця, кукурудза, 
овочеві та виноград. У Т. р.— 15 
колгоспів, у т. ч. 1 риболовецький; 
радгосп-завод, райсільгосптехніка, 
райсільгоспхімія. Автомоб. шля¬ 
хів — 275 км, у т. ч. з твердим 
покриттям — 264 км. У районі — 
24 заг.-осв. та музична школи; 38 
лікувальних закладів, у ,т. ч. 
7 лікарень; санаторій (с. Бори- 
сівка), 28 клубних закладів, кіно¬ 
театр, 36 кіноустановок, 41 б-ка, 
музей історії району. У Т. р. ви¬ 
дається газ. «Колхозное слово» 
(з 1945). г. Я. Бондаренко. 
ТАТАР ЕНКО Ніна Павлівна [н. 
10(23). IX 1901, м. Богучар, тепер 
Ворон, обл.] — укр. рад. лікар-пси- 
хіатр, доктор мед. наук (з 1947), 
професор (з 1948), засл. діяч нау¬ 
ки УРСР (з 1963). Закінчила Хар¬ 
ківський мед. ін-т (1924). З 1945 по 
1951 працювала в Чернівецькому 
мед. ін-ті, в 1951 — 70 — зав. ка¬ 
федрою психіатрії Харківського 
мед. ін-ту. Праці Т. з питань клі¬ 
ніки та патофізіології вищої нер¬ 
вової діяльності, психозів, шизо¬ 
френії. Депутат Верховної Ради 
УРСР 3-го скликання. Нагородже¬ 
на орденом Трудового Червоного 
Прапора. 
татАри — основне населення 
Тат. АРСР (1642 тис. чол.; 1979, пе¬ 
репис). Живуть також в ін. районах 
СРСР. Заг. чисельність в СРСР — 
6317 тис. чол. (1979). Мова — та¬ 
тарська (див. Татарська мова). 
Віруючі Т. (за винятком невеликої 
групи кряшенів, які сповідують 
православ’я) — мусульмани-суні- 
ти (див. Сунізм). Вперше етнонім 
«татари» з’явився у монг. пле¬ 
мен, що в 6—9 ст. кочували на 
Пд. Сх. від Байкалу. В 13 ст., після 
навали орд Батия, назва «татари» 
стала відома в Європі. В 13—14 
ст. її поширили на деякі народи 
Євразії, які входили до складу 
Золотої орди. В 15—16 ст. в пе¬ 
ріод існування тат. феод, ханств 
СКазанського ханства, Астра¬ 
ханського ханства, Сибірського 
ханства та ін.) відбувалося фор¬ 
мування окремих груп Т.— Серед. 
Поволжя і Приуралля (казанські 
Т. та мішарі), Нижнього Поволжя 
(астраханські Т.), Сибіру та ін. 
В ІЬ—19 ст. в рос. джерелах тата¬ 
рами називали ряд народів, які 
жили на окраїнах Росії (азербай¬ 
джанців, деякі народи Поволжя, 
Пн. Кавказу, Серед. Азії і Сибі¬ 
ру). Казанські Т., найчисленніші 
й найрозвинутіші в соціально- 
екон. відношенні, на кін. 19 ст. 
склалися в бурж. націю. Після 
Великої Жовтн. соціалістич. рево¬ 
люції з усіх груп Т. сформувалась 
тат. соціалістична нація. В 1920 
було створено Тат. АРСР. За роки 
Рад. влади відбулися докорінні 
зміни в економіці, побуті і куль¬ 
турі Т. Значна частина їх живе в 
містах, працюючи в різних галузях 
пром-сті, науки, культури. Сучас. 
культура Т., що ввібрала найкра¬ 
щі нац. традиції, розвивається в 
тісному зв’язку з культурою ін. на¬ 
родів. Досягли розвитку наука, 
л-ра і мистецтво. Про історію, г-во 
і культуру Т. див. Татарська Ав¬ 
тономна Радянська Соціалістич¬ 
на Республіка. 

Літ.: Татарія Среднего Поволжья и 
Приуралья. М., 1967; Мухамедова 
Р. Г. Татарьі-мишари. М., 1972; 
История Татарской АССР. Казань, 
1980; Брук С. И. Население мира. 
М., 1981. 

ТАТАРИнов Євген Олександро¬ 
вич [19.11 (2. III) 1892, м. Саратов— 
10.V 1950, Київ] — укр. рад. пато- 
фізіолог, чл.-кор. АН УРСР (з 
1939), засл. діяч науки УРСР (з 
1943). Закінчив мед. ф-т Сарат. 
ун-ту (1916). Професор Перм. 
(1923—25) і Сарат. (1925—30) 
ун-тів, з 1930 — Сарат. мед. ін-ту; з 
1931—зав. кафедрою патофізіоло¬ 
гії Київ. мед. ін-ту (водночас—зав. 
відділом Ін-ту експеримент, біоло¬ 
гії та патології МОЗ УРСР). 
Праці Т. присвячені вивченню 
механізму імунітету, реактивно¬ 
сті організму при захворюваннях 
крові, крововтратах, при раку то¬ 
що. Нагороджений орденом Тру¬ 
дового Червоного Прапора. 

ТАТАРИНОВ Леонід Петрович 
(н. 12.XI 1926, Тула) — рад. 
зоолог і палеонтолог, акад. АН 
СРСР (з 1981). Член КПРС з 1964. 
В 1949 закінчив Моск. ун-т. У 
1960—72 — зав. лабораторією Па¬ 
леонтологічного ін-ту АН СРСР, 
з 1973 працював в Ін-ті еволюцій¬ 
ної морфології і екології тварин ім. 
О. М. Сєверцова АН СРСР. З 1975 
— директор Палеонтологічного 
ін-ту АН СРСР. Осн. праці при¬ 
свячені розробці проблеми похо¬ 
дження і ранньої еволюції земно¬ 
водних, плазунів і ссавців, а та¬ 
кож питанням палеонтології і 
стратиграфії пермських і тріасо¬ 
вих континентальних відкладів. 
Нагороджений орденом «Знак По¬ 
шани». Державна премія СРСР, 
1978. 
татАр і в — кліматичний низько- 
гірний курорт лісової зони в с. 
Кремінці Івано-Франківської обл. 
УРСР. Розташований серед відро¬ 
гів Карпат, за 18 км від м. Яремчі у 
долині р. Пруту, на висоті 750 м 
над р. м. Літо помірно тепле, зи¬ 
ма — м’яка. Лікувальні засоби: 
кліматотерапія. Показан- 
н я: активні форми туберкульозу 
легенів. Функціонує цілий рік. 
ТАТАРНИК (Опорогбоп) — рід 
трав’янистих рослин родини склад¬ 
ноцвітих. Здебільшого високі ко¬ 
лючі рослини з крилатим стеблом. 
Листки Чергові, перистонадрізані. 
Квітки трубчасті, зібрані у вели¬ 
кі кошики. Плід — сім'янка з чуб¬ 
ком волосків. Бл. 20 видів, пошир, 
переважно в Середземномор’ї. В 
СРСР — 4 види, в т. ч. на Україні 
— 2,з них найпошир. Т. з в и ч а й- 
н и й (О. асапІЇїіит) — дворічний 
бур’ян 50—150 см заввишки, з 
стрижневим коренем і лілово-ро¬ 
жевими квітками. Засмічує поля, 
росте вздовж доріг, біля жител. 
Т. використовують у народній 
медицині, зокрема, при лікуванні 
хворих з гнійними ранами і хво¬ 
рих на правець. Т. к р и м - 
с ь к и й (О. Іаигісит) — бур’ян, 
росте в Криму на узбіччях доріг 
та біля жител. 
ТАТАРСЬКА АВТОНОМНА РА¬ 
ДЯНСЬКА СОЦІАЛІСТИЧНА 
РЕСПУБЛІКА, Татарія — у скла¬ 
ді РРФСР. Утворена 27.V 1920. 
Розташована на сході Сх.-Європ. 
рівнини. В Т.— 37 районів, 18 міст 
і 23 с-ща міськ. типу. 
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Л. П. Татаринов. 
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ТАТАРСЬКА АРСР 

Площа — 
68,0 тис. км2 

Населення — 
3475 тис. чол. 
(на 1.1 1983) 

Столиця — 
м. Казань 

На моторному заводі 
Камського об’єднання 
по виробництву велико¬ 
вантажних автомобілів 
у місті Брежнєві. 

Природа. Більша частина тер. рес¬ 
публіки рівнинна і лежить на лі¬ 
вобережжі Волги (Заволжя). На 
крайньому Пд. Сх.— Бугульмин- 
сько-Белебеєвська височина. Пра¬ 
вобережжя зайняте пн. відрогами 
Приволзької височини. Корисні ко¬ 
палини; нафта, газ, гравій, бітум, 
гіпс, вапняки, доломіти, буре ву¬ 
гілля. Клімат помірно континен¬ 
тальний. Пересічна т-ра липня 
+ 19, +20°, січня —13, —15°. Опа¬ 
дів 400—450 мм на рік. Головні 
ріки — Волга і Кама. Найбільші 
притоки Ками — Вятка, Іж (пра¬ 
ві), Біла, Ік, Зай, Шешма (ліві). 
В межах республіки — частини 
Нижньокамського та Куйбишев- 
ського водосховищ. Пн. частина 
республіки лежить у межах лісової 
зони, південна — у лісостеповій. 
Грунти підзолисті, сірі лісові та 
чорноземні. Під лісом — 16 % 
всієї території (осика, береза, липа, 
дуб, клен, сосна, ялина). 
Населення. Осн. населення — та¬ 
тари (1642 тис. чол., тут і нижче 
1979, перепис) і росіяни (1516 
тис. чол.). Живуть також чуваші, 
мордва, українці та ін. Пересічна 
густота нас.— 51,1 чол. на 1 км2 
(1983). Міське населення становить 
68 % (1983). Найбільші міста: Ка¬ 
зань, м. Брежнєв (до 1982 — На¬ 
бережні Челни), Альметьєвськ, 
Нижньокамськ, Зеленодольськ, 
Бугульма. 
Історія. Тер. сучас. Т. почала за¬ 
селятися в період раннього палео¬ 
літу. До 9 ст. тут жили мадяр¬ 
ські (протоугорські) племена, яких 
витіснили на Дунай булгари. В 
10—14 ст. вся тер. Т. входила до 
складу ранньофеод. д-ви Булга- 
рії. В 1177 (за новими досліджен¬ 
нями) було засновано фортецю бул- 
гар на Волзі — Казань. У 1236 
Булгарію завоювали орди Батия, 
вона ввійшла до складу Золотої 
орди. В кін. 14 — на поч. 15 ст. на 
її території почала складатися 
д-ва, що згодом дістала назву 
Казанське ханство. В 15—16 ст. 
йшло формування народності ка¬ 
занських (середньоволзько-при- 
уральських) татар. У 1552 землі 
ханства було приєднано до Рос. 
д-ви. Приєднання краю до Росії, 
незважаючи на колоніальну полі¬ 
тику царизму, мало прогресивне 
значення для дальшого екон. і 
культур, розвитку татар та ін. 
народів Поволжя. Трудящі татари 
брали участь у сел. війнах під 
проводом С. Т. Разіна (1667—71) 
та О. І. Пугачова (1773—75). В 
1708 створено Казанську губ. У 
18—19 ст. відбувався пром. і куль¬ 
тур. розвиток краю. З'явилися під¬ 
приємства — суконні, суднобудів¬ 
ні, шкіряні, миловарні, мід- 
ноплавильні та ін. В 1804 було від¬ 
крито Казанський університет. 
У кін. 18— 1-й пол. 19 ст. відбував¬ 
ся процес розкладу феод.-кріпос¬ 
ницького ладу і формування капі¬ 
талістичних відносин. Після селян¬ 
ської реформи 1861 в Казанській 
губ. відбувся Бездненський виступ 
селян, який підтримали казанські 
студенти. В кін. 19 ст. в Т. фор¬ 
мувався багатонац. пролетаріат, 
завершувалося формування тат. 
бурж. нації. У 80-х рр. у Казані 
виникли перші нелегальні гуртки 
марксистського напряму, зокрема 
М. Є. Федосєєва, М. Е. Баумана, 

О. М. Стопані. В 1887 в Казані 
почалася революц. діяльність 
В. І. Леніна. Перша с.-д. група в Т. 
виникла 1897, 1903 створено к-т 
РСДРП іскрівського напряму. Тру¬ 
дящі Т. брали активну участь у 
революції 1905—07. Після пере¬ 
моги Лютн. революції 1917, зва¬ 
жаючи на місц. нац. особливості, 
більшовики використовували в 
своїй роботі нац.-демократичні 
орг-ції, зокрема Мусульм. соціа¬ 
лістичний к-т на чолі з відомим 
революціонером М. Вахітовим. 

Казань. Панорама частини міста. 

Радянську владу в Казані було 
встановлено 26.X (8.XI) 1917. В 
1918—19 тер. Т. двічі захоплюва¬ 
ли білогвардійці, остаточно її виз¬ 
волено на поч. червня 1919. В пері¬ 
од громадян, війни 1918—>20 ти¬ 
сячі трудящих Т. в лавах Черво¬ 
ної Армії воювали проти інтервен¬ 
тів і білогвардійців, у т. ч. на тер. 
України. Зокрема, 2-а Тат. стрі¬ 
лецька бригада брала участь у роз¬ 
громі врангелівщини. 27.V 1920 бу¬ 
ло створено Тат. АРСР у складі 
РРФСР. Установчий з’їзд Рад 
Тат. АРСР відбувся 26—27.IX 
1920. За роки Рад. влади Т. пере¬ 
творилася на розвинуту індустр.- 
агр. республіку. Було проведено 
індустріалізацію, колективізацію 
сільського господарства, культур, 
перетворення. Сформувалася тат. 

соціалістична нація. В період Ве¬ 
ликої Вітчизн. війни 1941—45 
трудящі Т. на фронті і в тилу 
брали активну участь у бороть¬ 
бі всього рад. народу проти нім.- 
фашист. загарбників. Бл. 70 тис. 
воїнів з Т. нагороджено орденами 
й медалями СРСР, 200 чол. при¬ 
своєно звання Героя Рад. Союзу, 
в т. ч. понад 40 — за форсування 
Дніпра восени 1943. Звання двічі 
Героя Рад. Союзу удостоєний уро¬ 
дженець м. Казані М. Г. Столяров. 
У Т. працювали евакуйовані з 

України підприємства. Трудящі 
Т. допомогли укр. народові у від¬ 
родженні г-ва після визволення 
УРСР від нім.-фашист, загарбни¬ 
ків. У післявоєнні роки нар. г-во Т. 
досягло значних успіхів. Трудя¬ 
щі республіки разом з усіма на¬ 
родами СРСР перетворюють у 
життя лінію партії на удоскона¬ 
лення розвинутого соціалізму. 
Тат. АРСР нагороджено орденами 
Леніна (1934), Жовтневої Револю¬ 
ції (1970), Дружби народів (1972). 

3. І. Гільманов. 
Народне господарство. За роки 
Рад. влади Т. перетворилася на рес¬ 
публіку з розвинутою багатогалу¬ 
зевою пром-стю та значним меха¬ 
нізованим с. г. Провідні галузі 
пром. комплексу Т.— електро¬ 
енергетика, машинобудування, 



нафтова, хім. та нафтохімічна. Ве¬ 
лике значення має також легка 
та деревообр. пром-сть. Економіка 
Т. зазнала значних змін внаслідок 
відкриття і розробки родовищ наф¬ 
ти (Ромашкінське, Шугуровське, 
Бавлинське, Заїнське та ін.). У 
зв'язку з освоєнням нових нафтодо¬ 
бувних районів Зх. Сибіру част¬ 
ка Т. у загальносоюзному видобут¬ 
ку нафти зменшується. На базі 
попутних газів працює Мінніба- 
євський газобензиновий з-д. Елек¬ 
троенергетика базується на пере¬ 
робці мазуту та природного газу 
(Заїнська ДРЕС, ТЕС — у Ка¬ 
зані, м. Брежнєві, Нижньокамську, 
будуються Нижньокамська ГЕС, 
АЕС). Найбільший центр нафтохі¬ 
мії — Нижньокамськ (виробничі 
об’єднання «Нижньокамськнафто- 
хім» та «Нижньокамськшина»). 
Розвиваються хімічна (вироб¬ 
ниче об’єднання «Органічний син¬ 
тез»; з-ди: синтетичного каучуку, 
хім. ім. В. В. Куйбишева, побуто¬ 
вої хімії — в Казані та хім. з-д — 
в Менделєєвську), маш.-буд. (ви¬ 
роби. компресорів, нафтового, 
транспортного устаткування, га¬ 
зової апаратури, годинників, хо¬ 
лодильників та ін. продукції — в 
Казані, Бугульмі, Єлабузі, Чисто- 
полі, Зеленодольську) та мед. (хі- 
міко-фарм. об’єднання, вироби, 
мед. приладів і інструментів) га¬ 
лузі пром-сті. Нова перспективна 
галузь загальносоюзної спеціаліза¬ 
ції — вироби, важких вантажних 
автомобілів та дизельних двигу¬ 
нів [Камське об'єднання по вироб¬ 
ництву великоваїїтажних авто¬ 
мобілів (КамАЗ) — ум. Брежнє¬ 
ві]. У Т. створено Нижньокам- 
ський тер.-виробничий комплекс. 
Провідні галузі легкої пром-сті — 
шкіряно-взуттєва, хутрова, пов 
стяна, швейна, трикот., льонообр. 
та ін.; харчової— м’ясна, молочна, 
маслосироробна, цукрова. Підпри¬ 
ємства цих галузей розміщені в Ка¬ 
зані, Зеленодольську, Чистополі та 
ін. містах. Значного розвитку на¬ 
була деревообр. пром-сть. С. г. 
має зерново-тваринницький нап¬ 
рям. Посівна площа всіх с.-г. 
культур 1982 становила 3436 тис. 
га. Вирощують пшеницю, жито, 
гречку, овес, тех. і кормові куль¬ 
тури, картоплю, овочі. Садівниц¬ 
тво. Тваринництво м’ясо-мол. на¬ 
пряму. Поголів’я (тис., 1983): ве¬ 
ликої рогатої худоби — 1563, сви¬ 
ней — 1125, овець та кіз —1713. 
Довж. з-ць — 846 км. Гол. заліз¬ 
нична магістраль — Москва — Ка¬ 
зань — Свердловськ (частково 
електрифі кована). Судноплавство 
по Волзі, Камі, Вятці, Білій. 
Довж. автомоб. шляхів — 7500 км. 
Т.— початковий пункт нафтопро¬ 
воду «Дружба». Розвинутий по- 
вітр. транспорт. п. В. Абрамов. 
Культура. За царизму серед тат. 
населення кол. Казанської губ. 
неписьменність сягала понад 88 %. 
Велика Жовтн. соціалістич. ре¬ 
волюція забезпечила розквіт соціа¬ 
лістичної культури і освіти тат. 
народу. В 1982/83 навч. р. в рес¬ 
публіці налічувалося 2353 загаль- 
ноосв. школи (543,3 тис. учнів), 
60 серед, спец. навч. закладів 
(61,5 тис. учнів), 120 профес.-тех. 
уч-щ (58,2 тис. учнів), 13 вищих 
навч. закладів (Казанський уні¬ 
верситет; ін-ти: авіаційний, хі- 
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міко-технологічний, пед., мед., ін- 
женерно-буд., фінансово-екон. та 
ін.— в Казані, пед. ін-т в Єлабузі); 
Казанський філіал Моск. енерг. 
ін-ту; Леніногорський вечірній за- 
гальнотех. та Альметьєвський ве¬ 
чірній ф-т Моск. ін-ту нафтохім. 
га газової пром-сті. В усіх вузах — 
73,6 тис. студентів. Працюють 
Казанський філіал АН СРСР, 
н.-д. технологічний і проектний 
ін-т хім.-фотографічної пром-сті, 
Всесоюзний н.-д. ін-т техноло- 

Краєвид у Заволжі. 

На звірофермі по вирощуванню норок. 

гії насосного машинобудування, 
н.-д. та проектний ін-т по впрова¬ 
дженню обчислювальної техніки в 
нар. господарство, н.-д. ін-т на¬ 
фтового машинобудування, Все¬ 
союзний н.-д. та проектний ін-т 
мед. інструментів га ін. наук, уста¬ 
нови і проектні орг-ції — в Казані; 
в Бугульмі — Тат. н.-д. та проект¬ 
ний ін-т нафт, пром-сті. В респуб¬ 
ліці — 1749 масових б-к (фонд — 
22,9 млн. одиниць зберігання), 
2567 клубних закладів, 2478 кіно¬ 
установок з платним показом, 
9 театрів, філармонія, цирк, кіно¬ 
студія, 10 музеїв, серед яких Держ. 
об’єднаний музей Тат. АРСР, Бу- 
динок-музей В. І. Леніна в Казані 
та Будинок-музей В. І. Леніна в 
с. Леніно-Кокушкіно, Музей об¬ 
разотворчих мистецтв Тат. АРСР, 
Літ. музей ім. О. М. Горького в 
Казані, краєзнавчий * музей в 
Бугульмі та ін. Видаються 11 респ. 
газет і журналів, 2 міські, 76 ра¬ 
йонних та 68 багатотиражних га¬ 
зет. Газети: «Соціалістік Татар¬ 
стан» («Соціалістична Татарія»), 
«Татарстан яшьлере» («Молодь 
Татарії»), «Яшь ленінчи» («Юний 
ленінець») — тат. мовою; рос. 
мовою — «Советская Татария», 
«Комсомолец Татарин» та міська 
«Вечерняя Казань». Журнали: 
«Татарстан комуністи» («Комуніст 
Татарії»), «Казан утлари» («Вогні 
Казані») та ін. Респ. телебачення 
та радіомовлення ведуть передачі 
рос. і тат. мовами. Телецентр — 
у Казані. 

Писемна література виникла в 
глибоку давнину. До нашого часу 
дійшов ряд пам’яток: романтич¬ 
ні поеми Галі «Книга про Юсуфа» 
(1233), Кутба «Хосров і Ширін» 
(1342), Хорезмі «Книга кохання» 
(1354), Саїфа Сараї «Гюлістан» 
(1391); реліг.-дидактичний твір 
Махмуда Булгарі «Дорога в рай» 
(1358), поеми Мухамедьяра (16 ст.). 
У 17—18 ст. з реліг.-дидактичними 
віршами виступили Мавля Кули, 
Утиз Імяні та ін. У 19 ст. створили¬ 
ся умови для виникнення просвіти¬ 
тельської ідеології і становлення 
реалістичної поезії, прози, драма¬ 
тургії (Г. Кандалий, М. Акмулла, 
Я. Ємельянов, М. Акджигіт, 3. Бі- 
гєєв, Г. Ільясі, Ф. Халіді). На 
межі двох століть намітився пере¬ 
хід від просвітительського реаліз¬ 
му 19 ст. до критичного реалізму 
поч. 20 ст. (Г. Тукай, М. Гафурі, 
Ф. Амірхан, Г. Камал, Ш. Ка- 
мал), виник романтичний напрям 
(С. Рамієв, Дердменд, Г. Ібрагі- 
мов, М. Файзі). Перші твори таї. 
пролет. л-ри — п’єси Г. Кулахмето- 
ва. Велика Жовтнева соціалістич. 
революція відкрила всі можливо¬ 
сті для бурхливого розвитку куль¬ 
тури і літератури татарського 
народу. В 20-х рр. з’явилися твори 
X. Такташа, X. Туфана, Ф. Бур- 
наша, К. Тінчуріна, Ш. Усманова, 
К. Наджмі, М. Максуда, І. Юс- 
фі, Т. Гіззата та ін. 30-і рр. зна- 
менувалися дальшим рухом тат. 
л-ри по шляху соціалістичного 
реалізму (твори М. Галяу, М. Амі- 
рова, А. Куту я, Г. Баширова, Ф. 
Хусні, Ф. Каріма, Ш. Маннура, А. 
Файзі та ін.). У роки Великої 
Вітчизн. війни тат. письменники 
виступали з патріотичними твора¬ 
ми (Ф. Карім, А. Кутуй, А. Аліш, 
Р. Саттар). Безсмертною славою 
овіяний «Моабітський зошит» М. 
Джаліля. 
Про успіхи тат. л-ри у післявоєнний 
період свідчать романи Г. Баши¬ 
рова, К. Наджмі, А. Абсалямова, 
М. Амірова, Г. Губая, Ф. Хусні, 
поезії 3. Нурі. Значний внесок 
у розвиток прози 60—70-х рр. 
зробили І. Газі, Ш. Маннур, А. 
Єнікі, А. Расіх, Г. Ахунов, Р. Тух- 
ватуллін, Ш. Бікчурін, М. Маг- 
дєєв, А. Баянов, Е. Касимов та ін.; 
поезії — X. Туфан, С. Хакім, 
І. Юзєєв, Г. Афзал, ПІ. Галієв, Н. 
Арсланов, Р. Харісов, Р. Файзул- 
лін, Г. Рахім, М. Аглямов, Зуль- 
фаг та ін.; драматургії — X. Ва- 
хіт, Т. Мінуллін, Ю. Амінов, 
Ш. Хусаєнов, А. Гілязов, Д. Ва- 
лєєв та ін. У галузі літ. критики і 
літературознавства працюють X. 

ТАТАРСЬКА АРСР 

ВИРОБНИЦТВО 
ВОВНИ (тис. т) 

1978 1979 1981 

Одне з підприємств ви- 
робничщо об’єднання 
«Органічний синтез» у 
місті Казані. 
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ТАТАРСЬКА АРСР 

Спаська башта Казан¬ 
ського кремля. 16 ст. 

В. М. Маликов. Муса 
Джаліль. Алюміній, 
литво. 1971. 

Е. Г. Ситдиков. Щасли¬ 
ва. Кольорова ліногра¬ 
вюра. 1967. 

Б. А. Шубін. Набір 
для бузи. Кераміка. 
1970. 

Усманов, М. Гайнуллін, Г. Халіт, 
І. Нуруллін, М. Хасанов, Р. Мус- 
тафін, Ф. Мусін та ін. З статтями 
про укр. л-ру виступив Г. Ібрагі- 
мов. Тат. мовою видано твори Т. 
Шевченка, І. Франка, укр. рад. 
письменників. На Україні опублі¬ 
ковано твори Г. Тукая, М. Джалі- 
ля, А. Аосалямова, Г. Бапгаро- 
ва. Спілка письменників — з 1934. 
На тер. Тат. АРСР у містах волзь¬ 
ких булгар (Сувар, Біляр, Бул- 
гар та ін.) з 10—13 ст. збереглися 
залишки оборонних дерев’яних му¬ 
рів, прямокутних у плані житл. 
будинків, руїни домонгольських 
будівель. У період панування Зо¬ 
лотої орди (з серед. 13 ст.) споруд¬ 
жували кам. і цегляні фортеці, па¬ 
лаци, мечеті (соборна мечеть, т. з. 
Чорна палата в Булгарі), мавзо¬ 
леї, лазні (т. з. Червона палата в 
Булгарі), прикрашені фресковим 
розписом, кольоровою керамікою, 
орнаментальним різьбленням. Піс¬ 
ля приєднання казанського хан¬ 
ства до Росії архітектура розви¬ 
валася під впливом рос. буд-ва 
(Казанський кремль, осн. буд-во 
16 ст.), у 18 ст. — у стилі барокко, 
в 19 ст.— класицизму (Казанський 
ун-т, 1825—30-і рр., арх. П. П’ят- 
ницький, М. Корінфський), у 
кін. 19 — на поч. 20 ст.— еклектиз¬ 
му. Нар. житло татар — дерев’яні 
зрубні будинки, розфарбовані й 
прикрашені численними декора¬ 
тивними деталями. За рад. часу 
в Тат. АРСР розгорнулося пром. і 
цивільне буд-во, реконструйовано 
старі (Казань, Бугульма, Чисто- 
поль та ін.) і споруджено нові 
міста (Набережні Челни, тепер 
Брежнєв; Нижньокамськ, Леніно- 
горськ та ін.) і с-ща (Актаниш, 
Шапші та ін.). Серед споруд: Буди¬ 
нок друку (1933—37, арх. С. Пен), 
Татарський театр опери та балету 
ім. Муси Джаліля (1933—56, арх. 
М. Скворцов та І. Гайнутдінов), 
стадіон їм. В. І. Леніна (1960, 
арх. П. Саначин та ін.), річковий 
вокзал (1962, арх. Гайнутдінов), 
будинок обкому КПРС (1962, арх. 
Г. Солдатов та ін.), концертний 
зал консерваторії (1967, арх. М. 
Агішев та ін.), цирк (1967, арх. 
Г. Пічуєв), усі — в Казані. З 
1938 діє Тат. відділення Спілки 
архітекторів СРСР. 
З найдавніших творів мистецтва 
на території Т. збереглися нео¬ 
літичні кремнієві фігурки з зоб¬ 
раженням тварин і птахів, кера¬ 
міка з геом. орнаментом, посуди¬ 
ни часів бронзи. Здавна розви¬ 
валися різні види декор.-ужитко¬ 
вого мистецтва: гравірування й 
карбування на металі, вишивка 
золотими нитками, аплікація на 
тканинах і шкірі, різьблення на 
камені, килимарство. В 19 ст. з’я¬ 
вилися живопис і графіка (худож¬ 
ники Л. Крюков, В. Турін). У 
1895 відкрито першу худож. шко¬ 
лу в Казані, де викладали П. 
Беньков та М. Фешин. На поч. 
20 ст. з’явилися перші графіки- 
ілюстратори М. Галєєв, Г. Гуме- 
ров. Після перемоги Великого 
Жовтня в Т. було створено (1923) 
філіал АХРРу, куди увійшли такі 
митці, як П. Беньков, П. Радімов, 
В. Тимофєєв. У 20—30-х рр. фор¬ 
мувалися нац. худож. кадри (жи¬ 
вописець, скульптор і графік Б. 
Урманче, скульптор С. Ахун, гра¬ 

фік Ф. Тагіров). Велику роль у 
цьому процесі відіграла утворена 
1939 Спілка художників Тат. 
АРСР. У роки Великої Вітчизн. 
війни переважало мист. агітпла¬ 
ката. Серед відомих майстрів 
50—80-х рр.— живописці І. Ра- 
фіков, Г. Рахманкулова, Л. Фат- 
тахов, X. Якупов; скульптори Б. 
Урманче, Н. Адилов, Р. Нігматул- 
ліна, В. Маликов; графіки І. Кол- 
могорцева, І. Язинін. Серед тради¬ 
ційних видів декор.-ужиткового 

Татарський державний театр опери та 
балету імені Муси Джаліля в Казань 
Архітектори М. Скворцов та І. Гай¬ 
нутдінов. 1933—56. 

мистецтва — виготовлення виробів 
з шкіри, вишивка. 
До Великої Жовтн. соціалістич. 
революції музика розвивалася в ус¬ 
ній традиції, представлена одно¬ 
голосими піснями без інструм. 
супроводу. Ладова основа тат. піс¬ 
ні ангемітонна пентатоніка. Нар. 
інструменти: духовий — курай, 
язичково-щипковий — кубиз, гарн 
монь, мандоліна, домра, гуслі 
та ін. Одним з осередків профес. 
муз. культури в 20-х рр. 20 ст. 
був Тат. театр ім. Червоного Жовт¬ 
ня (з 1939 — ім. Г. Камала), в яко¬ 
му йшли вистави з музикою С. Сай- 
дашева, а також було поставлено 
перші тат. опери «Санія» (1925), 
«Ешче» («Робітник», 1930) Г. Аль- 
мухаметова, В. Виноградова, С. 
Габаші. В 1937 було створено Фі¬ 
лармонію ім. Г. Тукая, ансамбль 
пісні і танцю, Будинок нар. твор¬ 
чості, 1939 — Тат. театр опери та 
балету. Жанр опери розвивали 
Н. Жиганов, X. Валіуллін, М. 
Музафаров, Дж. Файзі; балету — 
Ф. Яруллін; муз. комедії — Фай¬ 
зі. Симф. музику писали Жиганов, 
Музафаров, А. Монасипов та ін., 
інструм. концерти — Р. Яхін, А. 
Леман, М. Яруллін та ін. Осново¬ 
положник тат. ораторії — М. 
Яруллін. У галузі камерної вокаль¬ 
ної та інструм. музики працюють 
Яхін, Р. Єнікєєв, Монасипов, Ф. 
Ахметов, І. Якубов та ін. Серед 

X. А. Якупов. Пролог (В. І. Ульянов- 
Ленін на студентській сходці в Ка¬ 
занському університеті. 1887 рік). 
1967-69. 

виконавців: співаки — нар. арт. 
СРСР А. Аббасов, нар. артисти 
Тат. АРСР 3. Байрашева, А. Із- 
майлова, Г. Кайбицька, нар. артис¬ 
ти РРФСР М. Булатова, Ф. Нас- 
ретдінов, М. Рахманкулова, 3. 
Хісматулліна, В. Шаріпова; дири¬ 
генти — засл. діяч мист. РРФСР 
X. Фазлуллін, засл. діяч мист. 
Тат. АРСР Дж. Садрижиганов. 
У республіці працюють: Тат. театр 
опери та балету ім. М. Джаліля, 
Філармонія ім. Г. Тукая (в її скла¬ 
ді — симф. оркестр, ансамбль 
пісні і танцю), консерваторія 
(1945). Спілка композиторів Тат. 
АРСР— з 1939. Між Тат. АРСР і 
Україною існують творчі зв’язки. 
На сцені Київ, театру опери та ба¬ 
лету було поставлено балет «Шу- 
рале» Ф. Ярулліна (1954). У Ка¬ 
зані працювали укр. рад. дириген¬ 
ти Я. Вощак, Н. Рахлін, який був 
засновником і худож. керівником 
Держ. симф. оркестру Тат. АРСР 
і професором консерваторії. 
Джерела театр, мистецтва тат. на¬ 
роду — в нар. іграх та видовищах. 
Формування нац. театру почалося 
в кін. 19 — на поч. 20 ст. (виникли 
перші аматорські театр, трупи). 
Зародження профес. театр, мистец¬ 
тва належить до часів революц. під¬ 
несення 1905—06. Першу публічну 
виставу було показано 1906 в Каза¬ 
ні. Було організовано пересувні 
трупи—«Сайяр», «Ширкат» (Орен¬ 
бург), «Нур» (Уфа), що гастролю¬ 
вали в районах Поволжя, Уралу, 
Криму, Сибіру, Туркестану, За¬ 
кавказзя. Після Великої Жовтн. 
соціалістич. революції перед театр, 
мистецтвом Т. відкрився широкий 
шлях розвитку. В роки громадян, 
війни ряд труп виступав з агіта¬ 
ційним репертуаром в частинах 
Червоної Армії. В 1920 на основі 
різних театр, колективів у Казані 
було створено «Першу татарську 
показову державну трупу» (спо¬ 
чатку називався Тат. театр ім. 
Червоного Жовтня, з 1939 — Тат. 
театр ім. Г. Камала). В 20—30-х 
рр. активно розвивався тат. театр, 
широко розповсюджувалися се¬ 
лянські театри: «Сабанчі» (1920), 
Театр робітничої молоді (1932), 
«Ешче», Респ. пересувний театр 
(обидва — 1933), створено колгосп¬ 
но-радгоспний філіал Театру ім. 
Г. Камала, колгоспно-радгоспний 
Мензелінський театр (1935). В ре¬ 
пертуарі театрів — п’єси нац. дра¬ 
матургів: «Американець», «Без 
вітрил», «На річці Кандре» К. 
Тінчуріна, «Старик Камалі» Ф. 
Бурнаша, «Іскри», «Злива» Т. Гіз- 
зата, п’єси А. Кутуя, ПІ. Камала, 
твори класиків і сучас. рос. дра¬ 
матургів— М. Гоголя, О. К. Тол- 
стого, О. Арбузова, ставили також 
У. Шекспіра, Ф. Шіллера, П. О. 
Бомарше та ін. В роки Великої 
Вітчизн. війни організовували 
фронтові театри, концертні 
бригади, що ставили п’єси К. 
Симонова («Російські люди»), О. 
Корнійчука («Фронт») та ін. В 
50-х рр. здійснено постановку п’єс 
нац. драматургів — X. Вахіта, 
А. Гілязова, Ш. Хусаєнова, Д. 
Валєєва, Т. Мінулліна та ін. На 
межі 50 і 60-х рр. у театр прийшло 
нове покоління режисерів — М. 
Салімжанов, П. Ісанбет, Р. Тума- 
шев, М. Мустафін, акторів — ви¬ 
пускників тат. студій Держ. ін-ту 
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театр, мистецтва ім. А. В. Луна- 
чарського (1949), Театр, уч-ща 
ім. М. Щепкіна (1961), Ленінгр. 
ін-ту театру, музики і кінематогра¬ 
фії (1973), казанського театр, 
уч-ща (засн. 1961). Розширюються 
творчі зв’язки з братськими театр, 
культурами — рос., казах., азерб., 
узб., оашк., українською, прово¬ 
диться обмін гастролями театр, 
колективів, до роботи запрошують 
режисерів з ін. республік країни. 
В Казані працює Великий рос. 
драм, театр ім. В. І. Качалова 
(засн. 1791), діяльність якого знач¬ 
но вплинула на формування тат. 
театрального мистецтва. Діють та¬ 
кі театри: Тат. академічний те¬ 
атр ім. Г. Камала. юного гляда¬ 
ча ім. Ленінського комсомолу, 
Тат. драми і комедії, ляльок, 
Тат. пересувний драм, театр. На 
сценах різних театрів Тат. АРСР 
ідуть рос. і тат. мовами «Назар 
Сто доля» Т. Шевченка, «Украдене 
щастя» І. Франка, «Загибель ес¬ 
кадри», «Калиновий гай» О. Кор¬ 
нійчука, «Під золотим орлом» Я. 
Галана, «Не називаючи прізвищ» 
В. Минка, п’єси М. Стельмаха, 
В. Собка, В. Врублевської та ін. 
Серед відомих діячів театр, мистец- 
тва — нар. артисти СРСР X. Г. Аб- 
жалілов, Ф. Халітов, нар. артисти 
РРФСР Ш. Біктіміров, В. Павло- 
ва, Г. Шамуков. 

Ю. М. Вороній (освіта), 
Р. К. Ганіева (література). 

ЛітЛ История Татарской АССР (С 
древнейших времен до наших дней). 
Казань, 1968; История Татарской 
АССР. Казань, 1980; Татария в пропі¬ 
лом и настоящем. Казань, 1975; 
Агроклиматические ресурси Татар¬ 
ской АССР. Л., 1974; Народное хо- 
зяйство Татарской АССР за 60 лет. 
Казань, 1980; История татарской со- 
ветской литературьі. М., 1965; Гайнул- 
лин М. Татарская литература и пуб- 
лицистика начала XX века. Казань, 
1966;1Нуруллин И. 3. Путь к зрелости. 
О зарождении и развитии критическо- 
гоіреализма в татарской литературе. 
Казань, 1971; Червонная С. М. Изоб- 
разительное искусство Советской Та¬ 
тарин. |М., 1983. 

ТАТАРСЬКА МОВА — мова та- 
тар. Належить до тюркських мов. 
Розмовляють нею в СРСР понад 
5,4 млн. чол. (1979, перепис). Ха¬ 
рактерні фонетичні риси Т. м.: 
наявність голосних неповного тво¬ 
рення, палатальний сингармонізм. 
Морфологічна будова аглютина¬ 
тивна; іменникові властиві катего¬ 
рії числа, відмінка, присвійності, 
присудковості; дієслову — кате¬ 
горії заперечення, можливості — 
неможливості, стану, особи, числа, 
способу. Вживаються післяймен- 
ники. Сучасна літ. Т. м. почала 
формуватися в середині 19 ст. на 
основі старотатарської мови. Пи¬ 
семність до 1927 — на основі араб, 
алфавіту, потім — на базі латинсь¬ 
кого, а з 1939 — на рос. графіч¬ 
ній основі. 
Літ.: Закиев М. 3. Татарский язьїк. 
В кн.: Язьїки народов СССР, т. 2. 
М., 1966; Современньїй татарский 
литературньїй язьїк [ч. 1—2]. М., 
1969-71. 
ТАТАРСЬКА ПРОТбКА — про¬ 
тока між сх.* узбережжям матери¬ 
кової частини Азії і о. Сахалін, 
сполучає Охотське і Японське 
моря. Довж. 633 км, шир. від 40 
км (на Пн.) до 342 км (на Гід.), 
глиб, до 230 м. Пн. частина Т. п. 
наз. Амурський лиман, найвужча 

— прот. Невельського. Т-ра води 
влітку до +12°, взимку протока 
частково замерзає. Діє залізнична 
поромна переправа Холмськ — 
Ваніно. Порти: Совєтська Гавань, 
Ваніно, Углегорськ, Невельськ. 
татарський вік і Ярус — 
пізній вік пермського періоду та 
відклади, що утворилися в той час. 
На Україні відклади Т. я. (стро- 
катозабарвлені алевроліти, аргілі¬ 
ти, пісковики, глини й конгломе¬ 
рати) поширені на Донбасі та в 
Дніпровсько-Донецькій западині. 
їхня потужність до 450 м. Див. 
також Пермський період і перм¬ 
ська система. 
ТАТЕВбСОВ Сергій Рустамович 
(Романович) [17 (ЗО).АІІ 1900, 
с. Марага, тепер Нагірно-Карабах. 
а. о. Азерб. РСР —23.ІІІ 1979, 
Ялта] — укр. рад. терапевт-ку- 
рортолог. Доктор мед. наук (з 
1935), засл. діяч науки УРСР (з 
1964). Член КПРС з 1927. Закінчив 
мед. ф-т Бакинського ун-ту (1927). 
Працював у терапевтичних кліні¬ 
ках Баку і Сімферополя. В 1956— 
75 — директор, заст. директора, 
консультант Ялтинського н.-д. 
ін-ту фіз. методів лікування і мед. 
кліматології ім. І. М. Сєченова. 
Праці Т. присвячені діагностиці, 
профілактиці та курорт, лікуванню 
хвороб серця. м. К. Бородій. 
ТАТЕВОСДН Єгіше Мартиросо- 
вич [12 (24).IX 1870, Вагаршапат, 
тепер Ечміадзін — 22.1 1936, Тбі¬ 
лісі] — вірм. рад. живописець. 
У 1894 закінчив Моск. уч-ще 
живопису, скульптури та архітек¬ 
тури. В 1896—1901 жив у Москві, 
з 1901 — в Тбілісі. Багато мандру¬ 
вав по Зх. Європі й Бл. Сходу. 
Брав участь у виставках « Сою¬ 
зу російських художників» і «Ми¬ 
ра искусства». Твори: портрет 
Р. Суренянц (1891), «На чужину» 
(1895), портрет дружини (1903), 
«Арагац» (1917), «Наша вулиця 
у Вагаршапаті» (1921), портрет Ко- 
мітаса (1935) та ін. Картини Т. збе¬ 
рігаються в Картинній галереї Вір¬ 
менії в Єревані. Один з організа¬ 
торів Спілки вірм. художників. 
Викладав у Тбіліській АМ (з 
1922 — професор). 
Літ.: Дрампян Р. Егише Татевосян. 
М., 1957. 
тАти — народність, яка живе в 
прикаспійських районах Аз. РСР 
і на півдні Даг. АРСР. Живуть 
також в Ірані. Чисельність в СРСР 
— 22 тис. чол. (1979, перепис). 
Мова — татська іранської групи 
мов. В Аз. РСР — двомовні (дру¬ 
га мова — азербайджанська). За 
культурою і побутом Т. майже не 
відрізняються від азербайджан¬ 
ців. Віруючі Т.— мусульмани- 
шиїти (див. Шиїзм), християни 
монофіситського толку (див. Мо- 
нофіситство), іудаїсти. Осн. за¬ 
няття Т.— землеробство, садів¬ 
ництво і тваринництво. Розвинуті 
худож. ремесла. Багато Т. працює 
в промисловості. 
ТАТЙЩЕВ Василь Микитович 
19 (29).ІУ 1686, побл. Пскова — 
5 (26).VII 1750, с. Болдіно, те¬ 

пер Солнечногорського р-ну Моск. 
обл.] — російський державний 
діяч, історик. Закінчив інже¬ 
нерну і арт. школу в Москві. Під 
час Північної війни 1700—21 ви¬ 
конував військ.-дипломатичні до¬ 
ручення Петра /. В 1741—45 — 

астраханський губернатор. Т. під¬ 
готував першу рос. публікацію 
істор. джерел, ввів у наук, обіг 
тексти «Руської правди», Судеб¬ 
ника 1550, деякі давньорус. лі¬ 
тописи тощо. Т.— автор «Історії 
Російської з найдавніших часів» 
(кн. 1—5, 1768—'1848), в якій істо¬ 
рію Росії розглядав як історію рос. 
самодержавства. Склав перший 
рос. енциклопедичний словник 
«Лексикон Російський історичний, 
географічний, політичний і гро¬ 
мадський» (у 3 частинах; доведено 
до літери «ЇС»). 
ТАТЛІН Володимир Євграфович 
[16 (28).ХІІ 1885, Москва — 31.V 
1953, там же] — рос. рад. худож¬ 
ник, засл. діяч мистецтв РРФСР 
(з 1931). Навчався в Моск. уч-щі 
живопису, скульптури та архітек¬ 
тури (1902—03, 1909—10) у В. 
Сєрова й К. Коровіна і в Пензен¬ 
ському худож. уч-щі (1904—09). 
Викладав у ВХУТЕМАСі (1918— 
21) та моск. ВХУТЕІНі (1927— 
ЗО). Працював у галузі живопису, 
графіки, худож. конструювання, 
театрально-декораційного мисте¬ 
цтва. Зазнав впливу кубізму та 
футуризму. Один з основополож¬ 
ників конструктивізму. Твори: 
«Матрос», «Продавець риб» (обид¬ 
ва — 1911), «Натюрморт» (1913), 
«Контррельєф» (1916); моделі па- 
м’ятника-бапгги 3-го Інтернаціона¬ 
лу (1919—20) і літального апарата 
(орнітоптер) «Летатлін» (1929— 
32); оформлення вистав «Зангезі» 
В. Хлєбникова в Ін-ті худож. куль¬ 
тури в Петрограді (1923), «Справа» 
О. Сухово-Кобиліна в Центр, теат¬ 
рі Рад. Армії (1940), «Глибока роз¬ 
відка» О. Крона у МХАТі (1943) 
та ін.; проекти меблів, одягу, 
кераміки тощо. У 90-х рр. 19 ст. 
Т. жив у Харкові, де навчався у 
реальному училищі. В 1925—27 
працював у Києві. Очолював теа- 
кінофотовідділення живописного 
факультету Київ, худож. ін-ту. 
Створив сценографію вистави за 
п’єсою В. Гжицького «По зорі» в 
Держ. театрі для дітей ім. 1. Фран¬ 
ка у Києві (1926). Виконав малю¬ 
нок обкладинки до збірки поезій 
М. Бажана, М. Семенка і Г. Шку¬ 
ру пія «Зустріч на перехресті» 
(1927). Т. грав на бандурі й виго¬ 
товляв бандури (деякі зберігають¬ 
ся в Музеї муз. культури ім. М. 
Глинки в Москві). 
Літ.: В. Е. Татлин. Заслуженньїй дея- 
тель искусств РСФСР. Каталог вьі- 
ставки произведений. М., 1977. 

Л. В. Владич. 
ТАТОМ ИР Костянтин Іванович 
[З (16). III 1900, м. Єлизаветград, 
тепер кіровоград—4.III 1979, Ки¬ 
їв] — укр. рад. вчений у галузі 
гірничої справи, чл.-кор. АН 
УРСР (з 1939). Після закінчення 
(1927) Дніпроп. гірничого ін-ту 
працював у Дніпроп. філіалі ін-ту 
«Шахтобуд». У 1938—63 (з перер¬ 
вою) — в Ін-ті гірничої справи 
АН УРСР. Одночасно (1929—41, 
1945—50) викладав у Дніпроп. 
гірничому ін-ті. У 1963—65 — зав. 
відділом Донецького н.-д. вугіль¬ 
ного ін-ту, 1965—79 — в Ін-ті 
економіки пром-сті АН УРСР. 
Вперше розробив фундаменталь¬ 
ну теорію комплексного розрахун¬ 
ку оптимальних площин перерізів 
шахтних гірничих виробок, основи 
теорії оптимального проектування 

ТАТОМ ИР 

Є. М. Татевосян. Порт¬ 
рет Р. Суренянц. 1891. 
Державна картинна га¬ 
лерея Вірменії. Єреван. 

В. Є. Татлін. Обкла* 
динка до збірки поезій 
«Зустріч на перехрес¬ 
ті». 1927. 
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ТАТРАНСЬКИЙ 
НАРОДНИЙ ПАРК 

Г. Таттареску. Селянка 
з снопом. 

Замок Тауер. 11 ст. 

шахт. Виконав важливі досліджен¬ 
ня з проблеми економі ко-матем. 
моделювання шахт. 
ТАТРАНСЬКИЙ НАРОДНИЙ 
ПАРК — природоохоронний об’єкт 
у Карпатах, у межах Польщі та 
Чехословаччини. Заповідання на 
тер. сучас. парку проводилось 
з 12 ст., перший спільний акт обох 
країн про орг-цію природного ре¬ 
зервату прийнято 1924. У сучас. 
межах створений на тер. Чехосло¬ 
ваччини 1948 (заг. площа 50 тис. 
га, абсолютно заповідних ділянок 
— 10 тис. га), у Польщі — 1954 
(відповідно 22,1 тис. га і 2,3 тис. 
га). Під охороною — ландшафти 
Татр з ялиново-буково-смереко- 
вими та ялиновими лісами, суб- 
альп. і альп. луками, ділянками 
кедрової сосни, соснового криво- 
лісся. Характерні представники 
фауни: ведмідь, рись, сарна, бла¬ 
городний олень, свиня дика, козу¬ 
ля, альпійський байбак, крапча¬ 
ста саламандра, бл. 200 видів пта¬ 
хів. На тер. парку — найвища 
вершина Карпат — г. Герлаховсь- 
ки-Штіт (2655 м), численні водо¬ 
спади, озера (найбільше — Мор¬ 
ське Око, глиб, до 51 м). Вивчен¬ 
ня ландшафтів Т. н. п. проводять 
наук, станції у Закопане (ПНР) 
і Татранській Ломниці (ЧССР). В 
ЧССР видається збірник наук, 
праць нар. парку. в. І. Олещенко. 
ТАТРИ, Високі Татри — гірський 
хребет у Зх. Карпатах, у межах 
Польщі та Чехословаччини. Довж. 
65 км, вис. до 2655 м (г. Герлахов- 
ськи-Штіт, найвища вершина Т. 
і всіх Карпат). Складаються пере¬ 
важно з гранітів, гранодіоритів, 
пісковиків, вапняків. Поширений 
карст; є залишки давнього зледе¬ 
ніння. На схилах до вис. 1500 м — 
ялинові ліси з домішкою бука, 
ялиці, сосни, вище — пояс криво- 
лісся (до 1900 м), субальп. і альп. 
луки (до 2250 м). У Т.— Татрансь- 
кий народний парк. Гірсько-клі¬ 
матичні курорти: Закопане (Поль¬ 
ща), Стари-Смоковець (Чехосло- 
ваччина) та ін. Т. часто розгля¬ 
дають як систему хребтів, що 
включає, крім власне Т., Низькі, 
Беланські, Зх. (Ліптовські) Татри. 
Район туризму. г. Є. Гришанков. 
ТАТТАРЄСКУ (ТаПагезси) Геор- 
ге (1820, Фокшані, повіт Вранча 
— 24.Х 1894, Бухарест) — рум. 
живописець. Навчався у свого дядь¬ 
ка — іконописця Н. Теодореску, 
1845—51 — в Академії св. Луки 
в Римі. Твори: портрети Н. Бел- 
ческу, Г. Магеру (обидва — 
1851), С. Крецулеску (1852), ав¬ 
топортрет (1875); композиції — 
«Горянин» і «Горянка» (обидві — 
1868), «Пробудження Румунії» 

(1885), «Димбовіца», «Печера Дем- 
бовічоара» (1886), всі — в Музеї 
мистецтв СРР в Бухаресті. Т.— 
один із засновників Школи красних 
мистецтв у Бухаресті (1864—91 — 
професор, 1891—94 — директор). 
ТАТУЮВАННЯ (франц. іаіоиа- 
&е, англ. Іаііоо, з полінезійської)— 
нанесення зображень (візерунків, 
малюнків) на тіло людини. Най¬ 
частіше Т. роблять наколюванням 
голкою і втиранням під шкіру барв¬ 
них речовин (сажі, туші, кіноварі), 
іноді шкіру прошивають пофарбо- 
ванрю ниткою; у темношкірих на¬ 
родів при Т. наносять рубці, які 
потім мають світліше забарвлен¬ 
ня. За первіснообщинного ладу 
існувало в багатьох народів. Воно 
було прикрасою або ознакою на¬ 
лежності до певного племені, со¬ 
ціальної групи, виконувало функ¬ 
ції талісмана, застороги, знака 
трауру тощо. Найбільше було по¬ 
ширене Т. в Полінезії, де татуїров¬ 
ками іноді прикрашали майже все 
тіло (навіть язик), в Японії, де Т. 
подекуди мало вигляд багатоколір¬ 
них картин. Як пережиток Т. іс¬ 
нує і у багатьох ін. народів. 
ТАУАНТІНС^ЙУ (мовою кечуа— 
чотири сторони світу) — держава 
в Пд. Америці в серед. 15—30-х рр. 
16 ст., утворена союзом племен 
на чолі з інками. Столицею Т. 
було м. Куско, офіц. мовою — 
кечуа. Т. поділялося на 4 частини: 
Кольясуйу (пн. частина Чілі, май¬ 
же вся Болівія і пн.-зх. частина 
Аргентіни), Кондесуйу (пд.-зх. 
частина Перу), Чінчасуйу (зх. 
схили Анд у Перу і Еквадорі) та 
Антісуйу (сх. схили Анд в Перу, 
Колумбії і Еквадорі). Т. було 
теократичною деспотією, на чолі 
якої стояв верховний інка (перший 
— легендарний Манко Канак, ос¬ 
танній — Атауальпа). Населення 
Т. становило від 8 до 15 млн. чол. 
У 1532—36 Т. завоювали ісп. кон¬ 
кістадори під проводом Ф. Пі- 
сарро і Д. Альмагро і зруйнували 
її багату культуру. 
ТАУЕР, Тоуер (англ. 1о\уєг — ве¬ 
жа, фортеця) — замок-фортеця в 
Лондоні, на березі Темзи. Най¬ 
давнішу частину її споруджено в 
11 ст. До 17 ст. Т.— одна з коро¬ 
лівських резиденцій. Тут же до 
1820 розміщувалася гол. держ. 
в’язниця. В Т. було таємно умерт¬ 
влено або страчено багатьох діячів 
Англії, в т. ч. Т. Мора. З 1820 Т.— 
арсенал. Тепер музей. 
ТАУНС (То\упє5) Чарлз Гард (н. 
28.VII 1915, Грінвілл, Пд. Каро- 
ліна) — амер. фізик, член Націо¬ 
нальної АН (з 1956). У 1931—37 
навчався в Грінвіллі, 1937—39 — 
у Каліфорнійському технологіч¬ 
ному ін-ті. Президент Американ¬ 
ського фіз. т-ва (з 1967). Очо¬ 
лює фіз. відділ Каліфорнійського 
ун-ту (з 1967; Берклі). Осн. пра¬ 
ці присвячені квантовій електро¬ 
ніці. Створив (1954, незалежно від 
М. Г. Басова і О. М. Прохоро- 
ва) перший квантовий генератор — 
мазер. Обгрунтував можливість 
(1958, разом з амер. фізиком А. 
Шавловим) створення лазера. За¬ 
стосував методи квантової електро¬ 
ніки і нелінійної оптики в астро¬ 
фізиці, медицині, біології. Нобе- 
лГвська премія, 1964. 
ТАУ-САГиЗ (Зсоггопега іаи-яа#- 
Ьуг) — багаторічна напівкущова 

(у молодому віці трав’яниста) 
рослина родини складноцвітих. 
Зустрічається в горах Каратау 
(Каз. РСР). Стебла вкорочені, 
закінчуються розеткою листків. 
Листки від плескатих лінійних 
до округлих шиловидних. Квітки 
жовті, зібрані в кошики. Плід — 
дрібна ребриста сім'янка з летуч- 
кою. Корінь стрижневий. Каучу- 
коніс. Молочний сік (латекс) ко¬ 
ренів і підземної частини стебла 
містить бл. 20 % каучуку. 
ТАУСОН Лев Володимирович 
[н. 14 (27).Х 1917, Камишлов, 
тепер Свердл. обл. РРФСР] — 
рад. геохімік, академік АН СРСР 
(1981). Член КПРС з 1945. Після 
закінчення Моск. ун-ту (1947) 
працював у Ін-ті геохімії і аналі¬ 
тичної хімії АН СРСР. З 1960 — 
директор Ін-ту геохімії Сибірського 
відділення АН СРСР (в Іркутську). 
Осн. праці присвячені геохімії рід¬ 
кісних елементів у магматичних 
гірських породах. Розробив першу 
геохім. класифікацію гранітоїдів, 
яка є основою для оцінки їхньої 
рудоносності. Створив теорію фор¬ 
мування полів аномальних кон¬ 
центрацій елементів у земній корі. 
Нагороджений 2 орденами Тру¬ 
дового Червоного Прапора, орде¬ 
ном «Знак Пошани», медалями. На 
честь Т. названо мінерал таусоніт. 

В. Є. Загорський. 
ТАУТОМЕРІЯ (від грец. табтб — 
те саме і дєрО£ — частина) — яви¬ 
ще оборотної рівноважної ізомерії 
хімічних речовин (таутомерів). 
Таутомери розрізняються між 
собою положенням одного з атомів 
та кількома зв’язками й легко 
взаємоперетворюються у звичайних 
умовах. Найчастіше буває Т., по¬ 
в’язана з переміщенням атома вод¬ 
ню (прототропна Т.). Так, кетони, 
що мають атоми водню в сусідньо¬ 
му Д9 кетонної групи положенні, 
здатні до таутомерного перетво¬ 
рення на енольну форму (кето- 
енольна Т.): К— СО—СНК'К" 
ї=£ К—С(ОН) = СК'К". Рівновага 
двох таутомерів характеризується 
константою Т., що дорівнює від¬ 
ношенню їхніх концентрацій або 
процентного вмісту. Напр., аце¬ 
тон має 2,5 • 10“4% енолу й існує 
в осн. в кетонній формі. Ацетооц¬ 
товий ефір СНзСОСН2СООС2Н5 
містить до 7 % енольної форми 
СН3С (ОН) = СНСООС2Н5. Хім. 
властивості таутомерної суміші ізо¬ 
мерів визначаються реакційною 
здатністю обох таутомерів. Напр., 
бромування ацетону з утворенням 
бромацетону ВгСН2СОСН3 про¬ 
ходить через енольну форму, хоч 
її вміст і дуже малий. В той же час 
ацетон вступає в усі реакції, 
характерні для кетонної групи. 
З явищем Т. пов’язано багато хімі- 
ко-технологічних процесів, особли¬ 
во в галузі синтезу лікар, препара¬ 
тів (напр., вироби, вітаміну С), 
барвників. Дуже важлива роль Т. у 
процесах, що відбуваються в жи¬ 
вих організмах. а. Я. Ільченко. 
ТАУФЕР (ТаиГег) їржі (н. 5.VII 
1911, Босковіце, тепер Південно- 
Моравської обл.) — чес. поет, пе¬ 
рекладач, літературознавець, нар. 
поет ЧССР (з 1975). Член Компар¬ 
тії Чехословаччини з 1930. В 30-х 
рр. співробітничав у комуністич¬ 
ній пресі. Зазнав переслідувань. 
У 1941—45 жив і працював у Рад. 
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Союзі. В 1946—71 займав ряд 
держ. і дипломатичних посад. 
У збірках «Шах і мат, Європо» 
(1933), «До побачення, СРСР» 
(1935), «Рентгенограми» (1938) 
звучать антивоєнні, антифашист, 
мотиви, змальовано боротьбу ро¬ 
біт класу. Проблематика творів 
50—70-х рр.: соціалістичні пере¬ 
творення в країні, дружба з СРСР, 
боротьба за мир (збірки «Продов¬ 
ження буде», 1979; «Вигуки», 
1981; поема «Індіанія», 1979, та 
ін.). Важливе місце в поезії Т. 
займає рад. тематика (поеми «Ге¬ 
роїка», 1957; «Тема — пам’ять», 
1966; зб. «Літопис», 1958; есе 
«СРСР і ми», 1975, тощо). Перекла¬ 
дач творів В. Маяковського, М. 
Асєєва та ін. Автор спогадів «Пар¬ 
тія, люди, покоління» (1962), лі¬ 
тературознавчих праць і есе. За 
пропаганду рад. л-ри в Чехосло- 
ваччині Рад. уряд нагородив Т. 
орденами Трудового Червоного 
Прапора і «Знак Пошани». 
Те.: У к р. перекл- [Вірші]. 
В кн.: Чеська поезія. Антологія. К., 
1964; [Вірші]. «Всесвіт», 1976, № 12; 
Рос. перекл.— Летопись. М.? 
1961; Тема — память. М., 1970; Сти! 
хи. М.. 1977. В. А. Моторний 
ТАУФГК АЛЬ-ХАКГМ Хусейн 
(правильніше: аль-Хакім Хусейн 
Тауфік; н. 9-Х 1898, Александ- 
рія) — араб, письменник (Єгипет), 
член Академії араб, мови в Каїрі 
(з 1954). Вже перші твори (вірші, 
п’єса «Незваний гість», 1918) мали 
антиколоніальне спрямування. По¬ 
пулярність здобув соціально-по¬ 
бутовими творами — п’єсою «Нова 
жінка» (1924), романом «Повер¬ 
нення духа» (1933) і повістю з 
життя села «Записки провінцій¬ 
ного слідчого» (1937), що мали 
патріотичне звучання. Широко 
відомі також повісті «Пташка 
зі Сходу» (1938), «Тюрма життя» 
(1964), спогади «Цвітіння життя» 
(1944). Автор символічних та інте¬ 
лектуальних драм «Люди печери» 
(1933), «Шахерезада» (1934), «Піг- 
маліон» (1942), «Цар Едіп» (1949) 
та соціально-побутових п’єс «Жит¬ 
тя розбилося» (1937), «Операція» 
(1956), «Принцеса Шамс ан-Нахар» 
(1965), «Доля цвіркуна» (1966). 
Відстоюючи принципи реалізму, 
водночас у статтях і есе 40—50-х 
рр. висловлював хибні погляди 
на роль мистецтва і л-ри та на 
деякі філос. проблеми (збірки 
«З башти із слонової кості», 1941; 
«Рівновага — мій напрям у літера¬ 
турі й мистецтві», 1955). Творчість 
Т. аль-Х. мала великий вплив на 
розвиток араб. л-ри. 
Те.: Укр. перекл.— [Оповідан¬ 
ня]. В кн.: Місце на землі. К., 1958; 
Рос. перекл.— Шесть гиней. М., 
1964; Пьесьі. М., 1979: Лотерея. М., 
1983. 
Літ.': Юнусов К. О. Драматургня Тау- 
фика аль-Хакима. М., 1976; Усма 
нов Н. К. Проза Тауфика аль-Хакп- 
ма. М., 1979; Юнусов К. О. Тауфик 
аль-Хаким. Биобиблиографический 
указатель. М., 1968. 

Ю. М. Кочу бей. 

ТАФОНОМІЯ (від грец. та<рО£ — 
захоронення і уодО£ —' закон) — 
галузь палеонтології, що вивчає 
умови захоронення викопних реш¬ 
ток тварин і рослин та закономір¬ 
ності утворення місцезнаходжень 
цих решток. Місце захоронення ор¬ 
ганізму не завжди збігається з біо¬ 
топом його біоценозу. Тому ори- 

ктоценоз (скам’янілі рештки пред¬ 
ставників фауни і флори) нерідко 
якісно і кількісно відрізняється 
від біоценозу, що існував у районі 
захоронення. Комплексне вивчен¬ 
ня місцезнаходжень решток тва¬ 
рин і рослин, слідів їхньої жит¬ 
тєдіяльності, умов скам'яніння 
тощо допомагають створенню уяв¬ 
лень про органічний світ минулих 
геол. епох, а також про умови існу¬ 
вання організмів. Термін «тафо¬ 
номія» запровадив 1940 І. А. Єфре- 
мов, засновник цієї галузі науки. 
Літ.: Ефремов И. А. Тафономия и 
геологическая летопись, кн. 1. М.—Л., 
1950. Д. Є. Макаренко. 

ТАФОЦЕНбЗ (від грец. тафод — 
захоронення і когубг; — загальний) 
— сукупність решток тварин і рос¬ 
лин, а також слідів їхньої життєді¬ 
яльності в початковій стадії захо¬ 
ронення в осадках (до їхнього 
скам'яніння). Див. також Орик- 
тоценоз. 
ТАФРИНОВІ ГРИБЙ — сумчас¬ 
ті гриби порядку ТарЬгіпаІез, 
що включає тільки одну родину 
ТарЬгіпасеае з одним родом ТарЬ- 
гіпа, який налічує бл. 100 видів. 
Плодових тіл у Т. г. немає, ен- 
дофітний міцелій (грибниця) роз¬ 
вивається в тканинах живлячої 
рослини, на гіфах, що лежать 
між епідермісом і кутикулою, 
розвиваються циліндричні або бу¬ 
лавовидні сумки, які виходять на¬ 
зовні, прориваючи кутикулу. Во¬ 
ни утворюють щільний шар, який 
більш або менш нагадує гіменій 
вищих сумчастих грибів, за що 
Т. г. наз. також голосумчастими. 
Т. г.— облігатні паразити вищих 
рослин, у яких вони викликають 
різні деформації: гали, «відьми¬ 
ні мітли» тощо. Деформації вини¬ 
кають під впливом фітогормонів 
та цитокінінів, продуцентами яких 
є Т. г. Найпоширеніші сливова 
тафрина (Т. ргипі), тафрина вишні 
(Т. сегам), деформуюча тафри¬ 
на (Т. сІеГогшепз), що викликає ку¬ 
черявість листків персика. 

І. О. Дудка. 

ТАФТА — ХАРТЛІ ЗАКбН («Акт 
про врегулювання трудових відно¬ 
син 1947»)— реакційний антиробіт- 
ничий закон, прийнятий Конгресом 
США 1947. Названий за ім’ям його 
гол. авторів — сенатора Р. А. Таф¬ 
та і члена палати представників 
Ф. Хартлі. Т.—X. з. поставив 
профспілки під контроль д-ви, іс¬ 
тотно обмежив право трудящих на 
страйки, на укладення колектив¬ 
ного договору. Закон забороняє 
профспілкам брати участь у по¬ 
літ. боротьбі, заохочує штрейк¬ 
брехерство. Порушення закону 
карається великим штрафом на ко¬ 
ристь підприємців та ув’язненням 
організаторів страйку. Т.— X. з. 
є знаряддям боротьби монополій 
проти робітн. руху. Трудящі США 
ведуть наполегливу багаторічну 
боротьбу за скасування цього за¬ 
кону. 
ТАХА ХУСЄЙН (14.XI 1889, Кі- 
лу, поблизу м. Магага у Верх. 
Єгипті — 28.Х 1973, Каїр) — єгип. 
письменник, літературознавець, 
історик, президент Академії араб, 
мови в Каїрі (1963). Один з осно¬ 
воположників критичного реаліз¬ 
му в сучасній єгип. л-рі і араб, 
л-рі взагалі. В дитинстві втратив 
зір. Навчався в Єгипті та Фран¬ 

ції, з 1919 займався викладанням 
та перекладами и з франц. і дав- 
ньогрец. мов. Його праця «Про 
доісламську поезію» (1926) вик¬ 
ликала гостру критику з боку 
консерваторів. В автобіогр. по¬ 
вісті «Дні» (ч. 1—3, 1929—72), 
повістях «Клич горлиці» (1934), 
«Літератор» (1935), зб. нарисів 
«Влітку» (1932) реалістично пока¬ 
зав життя різних прошарків єгип. 
народу. Автор «Спогадів. 1909— 
1922» (1967), повісті «Дерево не¬ 
щастя» (1944), зб. соціально загост¬ 
рених оповідань про життя фела¬ 
хів «Мученики на землі» (1948). 
Йому належать і праці про кла¬ 
сичну та сучасну іноземну та араб, 
л-ри, про історію ісламу, соціальні 
проблеми. Брав активну участь 
у політ, і громад, житті Єгипту. 
Те.: Укр. перекл.— Дні мого 
життя. К., 1979; Рос. перекл.— 
Дни. М., 1958; Зов горлицьі. М., 
1961. Ю. М. Кочубей. 

ТАХЕОМЕТР [від грец. шх{К 
(тахєо*) — швидкість і дєтрєсо — 
вимірюю] — геодезичний прилад, 
призначений для вимірювань на 
місцевості горизонтальних кутів, 
віддалі та перевищень. Застосо¬ 
вують при тахеометричних вимі¬ 
рюваннях (див. Тахеометричне 
знімання). Розрізняють такі види 
Т.: кругові (теодоліт з верти¬ 
кальним кругом і дальномірними 
нитками в зоровій трубі), авто¬ 
мати (забезпечені пристроями 
для безпосереднього визначення 
віддалі та перевищень між точкою 
стояння й тією, відносно якої про¬ 
вадять вимірювання), елект¬ 
ронні (теодоліти, з’єднані з 
електронними далекомірами), за 
допомогою яких визначають коор¬ 
динати, відмітки та віддалі між 
точками вимірів В. М. Сердюков. 

ТАХЕОМ ЕТРЙЧНЕ ЗНІМ АН- 
НЯ — метод геодезичних вимірю¬ 
вань на місцевості, що здійсню¬ 
ється за допомогою тахеометра. 
Т. з. полягає в одночасному визна¬ 
ченні планового й висотного поло¬ 
ження точок місцевості, тобто об¬ 
численні їхніх координат: напря¬ 
му, віддалі (полярні координати) 
й перевищення. Ці координати 
одержують автоматично шляхом 
візування зорової труби тахеомет¬ 
ра на рейку, встановлену у певній 
точці {пікеті). Планово-висотною 
основою Т. з. є пункти опорної гео¬ 
дезичної сітки, теодолітних і та¬ 
хеометричних ходів. Застосовують 
Т. з. при маршрутному зніманні 
невеликих ділянок і вузьких смуг 
місцевості, складанні великомас¬ 
штабних планів, прокладанні шля¬ 
хів, трубопроводів, каналів тощо. 

В. М. Сердюков. 

ТАХІКАРДГЯ (від грец. — 
швидкий і иарбіа — серце) — 
збільшення числа серцевих скоро¬ 
чень. Нормальна частота серцево¬ 
го ритму становить 60—80 скоро¬ 
чень за 1 хв (за даними Всесвіт¬ 
ньої організації охорони здоров’я 
— 50—100), при Т.— 100—180, 
при пароксизмальній тахікардії 
(див. Аритмії серця) — до 200 
скорочень за 1 хв і більше. Найча¬ 
стіше Т. виникає внаслідок підви¬ 
щення активності синусового вузла 
(див. Серце) — синусова Т., що 
зумовлено посиленням впливу 
симпатичного нерва (див. Вегета¬ 
тивна нервова система). Причини 

ТАХІКАРДІЯ 

Л. В. Таусон. 

Тахеометр. 
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ТАХІНИ 

А. Л. Тахтаджян. 

Механічний відцентро 
вий тахометр: 
1 — вантаж; 
2 — важіль; 
3 — ковзна муфта; 
4 — валик; 
5 — пружина. 

Тахіна ернестія. 

виникнення синусової Т. можуть 
бути як фізіологічними: емоційні 
та фіз. навантаження, приймання 
їжі, підвищення т-ри тіла (число 
серцевих скорочень збільшується 
на 8—10 за 1 хв на кожний градус 
вище 37°) тощо, так і патологічними 
Стиреотоксикоз, пороки Сергія, 
міокардит, інфаркт міокарда, 
туберкульоз, анемії, неврози то¬ 
що). При Т. скорочується трива¬ 
лість діастоли, під час якої серце 
відпочиває, відновлюються його 
енергетичні ресурси. Л ікуван- 
н я: залежно від причини, що вик¬ 
ликала тахікардію, ю. С. Кукля. 

ТАХІНИ (Тасйіпісіае, синонім Ьа- 
гуаеуогісіае) — родина комах ря¬ 
ду двокрилих. Тіло (довжина 
2—20 мм) вкрите щетинками чор¬ 
ного, іноді жовтого або сірого ко¬ 
льору з золотистим або сріблястим 
нальотом. Дорослі мухи зустрі¬ 
чаються на квітках, листках рос¬ 
лин, живляться нектаром і медя¬ 
ною росою. Личинки паразитують 
в тілі гусениць метеликів, жуків, 
клопів, сараноподібних та ін. ко¬ 
мах, часто є вузькоспеціалізовани- 
ми паразитами. Мають велике зна¬ 
чення як природні регулятори чи¬ 
сельності комах. Родина об’єднує 
бл. 5 тис. видів, відомих на всіх 
материках, крім Антарктиди; на 
Україні зустрічається бл. 320 ви¬ 
дів, серед яких тахіна ерне¬ 
стія (Егпезііа гисііз) — паразит 
гусениць соснової совки, соснового 
коконопряда та ін., тахіна 
ф а з і я (РЬазіа сгаззіреппіз) — па¬ 
разит хлібного клопа-черепашки 
та інші. Л. Г. Ророча. 
ТАХКЗН (від грец. тахісоу — 
швидший) — гіпотетична елемен¬ 
тарна частинка, що рухається з 
швидкістю, більшою за швидкість 
світла у вакуумі. Згідно з віднос¬ 
ності теорією енергія Т. повинна 
прямувати до нуля при нескін¬ 
ченному збільшенні швидкості 
частинки і нескінченно зростати 
при зменшенні швидкості Т. до 
швидкості світла. На основі гіпоте¬ 
зи про існування Т. припускаєть¬ 
ся неможливість взаємодії Т. з 
макроскопічними тілами (за винят¬ 
ком електромагнітної взаємодії), 
можливість зміни послідовності 
причинно пов’язаних подій, а також 
зміни числа Т. при переході від 
однієї інерціальної системи від¬ 
ліку до іншої. Участь Т. у про¬ 
цесах, які відбуваються на рівні 
ультрамалих масштабів (менших 
за 10-19 м і 10-27 с), не забороне¬ 
на фіз. законами. 

В. С. Ольховський. 

ТАХІПНОЕ (від грец. тахіЗ£ — 
швидкий і яуоц — дихання), полі- 
пное — прискорене поверхневе ди¬ 
хання, при якому не порушується 
його ритм. Вид інспіраторної за¬ 
дишки. У здорової людини Т. мо¬ 
же виникати під час важкої фіз. 
праці або при нервовому збуджен¬ 
ні. Спостерігається Т. також при 
деяких отруєннях, підвищеній 
т-рі тіла, болях у грудній і черев¬ 
ній порожнинах, що обмежують 
дихальні рухи, тощо. Причиною Т. 
переважно є порушення функціо¬ 
нальних відношень кори великих 
півкуль головного мозку з нижче- 
розташованими відділами центра¬ 
льної нервової системи, іноді з 
виникненням неврозів дихальної 
системи. 

ТАХІРЙДІВ ДЕРЖАВА — феод, 
держава в Хорасані (Пн.-Сх. Іран) 
821—873. Утворилася в процесі 
розпаду халіфату Аббасидів. Зас¬ 
новником д-ви був намісник Абба¬ 
сидів у Хорасані Тахір ібн Хусейн 
(821—822). За правління його 
синів Тальха (822—828) і Абдал- 
лаха (828—844) д-ва стала фак¬ 
тично незалежною, визнавши ва¬ 
сальну залежність (див. Васалі¬ 
тет) від Аббасидів лише номі¬ 
нально. Найбільшої могутності 
Т. д. досягла за Абдаллаха, який 
провів значні іригаційні роботи, 
встановив правові норми щодо роз¬ 
поділу води для зрошування полів. 
Прагнучи припинити сел. виступи, 
Абдаллах обмежив побори, нама¬ 
гався зменшити сваволю феодалів 
і держ. урядовців. Т. д. була за¬ 
войована представником дин. Саф- 
фаридів (правила на той час на Сх. 
Ірану). 
ТАХО, Тежу — ріка на Піренейсь¬ 
кому п-ові, в межах Іспанії і Пор¬ 
тугалії. Довж. 1010 км, площа бас. 
81 тис. км2. У верх, і серед, течії 
перетинає плоскогір’я Месета; до¬ 
лина каньйоноподібна, русло по¬ 
рожисте. Нижче виходить на Пор¬ 
тугальську низовину, впадає в 
Атлантичний ок., утворюючи есту¬ 
арій. Живлення переважно дощове. 
Взимку і навесні часто бувають по¬ 
вені, влітку міліє. Судноплавна. 
На Т.— ГЕС, водосховища (най¬ 
більше — Алькантара); міста 
Толедо (Іспанія), в естуарії — 
Лісабон (Португалія). 
ТАХ0МЕТР (від грец. та^оє — 
швидкість і дєтрєсо — вимірюю) — 
прилад, яким вимірюють частоту 
обертання (кутову швидкість) де¬ 
талей машин, апаратів і механіз¬ 
мів. Осн. частиною механічного 
відцентрового Т. (мал.) є ковзна 
муфта, що переміщується по ва¬ 
лику під впливом вантажів, які 
розходяться (при обертанні вали¬ 
ка), стискуючи пружину. Поло¬ 
ження муфти на валику, яке від¬ 
повідає частоті його обертання (і 
з’єднаної з ним контрольованої 
деталі), передається на покаж¬ 
чик кількості обертів за хвилину. 
Є також Т. магнітні (з ротором, 
частота обертання якого пропорцій¬ 
на виникаючим вихровим струмам, 
що прагнуть відхилити на певний 
кут диск, з’єднаний зі стрілкою), 
електричні, пневматичні тощо. Т. 
дає змогу вимірювати до 1 млн. 
об/хв. Межі допустимої віднос¬ 
ної похибки від ± 0,5 до ±4 %. 
Т. з автомат, записом показань 
наз. тахографом. 
ТАХТАДЖДН Армен Леонович 
[н. 28.V (10.УІ) 1910, м. Шуша, 
тепер Нагірно-Карабахської а. о.] 
— рад. ботанік, акад. АН Вірмен¬ 
ської РСР (з 1971), акад. АН СРСР 
(з 1972). Член КПРС з 1946. У 
1932 закінчив Всесоюзний ін-т суб¬ 
тропічних культур (Тбілісі). У 
1938—48 — зав. кафедрою Єреван¬ 
ського ун-ту, 1944—48 — дирек¬ 
тор Бот. ін-ту АН Вірменської 
РСР, 1949—61 — професор Ле¬ 
нінградського ун-ту, з 1954 — зав. 
відділом, з 1976 — директор Бот. 
ін-ту ім. В. Л. Комарова АН СРСР. 
Осн. праці з систематики, еволю¬ 
ційної морфології і філогенії ви¬ 
щих рослин, походження квітко¬ 
вих рослин, фітогеографії, палео¬ 
ботаніки. Створив школу морфоло¬ 

гів і систематиків рослин. Т.— 
президент Всесоюзного ботаніч¬ 
ного т-ва (з 1973), Відділення бота¬ 
ніки Міжнар. союзу біол. наук 
(з 1975) і Міжнародної асоціації 
по таксономії рослин (з 1975). 
Член багатьох іноземних АН. На¬ 
городжений 2 орденами Трудо¬ 
вого Червоного Прапора, орденом 
Дружби народів, медалями. Премія 
ім. В. Л. Комарова АН СРСР, 
1969. Держ. премія СРСР, 1981. 
ТАХУМІЛЬКО — діючий вулкан 
на Пд. Зх. Гватемали. Найвища 
вершина Центр. Америки (вис. 
4217 м). Має форму конуса. Схи¬ 
ли вкриті хвойними лісами, вище 
яких гірські луки. Останнє вивер¬ 
ження відбулося 1863. 
ТАЦГЙ Олексій Олександрович 
(1903, Полтава — 12.ІІІ 1967, Ки¬ 
їв) — укр. рад. архітектор. У 1930 
закінчив Харків, технологічний 
ін-т. Осн. споруди: житл. будинки 
(1928—ЗО), Виставочний павіль¬ 
йон (1932), Будинок Червоної Ар¬ 
мії (1932—33, всі — у Харкові); 
житл. будинки в Києві (30-і рр.), 
Донбасі (1929—35), Полтаві (1932), 
будинок міськради в Кривому Розі 
(1933—34), павільйон УРСР на 
Всесоюзній с.-г. виставці в Москві 
1939, у співавт. з М. Іванченком), 
удинки культури в[містах Шполі, 
Перекопі (1940—41), кінотеатр 
«Київ» у Києві (1952, у співавт). 
ТАЦІТ Публій Корнелій (РиЬ- 
Ііиз Согпеїіиз Тасііиз; бл. 58, м. 
Інтерамн, тепер м. Терн, обл. 
У мерія, Центр. Італія — після 
117) — історик і політ, діяч Ста¬ 
родавнього Риму. Н. в заможній 
сім’ї. Обіймав високі держ. поса¬ 
ди. Автор праць, серед яких 
«Історія» (14 книг, збереглися 
повністю 1—4 і поч. 5, написані бл. 
105—111) і «Аннали» (16 книг; збе¬ 
реглися повністю 1—4, 12—15, на¬ 
писані бл. 115—117), що висвіт¬ 
люють істор. події періоду ран¬ 
ньої імперії, та етнографічний 
нарис «Німеччина» (написаний 98), 
який є одним з найважливіших 
джерел з історії, соціального і 
сусп. ладу давніх германців. У цих 
творах Т. є цінні відомості про 
венедів, сарматів і Боспорську 
державу. У своїх працях Т. іде¬ 
алізував аристократичну респуб¬ 
ліку. Гол. рушійною силою історії 
вважав волю і вчинки людей, на¬ 
самперед імператорів. Відомості, 
що подає Т., відзначаються досто¬ 
вірністю і важливі як свідчення 
очевидця. 
Те.: Укр. перекл.— [Твори]. 
В кн.: Хрестоматія з історії старо¬ 
давнього світу, т. 3. К., 1955. 

тачАнка — ресорна кінна по- 
возка з відкритим легким кузовом 
для парної упряжки коней. В 
період іноз. інтервенції та грома¬ 
дян. війни 1918—20 Т. використо¬ 
вували в рад. кавалерії як рухому 
бойову площадку для станкового 
кулемета. Використовували також 
Т. з посиленою упряжкою (3—4 
коней). Іл. див. до ст. Каховка. 
ТАШАУЗ — місто в Туркм. РСР, 
обласний центр. Розташований у 
Ташаузькому оазисі, на берегах 
каналу Шават. Залізнична стан¬ 
ція, аеропорт. 95 тис. ж. (1983). 
Засн. на поч. 19 ст. як хівинська 
фортеця на кордоні з туркм. зем¬ 
лями. В 1873 у складі Хівинсько¬ 
го ханства Т. перейшов під про- 
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текторат Росії. З 1920 — у складі 
Хорезмської народної радянської 
республіки. З 1924 Т.— місто 
у складі Туркм. РСР. У 1939— 
63 і з 1970 Т.— обл. центр. У міс¬ 
ті — з-ди: бавовноочисний, оліє- 
експелерний, пивоварний, мол.- 
маслоробний, комбікормовий, то¬ 
матно-консервний, хлібний, рем., 
буд. матеріалів, залізобетонних 
виробів. Килимова, товарів нар. 
споживання, швейна та кондитер¬ 
ська ф-ки; м’ясний комбінат. У 
Т.— агромеліоративний ф-т Туркм. 
с.-г. ін-ту, с.-г. технікум, мед., 
мистецтв і пед. уч-ща. Муз.-драм, 
театр, 2 краєзнавчі музеї. 
ташаузька Область — у 
складі Туркм. РСР. Уперше ут¬ 
ворена 21.XI 1939, ліквідована 
10.1 1963, знову утворена 14.XII 
1970. Розташована в пн. частині 
республіки. Площа 73,6 тис. км2. 
Нас. 595 тис. чол. (на 1.1 1983). 
Осн. населення — туркмени, жи¬ 
вуть також узбеки, казахи, росіяни 
та ін. Міськ. нас.— ЗО %. Ділить¬ 
ся на 8 районів, має 1 місто і 7 с-щ 
міськ. типу. Центр — м. Ташауз. 
Т. о. нагороджено орденом Леніна 
(1974). Поверхня області рівнинна. 
Сх. частину займають Заунгузькі 
піски Каракумів (понад 50 % тер. 
області), на Пн.— алювіальні рів¬ 
нини старих дельтових русел Аму¬ 
дар’ї (Довдан, Дар’ялик, Туну- 
дар’я, Акдар’я). Численні масиви 
рухомих пісків. Подекуди є неве¬ 
ликі височини: Капланкир, Дуз- 
гир, Ганнагир, Теримгая, Ботан- 
даг та ін. В межах області — за¬ 
падина Анджакая (—81 м), Сари- 
камишська западина (—38 м). 
Поклади мінеральних буд. мате¬ 
ріалів (граніт, мармур, вапняки, 
мертель, гіпс, буд. глини). Пере¬ 
січна т-ра січня —5,5, —7°, липня 
+25, +27°. Опадів до 100 мм на 
рік. Переважають сіроземи, алю¬ 
віальні та лучні грунти, є такири, 
солончаки. Рослинний покрив бід¬ 
ний (білий саксаул, черкез, піща¬ 
на акація, полин, ефемери). В зап¬ 
лаві ^Аму дар’ї — лучна рослинність, 
тугайні ліси, по берегах озер — за¬ 
рості тростини. 
У пром-сті області провідне місце 
займають легка та харч, галузі, 
пов’язані з переробкою с.-г. си¬ 

ровини, зокрема бавовни-сирцю 
(бавовноочисна, олійно-жирова, 
м’ясо-мол. та ін.). Підприємства 
металообр. та буд. матеріалів 
пром-схі. Більшість пром. пі,дпри- 
ємств рдз.мццені в'м. Ташаузі, ба¬ 
вовноочисні з-ди — в Ташаузі, 
с-щах Тахті, Ільяли, Ленінську, 
Калініні, Куня-Ургенчі. Електро¬ 
енергія надходить з Тахіаташської 
ДРЕС (Узб. РСР). С. г. спеціа¬ 
лізується на бавовництві, м’ясо- 
мол. скотарстві та каракульському 
вівчарстві. Рослинництво на зро¬ 
шуваних землях (іригаційні сис¬ 
теми: Киркгизой, Шабат, Советяб, 
Газабат та ін.). Посівна площа 1982 
становила 204,4 тис. га, у т. ч. під 
бавовником — 122,2 тис. га. Об¬ 
ласть дає 28,6 % бавовни-сирцю 
республіки. Вирощують також зер¬ 
нові, овоче-баштанні, кормові куль¬ 
тури. Т. о.— осн. район рисосіян¬ 
ня Туркм. РСР (80,5 % респ. збо¬ 
ру рису). Розводять велику рогату 
худобу, овець, кіз, коней, верблю¬ 
дів. Шовківництво (1981 виробле¬ 
но 1296,5 т коконів шовковичного 
шовкопряда). Тер. області перети¬ 
нає з-ця Чарджоу — Ташауз — 
Кунград — Бейнау; автомагістраль 
Ургенч — Ташауз — Куня-Ургенч; 
газопроводи: Газлі — Хіва — Урал; 
Шатлик— Хіва — Центр. У Ташау¬ 
зі — аеропорт. У Т. о.— агромеліо¬ 
ративний ф-т Туркм. с.-г. ін-ту 
(Ташауз), 4 серед, спец. навч. зак¬ 
лади. В Ташаузі—му з.-драм, театр, 
2 краєзнавчі музеї, н. О. Ораєв. 
ТАШЙЗМ (від франц. іасЬе — 
пляма) — один з різновидів 
абстрактного мистецтва. За¬ 
родився у Франції в 40-х рр. 
20 ст., поширився у СІП А 
(Дж. Поллок та ін.). Представни¬ 
ки Т. довільно наносили на полот¬ 
но кольорові плями (робили свої 
«картини», виливаючи розчинені 
фарби на полотно, розмазуючи на 
ньому фарби, витиснені з тюбів, 
випорскуючи фарби з насосів то¬ 
що), які ніби-то мали виявити світ 
підсвідомих емоцій художника. 
ТАШКбНТ — столиця Узб. РСР. 
Один з найбільших екон. та куль¬ 
тур. центрів СРСР. Розташований 
у Ташкентському оазисі, в долині 
р. Чирчику, на вис. 440—480 м 
над р. м. Площа 250 км2. Насе¬ 
лення 1944 тис. чол. (1983). 
Поділяється на 10 міськ. районів. 
Історія міста налічує 2 тис. ро¬ 
ків (1983 відзначався його 
2000-річний ювілей). 
У 6 ст. Т. входив до Тюркського 
каганату. В 8—9 ст. був центром 
самостійного володіння Чач (Шані) 
і мав назву Бінкент. Під назвою 
Ташкент вперше згадується в 11 
ст. У 9—10 ст. входив до д-ви 
Саманідгв, з кін. 10 до поч. 13 ст.— 
до д-ви Караханідів і д-ви кара- 
китаїв. У 14 ст. завойований Тіму- 
ром. У 2-й пол. 16 ст. приєднаний 
до Бухарського ханства, 1809 — 
до Кокандського ханства. З 
1865 — у складі Рос. імперії. З 
1867 Т.— центр Туркестанського 
генерал-губернаторства і Сирдар’¬ 
їнської обл. В 1903 в Т. створено 
с. -д. гурток. Під час революції 
1905—07 Т. перетворився на 
центр революц. руху в Серед. Азії. 
В 1906 відбулася 1-а крайова кон¬ 
ференція с.-д. орг-цій Туркестану. 
Трудящі Т. брали участь у Серед¬ 
ньоазіатському повстанні 1916. 

Рад* владу встановлено 1 (14).XI 
1917. Н квітні 1918 Т. став столи¬ 
цею Туркестанської АРСР. У черв¬ 
ні 19іа в Т. відбувся І з’їзд Кому¬ 
ністичної партії Туркестану. Під 
час громадян, війни 1918^20 Т.— 
осередок боротьби народів Серед. 
Азії проти басмацтва та іноз. ін¬ 
тервентів. У 1924 робітників Т. 
нагороджено орденом Червоного 
Прапора. З 1924 Т. — у складі 
Узб. РСР, 1930 став її столицею. 
З 1938 — також обл. центр. Т.— 
місце зустрічей і симпозіумів дія¬ 
чів науки й культури країн Азії 
та Африки. В місті відбулася Таш¬ 
кентська зустріч 1966 керівників 
Індії та Пакистану. Т. нагород¬ 
жено орденом Леніна (1983). 
У місті працюють бл. 200 пром. об’¬ 
єднань і підприємств, на яких ви¬ 
робляється понад 20 % всієї пром. 
продукції республіки. Обсяг вало¬ 
вої пром. продукції міста 1980 зріс 
порівняно з 1940 у 37 раз. Провід¬ 
не місце у багатогалузевому пром. 
комплексі міста посідає машино¬ 
будування, в т. ч. сільськогоспо¬ 
дарське, текст., електротех. і 
транспортне. Найбільші підприєм¬ 
ства: Ташкент. завод сільсько¬ 
господарського машинобуд. («Таш- 
сільмаш»), «Узбексільмаш», ви¬ 
робничі об’єднання «Ташкентський 
тракторний завод» та авіаційне, 
з-ди: «Узбектекстильмаш», екска¬ 
ваторний, «Компресор», рем.-під¬ 
шипниковий, інструм., «Ташгазо- 
апарат», електротех., кабельний, 
електронної техніки, абразивний 
комбінат. Т.— значний центр лег¬ 
кої пром-сті — текстильної (Таш¬ 
кентський текст, комбінат — один 
з найбільших в СРСР), швей¬ 
ної, трикотажної, взуттєвої. Харч, 
пром-сть представлена молочною, 
м’ясною, консервною, кондитер¬ 
ською галузями. Підприємства 
хім., нафтохім., скляної, фарфо- 
ро-фаянсової, буд. матеріалів 

ТАШКЕНТ 

Ташизм. Р. Мозеруелл. 
Настінний живопис 
№ 4. 1953. Нью-Йорк. 
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ТАШКЕНТСЬКА 
ЗУСТРІЧ 1966 

В. В. Тащилов. 

пром-сті. Електроенергія надхо¬ 
дить від Чирчик-Бозсуйського кас¬ 
каду ГЕС та Ташкентської ДРЕС. 
Т.— найбільший трансп. вузол Се¬ 
ред. Азії. Значний центр залізнич¬ 
них (9 залізничних станцій) і авіа¬ 
ційних сполучень (міжнар. аеро¬ 
порт). З 1977 діє Ташкентський 
метрополітен. 
Т.— важливий культур, центр. У 
1981/82 навч. р. в Т. було 259 за- 
гальноосв. шкіл (276,8 тис. учнів), 
36 серед, спец. навч. закладів (54 
тис. учнів), 43 профес.-тех. уч-ща 
(28,6 тис. учнів). У 19 вищих навч. 
закладах і філіалі Київського ін¬ 
ституту інженерів цивільної аві¬ 
ації налічувалося понад 150 тис. 
студентів. Вузи: Ташкентський 
університет імені В. І. Леніна, 
інститути: мед., пед., політех., 
с.-г., автомоб.-дорожній, текстиль¬ 
ної та легкої промисловості, ін¬ 
женерів залізничного транспорту, 
Середньоазіатський мед. педіат¬ 
ричний, культури; консерваторія, 
театрально-худож. та ін. В Т.— 
Академія наук Узбецької РСР і 
111 н.-д. ін-тів та проектно-кон¬ 
структорських орг-цій. Працюють 
Іп-т історії партії при ЦК Компар¬ 
тії Узбекистану — філіал Ін-ту 
марксизму-ленінізму при ЦЇС 
КПРС, Середньоазіат. відділення 
ВАСГНІЛ. У місті — Держ. б-ка 
Узб. РСР ім. А. Навої, 204 масові 
б-ки (фонд — 8,6 млн. одиниць 
зберігання); 165 клуб, закладів; 182 
кіноустановки; 9 театрів — Акад. 
Великий театр опери та балету 
ім. А. Навої, Узб. театр драми 
ім. Хамзи, Узб. муз. театр ^ім. 
Мукімі, Узб. драм, театр «Йош 
гвардія», Рос. театр драми ім. 
М. Горького та ін., філармо¬ 
нія, цирк; концертні зали ім. 
Я. М. Свердлова та «Бахор»; 
кіностудія «Узбекфільм». В Т. з 
1968 (раз у 2 роки) проводиться 
Міжнар. кінофестиваль країн 
Азії, Африки і Лат. Америки. 
Музеї — Ташкентський філіал 
Центр, музею В. І. Леніна, Держ. 
музей історії народів Узбекистану 
ім. Айбека, Держ. музей л-ри ім. 
А. Навої, Держ. музей мистецтв 

Узб. РСР, Музей дружби наро¬ 
дів СРСР та ін. Позашкільні 
заклади: 13 палаців і будин¬ 
ків піонерів та школярів, спор¬ 
тивні школи, станція юних техні¬ 
ків, екскурсійно-туристська стан¬ 
ція тощо. В Т. працюють вид-ва: 
«Узбекистан», «Укітувчі» («Учи¬ 
тель»), «Фан» («Наука»), «Меди¬ 
цина» та ін., Головна редакція 
Узб. Рад. Енциклопедії. Вихо¬ 
дять 19 респ. газет і міські — «Тош- 
кент окшомі» («Вечірній Ташкент»; 

кент, 1965—66; Народное хозяйство 
Узбекской ССР за 60 лет Советской 
власти. Ташкент, 1977; Адьілов С., 
Максумов П., Турсунов Ф. Город, 
рожденньїй дваждьі. М., 1970; Таш¬ 
кент. Знциклопедия. Ташкент, 1983. 

„ У. У. Умаров. 
ТАШКЕНТСЬКА ЗУСТРІЧ 1966 
— переговори між прем’єр-мініст¬ 
ром Індії Л. Б. Шастрі і прези¬ 
дентом Пакистану М. Айюб Ха¬ 
ном з проблеми врегулювання ін¬ 
дійсько-пакистанського збройного 
конфлікту в районі Кашміру в 

Ташкент. Вид центральної частини міста. 

узб. і рос. мовами), 35 багатоти¬ 
ражних газет, 72 журнали. В Т. 
— телеграфне агентство (УзТАГ)- 
Республіканське радіо веде пе¬ 
редачі узб., рос., тадж., казах., 
каракалп., тат. та уйгурсь¬ 
кою мовами. Телепередачі ве¬ 
дуться по 4 каналах. Телецентр. 
Пам’ятки архітектури: медресе 
Барак-хана і Кукельдаш (обидва 
— 16 ст.), мавзолеї Зайнутдіна-бо- 
бо (14—16 ст.) та Зангі-ата (15— 
16 ст.), мечеті Намагох і Джамі 
(обидві — 19 ст.) та ін. В рад. час 
споруджено Будинок Уряду Узб. 
РСР (1931—32, арх. С. Полупанов; 
реконструкція 1951—55, арх. С. 
Розенблюм), будинки Великого 
театру опери та балету ім. А. На¬ 
вої (1938—47, арх. О. Щусєв), 
ЦК Компартії Узбекистану (1964, 
арх. В. Березін та ін.). Після 
землетрусу 1966 Т. відбудовано 
з допомогою всіх союзних респуб¬ 
лік: ансамбль площі Леніна (1966— 
72, арх. Б. Мезенцев, Б. Зариць- 
кий та ін.), Ташкентський філіал 
Центр, музею В. І. Леніна (1970, 
арх. Є. Розанов та ін.), готель 
«Узбекистан» (1974, арх. І. Мер- 
пефт та ін.), Будинок друку 
(1975, арх. Р. Блазе), Палац друж¬ 
би народів СРСР (1981, арх. Роза¬ 
нов та ін.). Серед новобудов — 
житловий район «Український» 
(1966—70, арх. О. Заваров та 
ін.), експериментальна школа 
(1966—70, арх. Й. Каракіс, Н. 
Савченко та ін.; мозаїчне панно 
«Великий Кобзар», 1969-^71, ху¬ 
дожник В. Куткін). Пам’ятники: 
В. І. Леніну (1974, скульптор 
М. Томський), 14 туркестанським 
комісарам (1962, скульптор Д. Ря- 
бичев), меморіальний комплекс 
«Невідомому солдату» (1975, 
скульптори Я. Шапіро та ін.), 
О. Пушкіну (1974, скульптор 
М. Анікушин), Ібн-Сіні (1980, 
скульптори В. Аксьонов та ін.). 
Літ.: Города Узбекистана. Ташкент, 
1965; Древний Ташкент. Ташкент, 
1973; Рашидов Г. Р. История социали- 
стического Ташкента, т. 1—2. Таш- 

серпні — вересні 1965; відбула¬ 
ся 4—10.1 з ініціативи Рад. Сою¬ 
зу. 10.1 1966 уряди Індії і Пакиста¬ 
ну підписали Ташкентську декла¬ 
рацію, яка передбачала заходи 
по врегулюванню наслідків зброй¬ 
ного конфлікту: відведення військ 
обох країн на попередні позиції і 
встановлення на всьому індо-па- 
кистанському кордоні мирної об¬ 
становки, відновлення діяльності 
дипломатичних місій обох д-в. 
«Дух Ташкента» вніс нові тенден¬ 
ції у міжнар. відносини, довівши, 
що немає таких спірних питань, які 
не можна було б розв’язати мир¬ 
ним шляхом. Підсумки Т. з. бу¬ 
ли важливим фактором у зміцнен¬ 
ні всього антиімперіалістичного 
фронту. Відповідно до побажань 
керівництва Індії і Пакистану в 
Т. з. брав участь Голова Ради Мі¬ 
ністрів СРСР О. М. Косигін. 

_ /. Д. Шевченко. 
ТАШКЕНТСЬКА ОБЛАСТЬ — у 
складі Узб. РСР. Утворена 15.1 
1938. Площа 15,6 тис. км2. Нас. 
1925 тис. чол. (на 1.1 1983, без 
м. Ташкента). Осн. населення — 
узбеки, живуть також росіяни, 
казахи, татари та ін. Міськ. нас.— 
44 %. Поділяється на 15 районів, 
має 16 міст і 18 с-щ міськ. типу. 
Центр — м. Ташкент. Т. о. наго¬ 
роджено 2 орденами Леніна (1959, 
1970). Більша частина області 
зайнята хребтами Тянь-Шаню: 
Курамінським, Чаткальським, 
Пскемським, Угамським, зх. ча¬ 
стина — рівнинна. Надра області 

Ташкент. Аеропорт. 1975—76. 
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багаті на руди кольорових, рідкіс¬ 
них і благородних металів, буре 
вугілля, сировину для скляної 
та цем. пром-сті, є джерела мі¬ 
неральних вод. Клімат континен¬ 
тальний з вологою м’якою зимою та 
жарким сухим літом. Пересічна 
т-ра липня 4-26,8°, січня —1,3°. 
Опадів 250 мм на рік на рівнині, 
350—400 мм — у передгір’ях і 
500 мм — у горах. Гол. ріки — 
Сирдар'я та її праві притоки (Чир¬ 
чик, Ахангаран) мають важливе 
іригаційне та гідроенерг. значення. 
Грунти переважно сіроземні (до 
вис. 1200 м), вище — дерново-буро¬ 
земні, які змінюються лучно-сте¬ 
повими, в долинах річок — алю¬ 
віальні. Рівнинну частину області 
майже повністю розорано. По бе¬ 
регах Сирдар’ї — тугайні ліси. 
На схилах гір до вис. 1400 м — 
гірські степи, вище — рідколісся 
з арчі, з вис. 2000 м — субальп. 
та альп. луки. В межах Т. о.— 
Чаткальський заповідник. 
У тер. поділі праці Т. о. виділя¬ 
ється переважним розвитком галу¬ 
зей важкої пром-сті в поєднанні 
з потужною енергетикою та високо- 
механізованим с. г., що спеціалі¬ 
зується на бавовництві, садівницт¬ 
ві, виноградарстві. На область 
припадає 20 % пром. та 12,5 % 
с.-г. продукції республіки. Елек- 
троенерг. базу становлять Чир- 
чик-Бозсуйський каскад ГЕС (19 
станцій, найбільша — Чарвакська) 
та ряд теплових електростанцій 
(Ташкентська й Ангренська ДРЕС, 
Алмалицька ТЕЦ). Гірничодобув¬ 
на пром-сть представлена видобу¬ 
ванням вугілля (Ангрен) та руд 
кольорових металів (міді, цин¬ 
ку та ін.), чорна металургія — 
Узбецьким металург, комбінатом 
(Бекабад), кольорова — гірничо- 
металургійним комбінатом (Алма- 
лик) та комбінатом тугоплавких 
і жаростійких металів (Чирчик). 
Розвиваються ін. галузі пром-сті, 
у т. ч. машинобудування (з-ди: 
«Чирчиксільмаш» і трансформатор¬ 
ний в Чирчику), хім. (з-ди: Ан- 
гренський «Гумотехніка», алма- 
лицькі хім. і побутової хімії; 
Чирчикське виробниче об’єднання 
«Електрохімпром» з найбільшим в 
СРСР комплексом по вироби, кап- 
ралактаму), цементна. Провідні га¬ 
лузі легкої пром-сті — бавовно¬ 
очисна (Янгіюль, Пскент, Чиназ, 
Бекабад), кенафна, швейна, шкіря- 
но-взут.; харчової—мол., винороб¬ 
на, борошномельно-круп’яна, тю¬ 
тюнова (Янгіюль, Чирчик, Алма- 
лик, Бекабад, Ангрен). Землероб¬ 
ство розвивається на зрошуваних 
землях (Туябугузьке і Чарвак- 
ське водосховища, Паркентський 
магістральний, Ташкентський та 
ін. канали). Понад 40 % усієї 
посівної площі займають тех. куль¬ 
тури, у т. ч. бавовник —37 %. У 
1980 зібрано 484 тис. т бавовни. Ви¬ 
рощують також кенаф (у долині р. 
Чирчика), з зернових — ячмінь, 
пшеницю, рис, а також картоплю 
та овочі. Значні площі під плодо¬ 
во-ягідними насадженнями, сада¬ 
ми та виноградниками. Тварин¬ 
ництво — м’ясо-мол. напряму. Роз¬ 
водять велику рогату худобу, сви¬ 
ней, овець і кіз. Конярство, пта¬ 
хівництво, шовківництво. Побли¬ 
зу міст — приміські г-ва. Створю¬ 
ються агропром. підприємства та 

об’єднання, спеціалізовані на ви¬ 
роби. й переробці бавовни і ви¬ 
нограду. Тер. Т. о. перетинає 
залізнична лінія Москва — Таш- 
кент — Красноводськ. Гол. автома¬ 
гістралі: Великий Узб. тракт (Таш- 
кент — Термез) і Ташкент — Ан¬ 
грен — Коканд. Розвинутий по- 
вітр. транспорт. У Т. о.— пед. 
(Ангрен) та с.-г. (Орджонікідзев- 
ський р-н) ін-ти, 22 серед, спец, 
навч. заклади. Н.-д. ін-ти: садів¬ 
ництва, виноградарства та вино¬ 
робства (Ташкентський р-н), ба¬ 
вовництва, тваринництва (Орджо- 
нікідзевський р-н), Середньоазіат. 
н.-д. і проектний ін-т кольорової 
металургії в м. Ташкенті та ін. 
Краєзнавчі музеї в Ангрені й Чир¬ 
чику, картинна галерея — в Ангре¬ 
ні. Бальнеологічний курорт Таш¬ 
кентські Мінеральні Води, сана¬ 
торії, будинки відпочинку, пан¬ 
сіонати. А. Салгев. 
ТАШКЕНТСЬКИЙ УНІВЕРСИ¬ 
ТЕТ імені В. І. Леніна — вищий 
навч. заклад М-ва вищої і серед, 
спец, освіти Узб. РСР, перший рад. 
вуз в Середній Азії та Казахстані. 
Засн. 1918 під назвою Туркестан¬ 
ський нар. ун-т, з 1920 — Туркес¬ 
танський держ. ун-т; 1923 пере¬ 
йменовано на Середньоазіатський. 
З 1960 — Т. у. Ім’я В. І. Леніна 
ун-ту присвоєно 1954. В 1929—32 
окремі ф-ти ун-ту виділилися в са¬ 
мостійні ін-ти, зокрема: в Таш¬ 
кенті — пед., с.-г., мед., інжене¬ 
рів іригації та механізації с. г., 
фінансово-екон., політех. та ін.; 
в Самарканді — ін-т нар. г-ва та 
рад. торгівлі; в Ашхабаді — зоо¬ 
ветеринарний; в Ленінабаді — с.-г. 
та ін. В 1982/83 навч. р. у складі 
Т. у. 15ф-тів: істор., філософсько- 
екон., узб. філології, рос. філоло¬ 
гії, романо-герм. філології, жур¬ 
налістики, східний, юрид., матем., 
фіз., хім., біолого-грунтовий, геол., 
геогр., прикладної математики та 
механіки, на яких навчалося понад 
19 тис. студентів; зокрема на ден¬ 
ному відділенні — 9,6 тис. Серед 
студентів — представники 70 
національностей, в т. ч. студенти 
з понад ЗО зарубі ж. країн. Є ве¬ 
чірнє, заочне й підготовче відді¬ 
лення, аспірантура. При ун-ті — 
10 проблемних лабораторій, бот. 
сад, обчислювальний центр, н.-д. 
ін-т прикладної фізики, ін-т підви¬ 
щення кваліфікації викладачів 
сусп. наук, ф-т підвищення квалі¬ 
фікації викладачів природничих 
та гуманітарних дисциплін, підго¬ 
товчий ф-т для іноз. громадян, 
музей історії ун-ту, б-ка (фонд 
понад 2,5 млн. одиниць зберіган¬ 
ня). Ун-т має вид-во, видає збірни¬ 
ки наук, праць, навч. посібники. 
За роки існування Т. у. підготу¬ 
вав бл. 60 тис. спеціалістів. На¬ 
городжений орденом Трудового 
Червоного Прапора (1970) та орде¬ 
ном Дружби Соціалістичної Рес¬ 
публіки В’єтнам (1979). 

Т. А. Саримсаков. 
тащенАк — річка у Запоріз. 
обл. У РСР. Довж. 64 км, площа 
бас. 400 км2. Тече Причорномор¬ 
ською низовиною, впадає у Молоч¬ 
ний лиман Азовського м. Живлен¬ 
ня переважно снігове. Воду річки 
використовують для с.-г. потреб. 
ТАЩЙЛОВ Віктор Васильович 
(н. 28. IX 1934, м. Ургенч, тепер 
Хорезмської обл. Узб. РСР) — 

шахтобудівник, Герой Соціалістич¬ 
ної Праці (1971), засл. шахтар 
УРСР (з 1975). . Член КПРС з 
1958. З 1956 працював у шахто¬ 
будівному управлінні № 1 трес¬ 
ту «Донецькшахтобуд» стволо¬ 
вим, прохідником, бригадиром про¬ 
хідників. У 1977 закінчив заоч¬ 
но Моск. вищу школу профруху 
ВЦРПС. З 1977 — нач. шахтобу¬ 
дівного управління № 2 тресту 
«Макіївшахтобуд» (м. Шахтарськ 
Донец. обл.), з 1980 — керуючий 
трестом «Макіївшахтобуд» (м. 
Макіївка Донец. обл.). Т. досяг 
значних успіхів у виконанні й 
перевиконанні завдань по буд-ву 
та введенню в дію виробничих по¬ 
тужностей шахт. Делегат XXV 
з’їзду КПРС. Нагороджений 2 ор¬ 
денами Леніна, орденом Трудового 
Червоного Прапора, медалями. 

О. Г. Кандала. 
ТАЯКІНА Тетяна Олексіївна (н. 
12.1 1951, Київ) — укр. рад. ар¬ 
тистка балету, нар. арт. СРСР 
(з 1980). Член КПРС з 1976. В 
1969 закінчила Київ, хореографіч¬ 
не уч-ще, відтоді — солістка Київ, 
театру опери та балету. Партії: 
Одетта — Одиллія, Аврора («Лебе¬ 
дине озеро», «Спляча красуня» 
Чайковського), Жізель («Жізель» 
Адана), Кітрі, Нікія («Дон Кіхот», 
«Баядерка» Мінкуса). Премія Ле¬ 
нінського комсомолу, 1974. 
ТБІЛГСІ (до 1936 — Тифліс) — 
столиця Груз. РСР, значний ін- 
дустр., наук, і культур, центр 
країни. Місто лежить у Тбіліській 
улоговині, вздовж обох берегів 
р. Кури, на вис. 380—600 м над 
р. м. Площа — 348,6 км2. Насе¬ 
лення — 1125 тис. чол. (1983). 
Поділяється на 10 міськ. районів. 
Засн. 458 (в деяких джерелах за¬ 
снування Т. датується 455). На 
поч. 6 ст. в Т. перенесено столицю 

ТБІЛІСІ 

Т. О. Таякіна. 
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Тбілісі. 
Вид частини міста. 

сх.-груз. д-ви Картлі (див. Іверія) 
з м. Мцхети. В серед. 7 ст. Гру¬ 
зію захопили араби, в 11 ст.— тур- 
ки-седьджуки. Від них Т. було 
визволено 1122 за Давида Будів¬ 
ника, який’ зробив Т. столицею 
об’єднаної груз. д-ви. В 2-й пол. 
14 ст. місто розорило військо Ті- 
мура. В кін. 15 — на поч. 17 ст. на 
Т. не раз робили спустошливі на¬ 
скоки тур. і перс, завойовники. 
В 1801 Т. у складі Сх. Грузії 
приєднано до Рос. імперії. Місто 
стало адм. центром Тифліської 
губернії. З кін. 19 ст. Т.— один з 
осередків революц. руху на За¬ 
кавказзі. В 1887 в Т. створено од¬ 
ну з перших робітн. орг-цій За¬ 
кавказзя — «Робітничий союз». 
У 1901 організовано к-т РСДРП. 
Трудящі міста брали активну 
участь у загальному страйку на 
Півдні Росії 1903, в революції 
1905—07 в Росії. В період Лютн. 
революції 1917 в Т. виникла Рада 
робітн., солдат, і сел. депутатів, 
однак керівництво в ній захопили 
меншовики. В листопаді 1917 в 
Т., як і в усьому Закавказзі, 
владу захопив блок контрреволюц. 
сил. Рад. владу в Т. встановлено в 
лютому 1921. Т. став столицею 
Груз. РСР. У 1922—36 Т.— також 
столиця ЗСФРР (див. Закавказь¬ 
ка федерація). На Т. припадає бл. 
33 % всієї валової пром. продук¬ 
ції республіки. Обсяг пром. вироб¬ 
ництва міста 1980 зріс порівняно 
з 1940 у 17,3 раза. Провідне місце 
у пром. комплексі посідає маши¬ 
нобудування (у т. ч. електронне, 
приладобудування) та метало¬ 
обробка. Найбільші підприємства 
цих галузей: виробничі об’єднання 
«Електровозобудівник», верстато¬ 
будівне, «Електроапарат», науко¬ 
во-виробниче «Елва»; електрова- 
гонорем. і авіац. з-ди. Розвинута 
харч, пром-сть, зокрема виноробна, 
тютюнова, чайна, маслосироробна, 
молочна, м’ясопереробна. Осн. га¬ 
лузі легкої пром-сті: вовняна, 
шовкова, трикотажна, шкіряно- 
взуттєва (виробниче шовкове об’ 
єднання, камвольно-суконний ком¬ 
бінат «Радянська Грузія», трикот. 
та швейні фабрики тощо). Серед 
ін. галузей виділяються деревооб¬ 
робна, будівельних матеріалів, 
склоробна, фармацевтична та 
поліграфічна. Т.— важливий 
трансп. вузол Закавказзя, кінце¬ 
вий пункт Військово-Грузинської 
дороги, центр залізничних сполу¬ 
чень. аеропорт. Діє Тбіліський 

метрополітен, є канатні пасажир¬ 
ські дороги (4 підвісні та фуні¬ 
кулер). Т.— важливий культур, 
центр. У 1982/83 навч. р. в місті 
було 222 загальноосв. школи (бл. 
180 тис. учнів), 25 серед, спец, 
навч. закладів (21,4 тис. учнів), 
50 профес.-тех. уч-щ (19,2 тис. 
учнів). У 10 вищих навч. закладах 
налічувалося 66 тис. студентів. 
Вузи: Тбіліський університет, 
Груз. політех., мед., с.-г., театр, 
ін-ти, Академія мистецтв, Консер- 

Тбілісі. Філармонія. Архітектори 
І. Чхенкелі та ін.. 1971. 

ваторія ім. В. Сараджишвілі 
та ін. В Т.— Академія наук Грузин¬ 
ської РСР і 37 її наук, установ, 
зокрема н.-д. ін-ти математики 
ім. А. Размадзе, фізіології ім. 
І. Беріташвілі, фізики, психології 
ім. Д. Узнадзе та ін. Працюють 
Ін-т історії партії при ЦК Компар¬ 
тії Грузії — філіал Ін-ту марк- 
сизму-ленінізму при ЦК КПРС, 
Закавказьке відділення ВАСГНІЛ, 
Всесоюзний н.-д. проектно-кон¬ 
структорський ін-т технології елек¬ 
тромашин малої потужності, Груз. 
відділення Всесоюзного н.-д. 
і конструкторсько-технологічного 
ін-ту по машинах для гірничого 
землеробства й обробітку субтро¬ 
пічних культур, Груз. н.-д. ін-т 
енергетики та гідротех. споруд, 
н.-д. центр травматології й орто¬ 
педії, н.-д. ін-ти клінічної та 
експеримент, кардіології, генера¬ 
тивної функції людини, курорто¬ 
логії та фізіотерапії тощо, всього 
в Т. понад 200 н.-д. установ і про¬ 
ектно-конструкторських орг-цій. 
В місті — 124 масові б-ки (фонд — 
6л. 10 млн. одиниць зберігання), 
46 клубних закладів, 67 кіноуста¬ 
новок, 15 театрів — Груз. театр 
опери та балету ім. 3. П. Па- 
ліашвілі, Груз. театр ім. Шота 
Руставелі, Груз. театр їм. К. Мард- 
жанішвілі, Тбіліський рос. драм, 
театр ім. О. С. Грибоєдова, Тбі¬ 
ліський вірм. драм, театр ім. С. 
Шаумяна, Груз. театр юного гляда¬ 
ча, Рос. театр юного глядача ім. 
Ленінського комсомолу, Груз. те¬ 
атр ляльок та ін., філармонія, 
цирк, кіностудія «Грузія-фільм». 
Музеї: Тбіліський філіал Центр, 
музею В. І. Леніна, Держ. музей 
Грузії ім. С. Джанашіа, Музей нар. 
і ужиткового мистецтва, Держ. 
музей мистецтв Грузії, Музей 
Дружби народів, історії груз. ме¬ 
дицини, груз. нар. архітектури та 
побуту, історії комсомолу Грузії, 
історії військ Червонопрапорного 
Закавказ. військ, округу, літера¬ 
турний ім. Г. Леонідзе та ін. По¬ 
зашкільні заклади: Палац піонерів 
і школярів ім. Б. Дзнеладзе, 7 
будинків піонерів, Будинок худож. 
виховання, 3 станції юних техні¬ 

ків, 25 спорт, шкіл тощо. В Т. 
працюють 9 респ. вид-в («Саб- 
чота Сакартвело», «Мерані», «Га- 
натлеба», «Накадулі» та ін.), Гол. 
редакція Груз. Рад. Енциклопедії. 
Виходять 28 журналів, 12 респ. 
газет, 2 міські — «Тбілісі» (груз. 
мовою) та «Вечерний Тбилиси» 
(рос. мовою). Респ. радіомовлен¬ 
ня працює за двома програмами 
та веде передачі груз., рос., вірм., 
азерб. та курдською мовами. Теле¬ 
передачі ведуться по 4 програмах 
груз. та рос. мовами. Телецентр. 
Серед архіт. пам’яток: цитадель 
міста — Нарікала (4—17 ст.), бази¬ 
ліка Анчисхаті (6 ст.), купольні 
собор Сіоні (6—7 ст.) і церква Ме¬ 
техі (1278—89), лазня царя Ростома 
(17 ст.); в стилі класицизму — го¬ 
тель Зубалашвілі (1835, тепер Му¬ 
зей мистецтв Груз. РСР), будинок 
кол. Груз. дворян, зем. банку 
(1912—16, арх. О. Кальчин, тепер 
Держ. б-ка Груз. РСР ім. 
К. Маркса). За рад. часу споруд¬ 
жено: Груз. філіал Ін-ту марк- 
сизму-ленінізму при ЦК КПРС 
(1938, арх. О. Щусєв), Будинок 
Уряду Груз. РСР (1938—53. арх. 
В. Кокорін, Г. Лежава та ін.), Па¬ 
лац спорту (1961, арх. В. Алексі- 
Месхішвілі та ін.), готель «Іверія» 
(1967, арх. О. Каландарішвілі та 
ін.), концертний зал філармонії 
(1971, арх. І. Чхенкелі та ін.). 
Пам’ятники: В. І. Леніну (1956, 
скульптор В. Топурідзе та ін.; 
1983, скульптори М. Кіпіані та 
ін.), Ш. Руставелі (1942, скульп¬ 
тор К. Мерабішвілі), О. Пушкіну 
(1892) і М. Гоголю (1909; обид¬ 
ва — скульптор Ф. Ходорович), 
А. Церетелі (1922, скульптор 
Я. Ніколадзе), О. Грибоєдову 
(1961, скульптор М. Мерабішвілі), 
засновникові Т.— Вахтангу Горга- 
салу (1959—67, скульптор Е. Ама- 
шукелі), монумент «Мати-Грузія» 
(1958, скульптор Е. Амашукелі), 
пам’ятники Д. Гурамішвілі (1965, 
скульптор М. Бердзенішвілі), М. 
Горькому (1973, скульптор А. 
Топурідзе), художникові Н. Пі- 
росманашвілі (1975, скульптор Е. 
Амашукелі), пам’яті 26 бакин¬ 
ських комісарів (1981, скульптор 
Д. Сіхарулідзе), меморіал «Перемо¬ 
га» (скульптор Г. Очіаурі, худож¬ 
ник 3. Церетелі, 1981). З Т. пов’я¬ 
зані життя і діяльність багатьох 
видатних громад, діячів, діячів 
культури, зокрема рос. і укр. — 
О. Грибоєдова (похований у Т.), 
О. Пушкіна, М. Лєрмонтова, Л. 
Толстого, М. Горького, М. Гулака 
та ін. 
Літ.: Джаошвили В. ПІ. Тбилиси. 
Зкономико-географический очерк. 
Тбилиси, 1971; Революционное прош- 
лое Тбилиси. Тбилиси, 1964; Квирк- 
велия Т. Р. Тбилиси. М.» 1969; Хуци-* 
швили Г. Тбилиси через века и годьі. 
Тбилиси, 1981. Т. М. Ментегиашвілі. 
ТБІЛГСЬКИИ УНІВЕРСИТЕТ — 
вищий навч. заклад М-ва вищої і 
серед, спец, освіти Груз. РСР. 
Засн. 1918. В 30-і рр. на базі Т. у.в 
Тбілісі створено політех., мед., 
пед., с.-г. ін-ти та ряд н.-д. уста¬ 
нов, що згодом увійшли до складу 
АН Груз. РСР. У 1981/82 навч. р. 
у складі Т. у. 18 ф-тів: істор., фі¬ 
лософії та психології, філол., 
журналістики, зх.-європ. мов та 
л-р, сходознавства, екон., обліко- 
во-екон., планування нар. г-ва, 
товарознавства та економіки тор- 
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гівлі, інженерно-екон., юрид., ме- 
ханіко-матем., фіз., кібернетики 
та прикладної математики, хім., 
біол., географо-геологічний, на 
яких навчалося бл. 16 тис. студен¬ 
тів, зокрема на денному відділен¬ 
ні понад 10 тис. Є заочне, вечірнє 
та підготовче відділення, аспіран¬ 
тура. При ун-ті — 3 ф-ти підви¬ 
щення кваліфікації спеціалістів 
та ф-т підготовки іноз. громадян, 
2 н.-д. ін-ти, 5 проблемних та б 
н.-д. лабораторій, обчислювальний 
центр, метеостанція, метеобаза, 
планетарій, б-ка (фонд бл. З млн. 
одиниць зберігання). Т. у. має 
власну друкарню (з 1923), вид-во 
(з 1933). За роки існування Т. у. 
підготував понад 60 тис. спеціалі¬ 
стів. Нагороджений орденом Тру¬ 
дового Червоного Прапора (1970). 

В. М. Окуджава. 

ТВАРДСЗВСЬКИЙ (Тіуагсіоіузкі) 
Казімеж Єжи Адольф (20.X 1866, 
Відень — 11.11 1938, Львів) — 
польс. філософ, засновник львів¬ 
сько-варшавської школи. Проф. 
Львів, ун-ту (1895—1930). Учень 
Ф. Брентано, Т. сприйняв влас¬ 
тиве його поглядам поєднання 
елементів позитивізму і схоласти¬ 
ки. Спекулятивній метафізиці про¬ 
тиставляв т. з. наук, філософію, 
яку розглядав як сукупність наук. 
Реформа в філософії, за Т., поля¬ 
гає в запровадженні дедуктивних 
(раціоналістичного, логіко-аналі- 
тичного') і емпіричних (експери¬ 
ментального) методів, а нагаль¬ 
ним завданням є відбір філос. 
проблем і з’ясування понять, ви¬ 
роблення засобів точного і ясного 
мислення. Психологію вважав ем¬ 
піричною основою філос. наук, 
розглядав її з позицій психофіз. 
паралелізму і інтроспекції як 
описову, експериментальну нау¬ 
ку. В гносеології близький^ до 
феноменалізму Д. Юма. Його 
учнями були польс. філософи 
Я. Лукасевич, Т. Котарбінський, 
К. Айдукевич, Р. Інгарден та ін. 

М. м. Верников. 
ТВАРДбВСЬКИИ Олександр 
Трифонович [8 (21).VI 1910, с. 
Загір'я, тепер Починковського р-ну 
Смол. обл.— 18.XII 1971, дачне 
сел. побл. Красної Пахри Моск. 
обл., похований у Москві] — рос. 
рад. поет і громад, діяч. Член 
КПРС з 1940. Друкуватися по¬ 
чав 1924. Перша кн.— поема «Шлях 
до соціалізму» (1931). Поеми 
«Вступ» (1933), «Сторона Муравія» 
(1936; Держ. премія СРСР, 1941) 
— про долю селянина в роки колек¬ 
тивізації. У вірші «Ленін і піч¬ 
ник» (1940) змалював образ мудро¬ 
го і людяного вождя революції. У 
роки Великої Вітчизн. війни пра¬ 
цював у фронтових газетах, в яких 
публікував свої вірші («Фронтова 
хроніка») і нариси. В поемі «Ва¬ 
силь Тьоркін. Книга про бійця» 
(1941—45; Держ. премія СРСР, 
1946) створив образ хороброго, до¬ 
тепного воїна-визволителя. Поема 
«Дім при дорозі» (1946; Держ. пре¬ 
мія СРСР, 1947), вірші «Я вбитий 
під Ржевом», «їх пам’яті» — про 
мужність і героїзм, страждання 
рад. людей у роки війни. У формі 
лірико-філософського подорож¬ 
нього щоденника написана поема 
«За даллю — даль» (1960; Ленін¬ 
ська премія, 1961). Автор сатирич¬ 
ної поеми «Тьоркін на тому світі» 

(1963), зб. «З лірики цих літ. 
1959—1967» (1967; Держ. премія 
СРСР, 1971), циклу «З нових вір¬ 
шів» (1969), оповідань, нарисів, 
публіцистичних творів. Перекла¬ 
дач творів Т. Шевченка, І. Франка, 
укр. нар. пісень. Україні присвя¬ 
тив ряд віршів. Був у дружніх 
стосунках з М. Рильським, М. 
Бажаном, А. Малишком та ін. 
Головний редактор журн. «Новий 
мир» (1950—54 і 1958—70), віце- 
президент європ. співтовариства 
письменників (1963—68). На XIX 
з’їзді КПРС (1952) обраний чле¬ 
ном Центр. ревізійної комісії 
КПРС, на XXII з’їзді (1961) — 
канд. в члени ЦК КПРС. Наго¬ 
роджений 3 орденами Леніна, ін. 
орденами, медалями. 
Те.: Собрание сочинений [в 6 т.], 
т. 1—5. М., 1976—80; О литературе, 
М., 1973; Укр. перекл.— Вірші, 
поеми. К., 1960. 
Літ.: Турков А. Александр Твардов- 
ский. М., 1970; Кулинич А. Вслед за 
вексм жить спешил. К., 1980; Маке- 
донов'А. Творческий путь Твардовско- 
го. М., 1981. А. В. Куліньч. 

ТВАРДбВСЬКИЙ (Тіуагсіоіузкі) 
Самуель (бл. 1600—1661, Залісся, 
тепер ПНР) — польс. поет і хро¬ 
ніст. Н. в шляхетській сім’ї. 
В своїй поемі «Громадянська вій¬ 
на з козаками, татарами і Моск¬ 
вою, пізніше з шведами і угорця¬ 
ми» (ч. 1—4, бл. 1654—81) 
описав події визвольної війни ук¬ 
раїнського народу 1648—54, зокре¬ 
ма Збаразьку облогу 1649, Бере¬ 
стецьку битву 1651. Цей твір 
Т. був одним з гол. джерел літопи¬ 
су С. Величка. Укр. переклад 
твору Т. опублікований як дода¬ 
ток до цього літопису (т. 4, 1864). 
ТВАРЙНИ — одна з двох основ¬ 
них груп світу живих організмів 
на Землі. На відміну від іншої 
групи — рослин всі Т. —гетеротро- 
фи. Більшості Т. властива актив¬ 
на рухливість. Серед нерухливих 
Т. (сидячі форми) переважають 
колоніальні організми. Для клі¬ 
тин усіх Т. (крім покривників) 
характерна відсутність целюлоз¬ 
ної клітинної оболонки. Т. здатні 
рости до певного віку (виняток — 
алігатори, черепахи). Т. поділя¬ 
ють на 2 осн. групи з різним 
рівнем організації: одноклітинні 
(найпростіші) і багатоклітинні 
(решта Т.). Серед одноклітинних 
іноді немає чіткої межі між рос¬ 
линами і Т. (напр., деякі джгути¬ 
кові містять хлорофіл і здатні 
до фотосинтезу, проте пересу¬ 
ваються за допомогою джгутиків). 
В процесі еволюції будова і функ¬ 
ції багатоклітинних Т. ускладню¬ 
вались. Виникли тканини, органи 
і їх системи; пристосування, що 
забезпечують сталість внутр. сере¬ 
довища (див. Гомеостаз). Розви¬ 
нулись спец, складні форми пове¬ 
дінки (див. Видотипова поведінка 
тварин) тощо. Для порівняльного 
вивчення Т. їх класифікують 
(див. Систематика біологічна). 
Відомо бл. 1,5 млн. видів Т., що 
існують в наш час, серед них ко¬ 
мах понад 1 млн. Одні Т. є дже¬ 
релом харчування людини, пром. 
сировини тощо, інші — збудниками 
хвороб, шкідниками культурних 
рослин, зерна і зернопродуктів 
і т. д. Зникнення багатьох видів 
Т., зумовлене госп. діяльністю лю¬ 
дини, змінами умов існування то¬ 

що, спричинилося до необхідності 
їх охорони (див. Вимирання орга¬ 
нізмів, Охорона природи, Заповід¬ 
ник, Заказник). Тварин всебічно 
вивчають різні галузі зоології. 
Див. також Свійські тварини. 
ТВАРЙННИЙ СВІТ, тваринне 
населення — сукупність особин 
одного або багатьох видів тварин, 
що склалася історично в межах 
будь-якої території або акваторії. 
Т. с., крім видового складу (фау¬ 
ни), характеризується також чи¬ 
сельністю особин. Розрізняють 
тваринне населення виду (і його 
популяцій), функціонально-біо- 
ценотичних груп (сапрофагів, 
хижаків, паразитів та ін.) і Т. с. 
в цілому. Вивчення Т. с. має вели; 
ке значення для з’ясування ролі 
тварин в біоценозах, розробки на¬ 
ук. прогнозів в лісовому і сільс. 
г-ві, рибальстві, мисливському 
промислі і охороні здоров’я. 
ТВАРЙННИЦТВА ЛІСОСТЕПУ 
І ПОЛГССЯ УРСР НАУКбВО- 
ДбСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ. Міс¬ 
титься на території дослідного 
г-ва «Українка» біля Харкова. Під¬ 
порядкований Пд. відділенню 
ВАСГНІЛ. Створений 1956 на базі 
Укр. н.-д. ін-ту великої рог. худо¬ 
би (засн. 1932) і Пд. н.-д. ін-ту мо¬ 
лочного г-ва (1930). Ін-т (1983) 
має 25 відділів і лабораторій, до¬ 
слідні г-ва. Розробляє питання 
технології виробництва продуктів 
тваринництва, розведення і штуч¬ 
ного осіменіння тварин, їх годівлі, 
заготівлі кормів, механізації, еко¬ 
номіки і спеціалізації с. г. З учас¬ 
тю співробітників ін-ту виведені 
лебединська порода великої рог. 
худоби, миргородська порода сви¬ 
ней та ін. Нагороджений орденом 
Трудового Червоного Прапора 
(1967). 
ТВАРЙННИЦТВА СТЕПОВЙХ 
РАЙОНІВ УКРАЇНСЬКИЙ НА- 
УКбВО-ДбСЯІДНИЙ ІНСТИ¬ 
ТУТ імені М. Ф. Іванова «Ас- 
канія-Нова». Міститься в Чап- 
линському р-ні Херсонської обл. 
Підпорядкований Пд. відділенню 
ВАСГНІЛ. Організований 1956 на 
базі Всесоюз. н.-д. ін-ту гібридиза¬ 
ції і акліматизації тварин ім. М. Ф. 
Іванова (створений 1932). Ін-т 
(1983) має 18 відділів і лаборато¬ 
рій, зоопарк і дендропарк. Один 
з осн. в СРСР центрів н.-д. роботи 
з породоутворення, гібридизації, 
акліматизації і одомашнення тва¬ 
рин. В ін-ті виведено асканійську 
породу овець, українську степову 
білу породу свиней, українську 
степову рябу породу свиней, 
тип багатоплідних каракульських 
овець, молочно-м’ясний тип чер¬ 
воної степової породи великої рог. 
худоби та ін. Нагороджений орде¬ 
ном Трудового Червоного Прапора 
(1969). Див. також Асканія-Нова. 
ТВАРЙННИЦТВО — галузь сіль¬ 
ського господарства; розведення 
с.-г. тварин для вироби, тварин¬ 
ницьких продуктів. Т. забезпечує 
населення цінними продуктами 
харчування (молоко, масло, м’ясо, 
яйця та ін.), постачає харчовій 
та легкій пром-сті сировину (моло¬ 
ко, м’ясо, вовна, шкіра, щетина 
тощо), дає живу тяглову силу (ко¬ 
ні, воли, верблюди та ін.) та осн. 
органічне добриво (гній). З продук¬ 
тів і відходів Т. одержують дея¬ 
кі корми (кісткове борошно, знежи- 
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рене молоко тощо), а також лікар, 
препарати (лік. сироватки, гормо¬ 
нальні препарати та ін.). Т. вклю¬ 
чає м’ясне й молочне скотарство, 
свинарство, вівчарство, птахів¬ 
ництво, козівництво, кролівницт¬ 
во, конярство, верблюдівництво, 
оленярство, звірівництво, собаків¬ 
ництво. До Т. належать також 
рибництво, бджільництво й шов¬ 
ківництво. У більшості галузей Т. 
виділяють племінне і продуктивне 
Т. У дореволюц. Росії, в т. ч. і на 
Україні, Т. було відсталою галуз¬ 
зю с. г. Переважала безпорідна 
худоба низької продуктивності. 
Середньорічний надій молока від 
однієї корови становив 900—1000 
кг, настриг вовни з однієї вівці — 
бл. 2 кг, несучість курок-несучок— 
40—50 яєць на рік. З перших років 
Рад. влади Т. було приділено ве¬ 
лику увагу. В липні 1918 В. 1. 
Ленін підписав декрет про племін¬ 
не Т., яким було покладено поча¬ 
ток організації племінної справи в 
країні. Особливо важливе значен¬ 
ня для відновлення і піднесення 
Т. мали рішення Червневого пле¬ 
нуму ЦК ВКП(б) 1934, який пок¬ 
лав початок створенню великого 
громад. Т. у колгоспах. В пері¬ 
од Великої Вітчизн. війни 1941— 

_____ 45 Т. було заподіяно великої шко- 
1981 ди' ® післявоєнні роки на основі 

зміцнення колгоспів і радгоспів Т. 
розвивається швидкими темпами. 
В 1950 перевершено довоєнний рі¬ 
вень кількості поголів’я вел. рог. 
худоби і свиней; вироби, м’яса, 
молока, вовни досягло рівня 1940, 
розширилася племінна робота. Для 
дальшого піднесення Т. в країні 
важливе значення мали рішення 
Вересневого 1953 та Червневого 
1958 пленумів ЦК КПРС. Було 
поліпшено планування вироби, 
і заготівель тваринницької про¬ 
дукції, значно підвищено закупі¬ 
вельні ціни на продукти Т., виз¬ 
начено перехід від обов’язкових 
поставок до держ. закупівель с.-г. 
продуктів. Березневий пленум ЦК 
КПРС 1965 визначив систему екон. 
і орг. заходів, спрямованих на під¬ 
несення с. г., здійснення яких 
сприяло дальшому зростанню по¬ 
голів’я худоби і підвищенню про¬ 
дуктивності Т. в країні, в т. ч. на 
Україні. В СРСР порівняно з до¬ 
революц. періодом (1916) поголів’я 
вел. рог. худоби збільшилося з 
58,4 млн. до 117,2 млн. (1982), 
свиней — відповідно з 23,0 млн. 
до 76,7 млн., овець і кіз — з 96,3 
млн. до 148,5 млн. Середньорічний 
надій молока від однієї корови 
у всіх категоріях г-в 1982 стано¬ 
вив 2134 кг, настриг вовни з однієї 
вівці — 3,2 кг (1940 — відповідно 
1185 кг, 2,2 кг). В 1982 в СРСР 

Державні закупівлі основних продуктів тваринництва 
в УРСР (всі категорії господарств) 

1940 1950 1960 1970 1982 

Худоба і птиця (у жи¬ 
вій вазі), тис т 516 462 1541 2627 3400 
Молоко і молочні про¬ 
дукти в перерахунку на 
молоко, тис. т 1006 1542 5998 10 545 12 945 
Яйця, млн. шт. 1039 635 1628 3786 9233 
Вовна (немита), тис. і 
залікової ваги 2,21 9,7 28,0 26.0 28,9 

«ТВАРИННИЦТВО 
УКРАЇНИ» 

поголів’я Свиней 
в УРСР 
(тис; на 1 січня) 

19783 

одержано 15,4 млн. т м’яса в забій¬ 
ній вазі, 91,0 млн. т молока, 72,4 
млрд. шт. яєць, 452 тис. т вовни. 
В УРСР зосереджено 21,8 % за¬ 
гальносоюзного поголів’я вел. рог. 
худоби та 27,1 % поголів’я свиней. 
В 1982 Україна дала 22,6 % загаль¬ 
носоюзного вироби, молока, 22,3 % 
м’яса, 21,5 % яєць. Валова продук¬ 
ція Т. 1982 становила 51,9 % всієї 
валової продукції с. г. республіки. 
В 1982 на Україні середньорічний 
надій молока від однієї корови в 

Виробництво основних продуктів 
тваринництва в УРСР 
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1940 1127 7,1 3273 13,5 

1950 1195 6,8 3490 11,9 

1960 2068 14,0 7187 27,6 

1970 2850 18,7 9202 24,8 

1982 3440 20.3 15 482 26,4 

усіх категоріях г«в становив 2204 
кг, настриг вовни з однієї вівці — 
3,0 кг, несучість курок-несучок — 
195 шт. (1965 — відповідно 1935 
кг, 2,7 кг, 120 шт.). Важливою умо¬ 
вою дальшого розвитку Т. є поліп¬ 
шення кормовиробництва, зокре¬ 
ма підвищення врожайності зерно¬ 
фуражних та кормових культур, 
впровадження проіресивних мето¬ 
дів заготівель і збереження кор¬ 
мів. Особливе значення має розви¬ 
ток комбікормової промисловості. 
Провадиться велика робота щодо 
поліпшення племінної справи і 
породного районування худоби й 
птиці. Дедалі більшого розвитку 
набувають міжколгоспна та внут- 
рішньогосп. спеціалізація, кон¬ 
центрація, організація вироби, 
тваринницької продукції на базі 
міжгосподарського кооперування 
і агропромислової інтеграції 
(див. Тваринницький комплекс). 
Створення великих галузевих 
виробничих об’єднань забезпечує 
можливість впроваджувати і вико¬ 
ристовувати нову техніку, комп¬ 
лексну механізацію і автоматиза¬ 
цію виробництва. Постановою 
Липневого пленуму ЦК КПРС 
1978 «Про дальший розвиток сіль¬ 
ського господарства СРСР» як 
один з осн. напрямів розвитку 
с. г. країни визначено всемірну 
його інтенсифікацію (див. Інтен¬ 
сифікація виробництва). Роз¬ 
виток Т. на сучас. етапі здійс¬ 
нюється на основі реалізації Про¬ 
довольчої програми СРСР на пе¬ 
ріод до 1990 року, розробленої 
відповідно до рішень XXVI з’їзду 
КПРС і схваленої Травневим пле¬ 
нумом ЦК КПРС 1982. Програмою 
намічено, зокрема, підвищення 
продуктивності худоби і птиці, 
послідовне переведення Т. на 
пром. основу. Науково-дослідну 
роботу в галузі Т. на Україні про¬ 
водять Тваринництва Лісостепу і 
Полісся УРСР науково-дослідний 
інститут, Тваринництва сте¬ 
пових районів український нау¬ 
ково-дослідний інститут імені 

М. Ф. Іванова «Асканія-Нова», 
Свинарства полтавський науко¬ 
во-дослідний інститут, Птахів¬ 
ництва український науково-до¬ 
слідний інститут, Землеробства 
і тваринництва західних районів 
УРСР науково-дослідний інсти¬ 
тут та ін. ін-ти, обл. дослідні 
с.-г. станції та відповідні кафедри 
с.-г. вузів. Див. також Закупівлі 
сільськогосподарських продуктів, 
Сільське господарство. Іл. див. 
на окрем. аркуші, с. 448—449. ^ 
Літ.: Матеріали XXVI з’їзду КПРС. 
К., 1981; Матеріали XXVI з’їзду 
Комуністичної партії України. К., 
1981; Продовольча програма СРСР 
на період до 1990 року і заходи по 
її реалізації. Матеріали травневого 
Пленуму ЦК КПРС 1982 року. К., 
1982; Муштрук А. І., Чалий А. А. 
Інтенсифікація тваринництва. К., 
1975; Калита В. Т. На промисловій 
основі. К., 1975 Тваринництво. К., 
1979; Народное хозяйство СССР в 
1982 г. Статистический ежегодник. М., 
1983; Народне господарство Україн¬ 
ської РСР у 1982 році. Статистичний 
щорічник. К., 1983. 

О. М. Окопний. 

«ТВАРЙННИЦТВО УКРАЇНИ» 
— щомісячний науково-виробни¬ 
чий журнал М-ва с. г. УРСР. Ви¬ 
ходить з 1926 (до 1935 в Харкові, 
потім у Києві). Журнал розкриває 
досягнення науки й передового 
досвіду в тваринництві та кормо¬ 
виробництві, пропагує і висвітлює 
результати соціалістичного зма¬ 
гання трудівників ферм та комп¬ 
лексів по підвищенню ефективності 
виробництва і якості роботи. Ок¬ 
ремі розділи присвячено питанням 
технології і механізації виробниц¬ 
тва, економіки, плем. роботи, за¬ 
готівлі й приготування кормів, 
годівлі тварин, ветеринарії, роз¬ 
витку дрібних галузей (рибницт¬ 
ва, кролівництва, бджільництва та 
ІН.). М. /• Халимоненко. 
ТВАРЙННИЦЬКИИ КОМП¬ 
ЛЕКС — внутрішньогосподарський 
виробничий підрозділ, що спеціа¬ 
лізується на виробництві певного 
виду тваринницької продукції. 
До Т. к. належать виробничі при¬ 
міщення, інженерно-тех. спору¬ 
ди, системи машин та необхідне 
поголів’я тварин. У Т. к. здійс¬ 
нюється єдиний технологічний 
процес, забезпечується ПОТОКО¬ 

ВІСТЬ і ритмічність вироби, тва¬ 
ринницької продукції встановле¬ 
них стандартів при високій про¬ 
дуктивності суспільної праці. Ор^ 
ганізація Т. к. на пром. основі 
створює сприятливі умови для ви¬ 
сокого рівня концентрації пого¬ 
лів’я худоби та спеціалізації ви¬ 
роби., великомасштабної селекції, 
прискорення темпів генетичного 
поліпшення с.-г. тварин. Т. к. фор¬ 
муються окремими колгоспами і 
радгоспами або їх створюють на 
базі міжгосподарського кооперу¬ 
вання. Буд-во Т. к. в СРСР почато 
після прийняття постанови ЦК 
КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про 
розвиток виробництва продукції 
тваринництва на промисловій ос¬ 
нові» (1971). Створюються Т. к. 
різних виробничих напрямів: мо¬ 
лочні, по вирощуванню й відгодів¬ 
лі великої рогатої худоби, по виро¬ 
щуванню племінної рог. худоби, 
по вирощуванню молодняка; сви¬ 
нарські з завершеним виробни¬ 
чим циклом, свиновідгодівельні, 
птахівницькі, вівчарські та кро- 



лівницькі. В 1982 у колгоспах і рад¬ 
госпах УРСР налічувалося 119 
комплексів по вироби, молока, 210 
комплексів по відгодівлі великої 
рогатої худоби та свиней, 718 пта¬ 
хоферм і птахофабрик. Осн. на¬ 
прями розвитку Т. к. визначено 
постановами ЦК КПРС «Про даль¬ 
ший розвиток спеціалізації і кон¬ 
центрації сільськогосподарського 
виробництва на базі міжгосподар¬ 
ської кооперації і агропромислової 
інтеграції» (1976) та Липневого 
пленуму ЦК КПРС 1978 «Про даль¬ 
ший розвиток сільського госпо¬ 
дарства СРСР». Див. також Тва¬ 
ринництво. О. М. Окопний. 

ТВЕН (Тдуаіп) Марк (справж. ім’я 
та прізв.— Семюел Ленггорн Кле- 
менс; ЗО.XI 1835, Флоріда, шт. 
Міссурі — 21.IV 1910, Реддінг, 
шт. Коннектікут) — амер. пись¬ 
менник, основоположник амер. 
критичного реалізму. Літ. діяль¬ 
ність почав 1865. Враження від 
подорожі 1867 в Європу (побував 
і в Криму) й Палестину втілив 
у зб. гумористичних нарисів «Про¬ 
стаки за кордоном» (1869). Яскра¬ 
вий комічний колорит ранніх тво¬ 
рів зумовлений вірою Т. в можли¬ 
вості прогресу амер. демократії. 
Перебування в Хартфорді (шт. 
Коннектікут) 1871—91 позначило¬ 
ся втратою романтичних ілюзій. 
В романі «Позолочений вік» (1873, 
у співавт. з Ч. Д. Уорнером) сати¬ 
рично зобразив амер. дійсність 
після громадян, війни 1861—65. 
В автобіогр. романі «Пригоди Тома 
Сойєра» (1876) протиставив пое¬ 
тичний світ дитинства бездухов¬ 
ності й антагонізму світу дорослих. 
Критичні тенденції загострилися в 
оповіданнях та памфлетах 70— 
80-х рр. («Лист ангела-хранителя», 
1887, опубл. 1946). Роман «Приго¬ 
ди Гекльберрі Фінна» (1884) — 
широка панорама життя рабовлас¬ 
ницького Півдня. В істор. рома¬ 
нах «Принц і злидар» (1882), «Ян¬ 
кі з Коннектікута при дворі коро¬ 
ля Артура» (1889) Т. у фантастич¬ 
них сюжетах викривав деспотизм, 
лицемірство, реліг. мракобісся. В 
90—900-х рр. звернувся до сати¬ 
ричної притчі («Людина, що споку¬ 
сила Гедліберг», 1899), політ, пам¬ 
флету («Сполучені Лінчуючі Шта¬ 
ти», опубл. 1923, та ін.), філос. 
сатири (повість «Таємничий незна¬ 
йомець», опубл. 1916). Прихильно 
поставився до зростання організо¬ 
ваної боротьби амер. робітн. кла¬ 
су («,,Лицарі праці'! — нова дина¬ 
стія»), до подій рос. революції 
1905—07. Т. належать і кн. нари¬ 
сів «Життя на Міссісіпі» (1883), ро¬ 
ман «Йолоп Вільсон» (1894), істор. 
роман «Жанна д’Арк» (1896) тощо. 

Те.: Укр. перекл,- Янкі при 
дворі короля Артура. Одеса, 1929; 
Пригоди Тома Сойєра. К., 1955; При¬ 
годи Гекльберрі Фінна. К., 1956; 
Принц і злидар. К., 1957; Позолочений 
вік. К., 1963; Оповідання та памфле¬ 
ти. К., 1972; Оповідання. К., 1973; 
Рос. перекл.— Собрание сочине- 
ний, т. 1 — 12. М., 1959—61; Собрание 
сочинений, т. 1—8. М., 1980; Дневник 
Адама. Сборник публицистических 
произведений. М., 1981. 
Літ.: Лібман 3. Я. Марк Твен. К., 
1977; Ромм А. С. Марк Твен. М., 1977; 
Левидова И. М. Марк Твен. Библио- 
графический указатель русских пере- 
водов и критической литературьі на 
русском язьіке. 1867 — 1972. М., 1974. 

Н. Ю. Жлуктенко. 

ТВЕР — колишня (до 1931) назва 
м. Калініна. 
ТВЕРДА ПШЕНЙЦЯ — див. 
Пшениця. 
ТВЕРДІЇ тГло — 1) Агрегатний 
стан речовини, що характеризу¬ 
ється збереженням форми й об'є¬ 
му, а також можливістю їхнього 
відновлення після діяння невели¬ 
ких сил. При підвищенні т-ри пе¬ 
реходить у рідкий або газоподіб¬ 
ний стан (див. Плавлення, Суб¬ 
лімація). Частинки (атоми, іони, 
молекули), що утворюють Т. т., 
здійснюють малі коливання нав¬ 
коло положень рівноваги. За роз¬ 
ташуванням частинок Т. т. поділя¬ 
ють на кристалічні (див. Криста¬ 
ли, Кристалічна гратка) й аморф¬ 
ні (див. Аморфний стан). Криста¬ 
лічні Т. т. характеризуються 
близьким і далеким порядком, а 
аморфні, значну частину яких 
можна розглядати як рідини з 
дуже великою в’язкістю,— лише 
близьким. Є кілька способів поді¬ 
лу Т. т. на групи. Залежно від 
типу зв’язку (див. Енергія зв'язку) 
між частинками, що утворюють Т. 
т., розрізняють метали, ковалент¬ 
ні, іонні і молекулярні кристали, а 
також кристали з водневими зв’яз¬ 
ками. В металах (№, К, Ре) тип 
зв’язку визначається взаємодією 
«вільних» електронів провідності 
з граткою додатно заряджених 
іонів. У ковалентних кристалах 
(С, Зі, Се) він зумовлений елект¬ 
ронами (здебільшого їхніми пара¬ 
ми), спільними для двох атомів 
кристала. В іонних кристалах 
(№С1, КСІ) зв’язок між додат¬ 
ними і від’ємними іонами поясню¬ 
ється електростатичною взаємодією 
між ними. В мол. кристалах (Н2, 
02, С2, кристали органічних спо¬ 
лук) він існує завдяки міжмоле¬ 
кулярним силам. В кристалах з 
водневими зв’язками (напр., лід) 
зв’язок між атомами електро- 
від’ємних елементів (найчастіше 
О, Ю здійснюється через проміж¬ 
ний іон водню (протон). За мех. 
властивостями Т. т. поділяють 
на крихкі і пружні (див. Крих¬ 
кість, Пружність), за електрич¬ 
ними — на метали, які бувають 
нормальні і надпровідні (див. 
Надпровідність), і неметали, які 
можуть бути діелектриками і на¬ 
півпровідниками. Діелектрики в 
свою чергу бувають полярні (див. 
Поляризація діелектриків) і не¬ 
полярні. Полярні характеризують¬ 
ся піроелектрикою і п'єзоелект¬ 
рикою, до них належать, зокрема, 
сегнетоелектрики й антисегнето- 
електрики. За магн. властивостя¬ 
ми розрізняють діа-, парамагнети- 
ки і магнітовпорядковані Т. т., 
до яких належать феро-, антифе- 
ро- і феримагнетики (див. Анти- 
феромагнетизм, Діамагнетизм, 
Парамагнетизм, Феримагнетизм, 
Феромагнетизм). Т. т. з великою 
енергією нульових коливань (див. 
Нульова енергія) порівняно з енер¬ 
гією зв’язку кристала виділяють 
у групу т. з. квантових кристалів 
(Не, Н2, СН4); тіла, які характери¬ 
зуються низькою т-рою кристалі¬ 
зації — в групу т. з. кріокристалів. 
її складають кристали, утворені 
з найпростіших молекул (Н2, 02, 
N3) або атомів інертних елемен¬ 
тів. Кристалічні Т. т. відзнача¬ 
ються анізотропією фіз. власти¬ 

востей. У деяких випадках вона 
настільки велика, що тіло пово¬ 
диться як одно- або двовимірна 
система з рядом унікальних харак¬ 
теристик. До одновимірних систем 
відносять біополімери. Аморф¬ 
ні Т. т., за винятком окремих 
спеціальних випадків, — ізотроп¬ 
ні (див. Ізотропія). Сучас. уявлен¬ 
ня про Т. т. грунтуються на зако¬ 
нах квантової механіки, які по¬ 
в'язують властивості тіл з їхнім 
хім. складом, характером руху 
їхніх частинок і типом зв’язку між 
ними. Деякі з цих властивостей 
(напр., теплопровідність та елек¬ 
тропровідність) і явища, що від¬ 
буваються в Т. т. (люмінесценція, 
поглинання електромагн. і акус¬ 
тичних хвиль та ін.), зумовлені 
квазічастинками і взаємодією між 
ними. Важливим завданням фізи¬ 
ки твердого тіла є розробка фіз. 
основ для створення Т. т. з напе¬ 
ред заданими властивостями. Ці¬ 
лий ряд властивостей Т. т. (фото¬ 
провідність, пластичність та ін.), 
а також явищ, що в них відбува¬ 
ються (зокрема, термоелектрич¬ 
ні явища, фотоелектричні явища), 
набули широкого практичного за¬ 
стосування в різних галузях науки 
і техніки. 2) Ідеалізований об’єкт 
механіки, під яким розуміється ті¬ 
ло, що в ньому віддаль між будь- 
якими точками залишається ста¬ 
лою. 
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Марк Твен. 

Літ.: Давьідов А. С. Теория твердого 
тела. М., 1976; Займан Дж. Принци- 
пьі твердого тела. Пер. с англ. М., 
1974; Киттель Ч. Введение в фиаику 
твердого тела. Пер. с англ. М., 1978. 

В. М. Локтєв. 

ТВЕРДІ РбЗЧИНИ — однофаз¬ 
ні кристалічні або аморфно-тверді 
речовини змінного складу з двох 
(або більше) компонентів. Залежно 
від розташування атомів розчине¬ 
ної речовини в кристалічній грат- 
ці речовини-розчинника розрізня¬ 
ють Т. р.: проникнення 
(атоми — у міжвузлях гратки, 
напр., водень у металах); від¬ 
німання (атоми — ^ підграт- 
ці одного металу, вакансії — у під- 
гратці другого), напр., надлишкові 
атоми алюмінію у Т. р. на основі 
сполуки СоАІ займають вузли у 
підгратці алюмінію, залишаючи 
вакантні вузли в підгратці кобаль¬ 
ту (див. також Дефекти в криста¬ 
лах)', заміщення (атоми за¬ 
міщують один одного в гратці, 
напр. №2+ і М£2+ в гратці М^О). 
Т. р. бувають обмежені (Со у \\0 і 
необмежені (N10 в М^О). При 
утворенні Т. р. металів спостеріга¬ 
ється підвищення твердості, міц¬ 
ності й електр. опору. Швидке 
охолодження (див. Гартування в 
металообробці) насиченого при 
високій т-рі Т. р. приводить до 
утворення пересиченого Т. р., який 
розпадається при низькотемпера¬ 
турному відпалі (див. Старіння 
металів) з виділенням другого 
компонента. Багато сплавів 
(сталь, бронза та ін.) і мінералів 
(напр., плагіоклази, рубін) є Т. р. 
До Т. р. належить також біль¬ 
шість стекол. В. М. Павликов 
ТВЕРДІ СПЛАВИ — сплави з ви¬ 
сокими твердістю, міцністю, рі¬ 
зальними та ін. властивостями, що 
зберігаються нри нагріванні до 
високих т-р. Бувають порошкові 
і литі. Основою порошкових Т. с. 

ПОГОЛІВ'Я ВЕЛИКОЇ 
РОГАТОЇ ХУДОБИ 
(в т. ч. морів) В УРСР 
(тис; на 1 січня) 

25368* 

1941 1961 1981 

• • . В о-і велина рогата 
ії&ї&і худ ба. 

Корови 

11 
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І. Й. Твердохліб. 

є здебільшого карбіди вольфраму 
або титану, складні карбіди воль¬ 
фраму і титацу (часто і танталу), 
карбонітрид титану, рідше — ін. 
карбіди, бориди тощо. Цементую¬ 
чою речовиною в них служить зви¬ 
чайно кобальт, рідше — нікель, 
його сплав з молібденом, сталь. 
Перші порошкові Т. с. одержано 
(1923—25) у Німеччині на основі 
карбіду вольфраму У/С (цемен¬ 
туюча речовина — кобальт). В 
СРСР Т. с. такого типу (сплав «по- 
бедит») вперше створено 1929. Роз¬ 
різняють порошкові тверді сплави 
вольфрамові (вольфрамокобаль- 
тові), титановольфрамові і титано- 
танталовольфрамові. Вольфрамові 
(вольфрамокобальтові) сплави — 
найміцніші з усіх Т. с. їхня грани¬ 
ця міцності на стиск 3—4,7 ГПа, 
ударна в'язкість 16—50 кДж/м2, 
модуль пружності 480—660 ГПа, 
коеф. теплопровідності 40—66 
Вт/(м • К), питомий електрич¬ 
ний опір ~ 19 мкОм см. Титано¬ 
вольфрамові сплави відрізняють¬ 
ся від вольфрамових вищою стій¬ 
кістю проти зношування. У тита- 
нотанталовольфрамових сплавів 
порівняно з вольфрамовими і ти- 
тановольфрамовими вищі міцність 
проти втомленості і динамічна 
границя текучості. До порошко¬ 
вих Т. с. належать, крім того, 
безвольфрамові сплави на основі 
карбіду і карбонітриду титану 
(цементуючі речовини — нікель і 
молібден). За твердістю і міц¬ 
ністю вони близькі до титановоль- 
фрамових. Порошкові Т. с. засто¬ 
совують V вироби, інструменту 
для обробки різанням металевих 
і неметалевих матеріалів, для без¬ 
стружкової обробки (напр., воло¬ 
чіння, прокатки) металів, для ви¬ 
готовлення гірничобурового інст¬ 
рументу, їх використовують також 
як конструкційний матеріал. В 
металообробній і гірничій пром-сті 
СРСР застосування інструменту, 
робочі частини якого виготовлені 
з порошкових Т. с., сприяло під¬ 
вищенню продуктивності праці в 
З—5 разів. Литими Т. с., що їх 
одержують плавкою або литтям, 
є сплави типу \УС—\У2С (реліти, 
які містять 3,7—4 % С), сплави 
на основі боридів та ін. сполук, сор- 
майти (високовуглецеві і високо- 
хромисті сплави на основі заліза) 
тощо. їх наварюють, наплавляють 
або напилюють на робочі частини 
інструментів, на деталі машин і 
механізмів. Застосування литих 
Т. с. дає змогу підвищувати в 2— 
4, іноді в 10—20 раз тривалість 
експлуатації деталей, що швидко 
зношуються. 
ТВЕРДІСТЬ матеріалів — влас¬ 
тивість матеріалу чинити опір де¬ 
формуванню або руйнуванню при 
місцевому силовому діянні твер¬ 
дих тіл на його поверхню; одна з 
найважливіших мех. характери¬ 
стик матеріалів. Т. металів зале¬ 
жить від їхньої міцності й пла¬ 
стичності, Т. мінералів — від скла¬ 
ду і структури. Т. визначають пе¬ 
реважно Бргнелля методом, Вік- 
керса методом, Роквелла мето¬ 
дом, Шора методом або методом 
Мооса — шкрябанням досліджу¬ 
ваного мінералу гострими ребрами 
мінералу еталонного. Мікротвер¬ 
дість (напр., тонких шарів металів, 
зерен металів і мінералів) вста¬ 

новлюють спец, методом, розроб¬ 
леним на основі методу Віккерса. 
Впроваджується метод визначення 
твердості металів за допомогою 
ультразвукових коливань (вимірю¬ 
ванням зміни власної частоти ко¬ 
ливальної системи залежно від 
твердості). 
ТВЕРДІСТЬ водй — властивість 
природної води, зумовлена наяв¬ 
ністю в ній розчинених солей каль¬ 
цію і магнію. Розрізняють Т. в. 
карбонатну (тимчасову), пов’яза¬ 
ну з вмістом у воді гідрокарбона¬ 
тів кальцію та магнію, які можна 
усунути кип’ятінням, і некарбо- 
натну (постійну), коли є інші 
розчинені солі цих елементів {хло¬ 
риди, сульфати та ін.). Сумарна 
концентрація усіх солей кальцію 
і магнію визначає заг. твердість. 
Класифікація води за твердістю 
у ммоль/кг: м’яка — до 2, серед¬ 
ньої твердості — 2—5, тверда — 
5—10 і дуже тверда — понад 10. 
Вода з високою Т. в. утворює твер¬ 
дий осад (накип) на стінках тепло¬ 
обмінних апаратів (парових кот¬ 
лів, водонагрівників та ін.). Для 
зменшення твердості воду зм'як¬ 
шують (див. Водопідготовка, Во¬ 
доочищення). 
ТВЕРДОКРЙЛІ — ряд комах. Те 
саме, що й жуки. 
ТВЕРДОПАЛИВНИЙ ракет¬ 
ний ДВИГУН (РДТП) — реак¬ 
тивний двигун літального апара¬ 
та, що працює на твердому ра¬ 
кетному паливі {порохах). Скла¬ 
дається з сталевого корпуса, що 
є камерою згоряння, реактивного 
сопла, виготовленого з тугоплав¬ 
ких металів або інших тепло¬ 
стійких матеріалів; запального 
пристрою. Весь запас твердого 
палива вводиться в корпус у на- 
півв’язкому текучому стані або за¬ 
кладається у вигляді спресованих 
з порошку зерен чи шашок. РДТП 
розвивають тягу {реактивну силу) 
від сотих часток Н {мікроракетний 
двигун) до 10—15 МН (потуж¬ 
ний двигун, що встановлюється 
на ракеті-носії). Регулювання тяги 
здійснюється шляхом впливу на 
процеси газовиділяння або виті¬ 
кання газів, напр., зміною площі 
критичного перерізу сопла. РДТП 
відзначаються високою надійніс¬ 
тю. Застосовують їх у космонавтиці 
для стабілізації космічних літаль¬ 
них апаратів і коригування траєк¬ 
торії (див. Системи керування 
космічними апаратами), а також 
як гальмівні двигуни, в балістич- 

I. Й. Твердохліб у ролях Івана Непо¬ 
критого («Дай серцю волю — заведе 
в неволю* М. Кропивницького) та 
Швейна («Пригоди бравого солдата 
Швейна* за Я. Гашеком). 

них ракетах, реактивній артиле¬ 
рії тощо. в. Я. Шипіль. 
ТВЕРДОХЛІБ Іван Йосипович 
(н. 24.VI 1899, с. Должик, тепер 
Золочівського р-ну Харків, обл.)— 
укр. рад. актор, нар. арт. УРСР 
(з 1960). З 1923 працював у Хар¬ 
ків. нар. театрі ім. Т. Шевченка, 
Укр. драм, театрі ім. Т. Шевченка 
(1925, Кременчук, Полтава), Хар¬ 
ків. дит. театрі (1928—29), з 1929 
(з перервою) — в Одес. держ. дра¬ 
мі (тепер Одес. укр. муз.-драм, 
театр ім. Жовтневої революції). 
Серед ролей — Возний («Наталка 
Полтавка» Котляревського), Мико¬ 
ла Задорожний («Украдене щастя» 
Франка), Мартин Бору ля (одной¬ 
менна п’єса Карпенка-ЇСарого), дід 
Юхим («97» М. Куліша), Бурка 
(«Дороги, які ми вибираємо»Заруд- 
ного), Добчинський («Ревізор» М. 
Гоголя), Швейк («Пригоди бра¬ 
вого солдата Швейка» за Гашеком), 
Мальволіо («Дванадцята ніч» Шек- 
спіра). Знімався (з 1930) у кіно 
(фільми: «Коліївщина», «Коні не 
винні», «Перекоп», «Прометей», 
«Дорргою ціною» та ін.). Нагород¬ 
жений орденами Трудового Чер¬ 
воного Прапора, «Знак Пошани». 

Л. М. Новоселииька. 
ТВЕРДОХЛІБ Сидір Антонович 
(9-У 1886, Бережани, тепер Тер- 
ноп. обл.— 16.Х 1922, Львів) — 
укр. поет і перекладач. Навчав¬ 
ся у Львів, та Віденському 
ун-тах. Працював учителем. На¬ 
лежав до літ. угруповання <Мо- 
лода муза>. Перші вірші надруку¬ 
вав 1906 в журн. <Світ>. У 1908 
вийшла зб. поезій Т. «В свічаді 
плеса». Т.— один з популяриза¬ 
торів укр. л-ри польс. мовою, пе¬ 
рекладав твори Т. Шевченка, І. 
Франка, О. Маковея, О. Олеся 
та ін. 
Те.: ГВірші]. В кн.: Антологія укра¬ 
їнської поезії, т. 2. К., 1958. 

Ф. П. Погребенник. 

твердохлГбо.в Олександр 
Дмитрович (1840—1918) — укр. 
краєзнавець. Вчителював у Ох¬ 
тирці (тепер місто Сум. обл.). 
Опублікував ряд оповідань у газ. 
«Южньїй край» (під псевдонімом 
Земляк), історико-етногр. статей 
у журн. «Киевская старина» та 
«Збірці Харківського губернського 
статистичного комітету», описав 
кустарні промисли Охтирського 
і Богодухівського повітів. У пра¬ 
цях з історії Т. торкався питань 
класового розшарування укр. 
козацтва, однак ідеалізував устрій 
Запорізької Січі. 
ТВЕРСЬКІ князівство — 
феод, князівство в Пн.-Сх. Русі 
13—15 ст., займало територію у 
верхній течії р. Волги та по її 
притоках. Осн. міста: Твер (столи¬ 
ця), Кашин, Кснятин, Зубцов, Ста¬ 
риця, Холм, Микулин, Дорогобуж. 
В кін. ЗО — на поч. 40-х рр. 13 ст. 
великий князь владимирський 
Ярослав Всеволодович виділив 
Т. к. із складу Переяслав-Залєсь- 
кого князівства як уділ своєму 
синові Олександру Невському. Не¬ 
залежним Т. к. стало 1247. В 2-й 
пол. 13 ст. зросла його політ, мо¬ 
гутність. Т. к. стало гол. суперни¬ 
ком Московського великого кня¬ 
зівства в боротьбі за об’єднання 
Пн.-Сх. Русі. На поч. 14 ст. твер¬ 
ський князь дістав титул «велико¬ 
го». Т. к. деякий час було центром 
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визвольної боротьби рус. земель 
проти монголо-татарського іга. 
Повстання, що спалахнуло 1327, 
було жорстоко придушене Золо¬ 
тою ордою. Це значно ослабило 
Т. к., чому сприяв також процес 
феод, роздробленості. Як самостій¬ 
не князівство перестало існувати 
1485, коли в результаті походу 
Івана III на Твер Т. к. було приєд¬ 
нано до Російської централізова¬ 
ної держави. 
ТВІРНА в геометрії — пря¬ 
ма, що перетинає при своєму русі 
дану лінію (напрямну), утворюючи 
при цьому лінійчату поверхню. 
Якщо Т. залишається паралель¬ 
ною самій собі, то одержують 
циліндричну поверхню; якщо Т. 
весь час проходить через одну й 
ту саму точку, то одержують 
конічну поверхню. 
ТВІРНА ТКАНЙНА у рослин — 
те саме, що й меристема. 
ТВІСТ (англ. Ідуізі:, букв.— кру¬ 
тіння) — бальний танець. Був по¬ 
ширений у 60-х рр. 20 ст. Муз. 
розмір 4/4, парні долі акцентовані. 
Властиві швидкий темп і чіткий 
ритм. 
ТВбРЧІСТЬ — продуктивна люд¬ 
ська діяльність, здатна породжу¬ 
вати якісно нові матеріальні та 
духовні цінності суспільного зна¬ 
чення. Виявляється в різних га¬ 
лузях сусп. практики, науки, 
техніки, в л-рі й мистецтві. Роз¬ 
виток творчого потенціалу діяль¬ 
ності є важливою умовою куль¬ 
тур. прогресу суспільства і вихо¬ 
вання людини. Природу Т. і твор¬ 
чих здібностей традиційно вивча¬ 
ють філософія і психологія. Фі- 
лос. ідеалізм містифікує Т., вба¬ 
чаючи в ній вияв надприродних 
духовних сил (бога, ідеї, духа) 
або таємничих підсвідомих пси¬ 
хічних здатностей індивіда. Діа¬ 
лектичний матеріалізм, навпаки, 
пов'язує джерела Т. із свідомою 
сусп.-практичною діяльністю лю¬ 
дей по цілеспрямованому пере¬ 
творенню природи і суспільства, 
тобто з працею як основною фор¬ 
мою людського життя. У вузь¬ 
кому значенні поняття «твор¬ 
чість» стосується лише соціокуль- 
тур. сфери. В природі існує 
розвиток, а не Т., бо остан¬ 
ня передбачає усвідомлену дію, 
реалізацію мети, задуму, тобто 
наявність свідомої людини-твор- 
ця. Т. є могутнім джерелом нова¬ 
торства в усіх галузях матері¬ 
ального і духовного життя суспіль¬ 
ства, а її результати (продукти) 
найвищою мірою відзначаються 
оригінальністю, неповторністю, 
унікальністю, досконалістю. Від¬ 
повідно і творчі здібності явля¬ 
ють собою граничну концентрацію 
духовних сил людини, її емоцій, 
почуттів, уяви, фантазії, інте¬ 
лекту, професійної кваліфікації. 
Грунтуючись на природних, на¬ 
самперед психофізіологічних, за¬ 
датках (обдарованість), творчі здіб¬ 
ності формуються і розвиваються 
лише в суспільно-культур, сере¬ 
довищі. Найвищим їхнім проявом 
у людини є талант і геній. Тому 
критерії, за допомогою яких виріз¬ 
няються справді творчі надбання 
людства, повинні мати культурно- 
істор. масштаб, вказувати на місце 
певних здобутків у заг. поступі 
сусп. культури. Процес Т. завжди 

специфічний, але має й деякі заг. 
риси і фази розвитку. Такими фа¬ 
зами є пошук, визрівання задуму, 
реалізація (осяяння), обгрунту¬ 
вання і перевірка. Можливості 
для творчої діяльності залежать 
від суспільних відносин. В умо¬ 
вах розвинутого соціалістичного 
суспільства і науково-технічного 
прогресу впровадження творчого 
начала в усі сфери життя становить 
важливу закономірність сусп. роз¬ 
витку. Т. стає справою найшир- 
ших трудящих мас, виявом дос¬ 
коналості людських здібностей у 
різних видах праці. Про це свід¬ 
чить невпинне зростання творчого 
потенціалу рад. науки і техніки та 
мистецтва, масовий рух новаторів, 
винахідників і раціоналізаторів 
та самодіяльна мистецька Т. Див. 
також Натхнення, Психологія 
творчості. в. П. Іванов. 
ТЕАТР (грец. дєатроу — місце 
для видовищ; видовище) — рід 
мистецтва, який відображає дійс¬ 
ність у художніх сценічних обра¬ 
зах. Як і ін. роди мистецтва, театр, 
мистецтво є формою суспільної 
свідомості, засобом ідейного й 
естетичного виховання мас. Т. ві¬ 
дображає особливості розвитку, 
ідеали і суперечності суспільства, 
тісно пов’язані з його загальною 
культурою. 
Мистецтво Т. зародилося ще в ста- 
род. часи. Його елементи є в трудо¬ 
вих і реліг. обрядах, в іграх, піз¬ 
ніше — в творчості мандрівних ак¬ 
торів (.мімів у Римі, жонглерів, 
менестрелів і трубадурів у Фран¬ 
ції, скоморохів у Київ. Русі та 
ін.). Синтезувавши в собі всі види 
нар. творчості (словесний і муз. 
фольклор, танець, пантоміму, де¬ 
коративно-ужиткове мистецтво), Т. 
ще в давнину набув у різних наро¬ 
дів самобутніх форм. З’явилися 
і своєрідні нац. театр, системи 
(зокрема, в Індії, Китаї, Тібеті, 
Японії та ін.), в яких безпосереднє 
відображення життєвих явищ по¬ 
єднувалося (найбільше на Сх.) 
з умовним (застосування масок, 
особливих костюмів та гримуван¬ 
ня, символічних деталей тощо). 
Визначним надбанням світової 
культури стали класична інд. дра¬ 
ма 2—5 ст. (Бхаса, Калідаса, ІПуд- 
рака), кит. юанська драма 12— 
15 ст., японський Т. но та кабукі. 
На розвиток європ. Т. великий 
вплив мав заснований на гумані¬ 
стичних принципах Т. стародавніх 
Греції і Риму (див. Греція Старо¬ 
давня, Рим Стародавній, розділ 
Театр), в якому стверджувалися 
норми громадянськості й моралі, 
відображалася соціальна і політ, 
боротьба в античному суспільстві. 
За середньовіччя в Зх. Європі Т. 
було підпорядковано ідеології 
феодалів і католицької церкви. 
Проте поряд з реліг. виставами 
Смістерії, міраклі, мораліте то¬ 
що) розвивалося демократичне 
театр, мистецтво (див. Фарс, Ін¬ 
термедія). Збагачені формами нар. 
видовищ середньовіччя, традиції 
античності було відновлено в епо¬ 
ху Відродження (комедія дель 
арте в Італії, театр, системи Ф. 
Лопе де Вега, П. Кальдерона, 
т. з. комедія плаща та шпаги в Іс¬ 
панії, філос.-аналітичний театр У. 
Шекспіра в Англії). Дальшим ета¬ 
пом розвитку європ. сцени став 

Т. класицизму у Франції, засно¬ 
ваний на нормативній естетиці 
Буало та раціоналістичній філосо¬ 
фії Декарта (П. Корнель, Ж. Ра- 
сін, Ж. Б. Мольєр). Йому власти¬ 
ва канонічність форм, деклама¬ 
ційність, риторична патетика. У 
18 ст. Т. Франції, Німеччини, Анг¬ 
лії пов’язаний з ідеями просвіти¬ 
тельства (Д. Дідро, Г. Лессінг, 
Й. Гете, Ф. Шіллер); він вивів на 
сцену героя з бурж. середовища. 
Шаблони класицизму відкинув 
Т. романтизму і особливо Т. кри¬ 
тичного реалізму. Реалізм зх.- 
європ. Т. багато в чому завдячує 
драматургії Г. Ібсена, Г. Гауптма- 
на, Б. Шоу, режисерським пошу¬ 
кам Мейнінгенського театру і від¬ 
криттям А. Антуана, Г. Крега, М. 
Рейнгардта. В розвиток Т. критич¬ 
ного реалізму великий внесок зро¬ 
били рос. драматурги (О. Пушкін, 
М. Гоголь, О. Островський, Л. 
Толстой, А. Чехов, М. Горький) 
та діячі сцени (М. Щепкін, П. Мо- 
чалов, О. Мартинов, М. Єрмоло- 
ва). Вершиною вітчизняного реа¬ 
лістичного Т. дожовтневого періо¬ 
ду було глибоко психологічне і 
соціально активне мистецтво МХТ 
(з 1920 — Московський художній 
академічний театр), очолюваного 
К. Станіславським і В. Немирови- 
чем-Даиченком. 
Велика Жовти, соціалістична ре¬ 
волюція створила необхідні умо¬ 
ви для піднесення й розквіту театр, 
мистецтва. Соціальна єдність на¬ 
родів Рад. країни визначила роз¬ 
виток багатонац. Т. і взаємозба¬ 
гачення театр, культур рад. рес¬ 
публік. На основі комуністичної 
ідейності і партійності, плідного 
використання кращих традицій 
мистецтва минулого у рад. Т. ви¬ 
робився найпрогресивніший метод 
відображення дійсності — метод 
соціалістичного реалізму. Цьому 
сприяла діяльність МХАТу, Ма¬ 
лого театру та ін. театр, колек¬ 
тивів країни, в т. ч. театрів брат¬ 
ніх республік СРСР, режисерські 
відкриття К. Станіславського, В. 
Немировича-Данченка, В. Мейєр- 
хольда, Є. Вахтангова, О. Таїро- 
ва, К. Марджанішвілі, О. Ахмете- 
лі, Л. Курбаса, Г. Юри, М. Ох- 
лопкова, Ю. Завадського, Г. Тов- 
стоногова, Ю. Мільтініса, К. Ірда 
(див. Режисерське мистецтво). 
Значний внесок у розвиток соціа¬ 
лістичного реалізму в Т. роблять 
театр, діячі країн соціалістичної 
співдружності. Значний вплив рад. 
Т. зробив на прогресивних мит¬ 
ців зарубіжних країн (Б. Брехт, 
ПІ. Дюллен, Ж. Віллар, Ж. Л. 
Барро, П. Брук, Е. де Філіппо). 
Рад. Т. зміцнює зв’язки між наро¬ 
дами, виступає проти занепадниць¬ 
ких ідей модерністського бурж. 
театр, мистецтва. 
Укр. Т. бере початки з нар. обря¬ 
дів, трудових пісень, ігор. У 16— 
18 ст. поширюється шкільний 
театр [вистави в братських шко¬ 
лах (Львів та ін.) і Києво-Могилян- 
ській академії; див. Київська ака¬ 
демія]. Поряд з виставами ре¬ 
ліг.-дидактичного характеру тут 
ішли спектаклі на істор. сюже¬ 
ти з елементами соціальної са¬ 
тири. Найбільше були пов’язані 
з дійсністю вставні комедійно-по¬ 
бутові сценки, т. з. інтермедії, в 
яких виводилися нар. типи. В 
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ТЕАТР 17—19 ст. поширився нар. ляль¬ 

ковий Т. демократичного і сати¬ 
ричного спрямування — вертеп. 
У 1751—53 існував Розумовського 
Кирила театр. У кінці 18 — на 
поч. 19 ст. у поміщицьких маєтках 
Д. Ширая, І. Хорвата, Г. Тарнов- 
ського та ін. виникли кріпацькі 
балетні та оперно-драм. трупи, які 
наслідували зразки придворного 
рос. Т. (див. Кріпацький театр), 
а також дворянські аматорські 
драм, гуртки прогресивного напря¬ 
му, в яких брали участь І. Кри- 
лов, В. Капніст, В. Гоголь, М. Го¬ 
голь, І. Котляревський, Г. Квіт- 
ка-Основ’яненко, Н. Кукольник 
та ін. Наприкінці 18 ст. в Хар¬ 
кові (див. Харківський вільний 
театр), а на поч. 19 ст. в Києві, 
Одесі, Полтаві виникли міські 
професійні Т., будувалися театр, 
приміщення. З вистав <Наталка 
Полтавка» і «Москаль-чарівник» 
І. Котляревського у Полтавсько¬ 
му вільному театрі почався 
розвиток укр. професійного те¬ 
атру. В ЗО—70-х рр. на Україні 
діяв ряд рос.-укр. профес. те¬ 
атр. труп І. Штейна, Л. Млот- 
ковського та ін. Видатні актори 
М. Щепкін, а згодом К. Соленик, 
Л. Млотковська, І. Дрейсіг ут¬ 
верджували на сцені реалізм, ак¬ 
тивно пропагували укр. та рос. кла¬ 
сичну драматургію. Велике значен¬ 
ня для формування укр. Т. мали 
драматургічна творчість і театр.- 
естетичні погляди Т. Шевченка. 
В Галичині (входила до складу 
Австро-Угорщини) аматорські те¬ 
атри з’явилися в 40-х рр. 19 ст., 
а профес. укр. Т.— 1864 (див. 
Театр товариства <Руська бесі¬ 
да»). У 2-й пол. 19 — на поч. 
20 ст. укр. Т. досяг високого мис¬ 
тецького рівня. Незважаючи на 
адм.-цензурні утиски з боку цар¬ 
ського ^гряду на Україні (див. 
Емськии акт 1876, Валуевський 
циркуляр 1863 та циркуляри 
1881, 1883, зокрема про заборо¬ 
ну вистав і перекладів п’єс укр. 
мовою) і колоніальну політику 
Австро-Угорщини в Галичині, на 
сценах укр. театрів ставили п’єси 
укр. мовою (твори М. Старицько- 
го, М. Кропивницького, І. Карпен- 
ка-Карого, Панаса Мирного, І. 
Франка). В них глибоко і реалі¬ 
стично відтворено нар. життя. У 
кін. 19 — на поч. 20 ст. діяли театр. 
трупи М. Л. Кропивницького, 
трупи М. П. Старицького, Са- 
довського М. К. трупа, перший 
стаціонарний Театр Миколи Са- 
довського (див. також Українські 
театральні трупи другої полови¬ 
ни 19 — початку 20 століття). 
На Закарпатті та Буковині діяли 
напівпрофесійні театри. 
Після поразки бурж.-демократич¬ 
ної революції 1905—07 укр. Т. 
зазнав кризи. У ряді укр. труп зни¬ 
зилися мистецькі критерії, вияви¬ 
лися ознаки епігонства. Реалістич¬ 
ні традиції відстоював лише Те¬ 
атр М. Садовського (Київ). Він 
збагатив репертуар уперше по¬ 
ставленими укр. мовою творами 
рос. класики, п’єсами Ю. Слова¬ 
цького, Г. Запольської, операми 
Б. Сметани, С. Монюшка, а також 
творами представників укр. нової 
драматургії (С. Васильченка, Б. 
Грінченка, Л. Яновської, О. Олеся 
та ін.). Значну роботу в пропаган¬ 

ді рос. ї зарубіж. класичної спад¬ 
щини в 80—90-х рр. 19 — на поч. 
20 ст. проводили київ. Театр <Со- 
ловцов» (1891—1919), Харківсь¬ 
кий міський театр (1895—1910), 
театр, трупа Російського драма¬ 
тичного товариства (1879—89) у 
Києві, антреприза в Одесі, пере¬ 
сувні рос. драм, колективи на 
Україні, польс. експериментальна 
театр. Студія (1916—18). 
Новий етап розвитку укр. Т. по¬ 
чався після Великої Жовтн. со- 
ціалістич. революції. Утворилися 
численні аматорські і профес. 
колективи, що вели значну про¬ 
пагандистську роботу. Загальне ме¬ 
тодичне керівництво здійснював за¬ 
снований 1919 у Харкові Всеукр. 
театр, комітет (ВУТЕКОМ; див. 
Театральний комітет). Широко 
організовувались масово-агітацій¬ 
ні видовища (див. Агітаційний 
театр). Діяли й новостворені про¬ 
фес. театри: <Молодий театр». 
Перший театр Української Ра¬ 
дянської Республіки імені Шев¬ 
ченка, <Кийдрамте»} Театр іме¬ 
ні М. Заньковецької (тепер Львів¬ 
ський український драматичний 
театр імені М. Заньковецької), 
<Березіль» (тепер Харківський 
український драматичний театр 
імені Т. Шевченка), Одеська 
держдрама (тепер Одеський ук¬ 
раїнський музично-драматичний 
театр імені Жовтневої револю¬ 
ції), театри юного глядача в 
Харкові (засн. 1920), Києві (засн. 
1924), рос. театри — в Києві (1926, 
тепер Київський російський дра¬ 
матичний театр імені Лесі 
Українки), Одесі (1927, тепер 
Одеський російський драматич¬ 
ний театр імені А. Іванова), Дні¬ 
пропетровську (1927, тепер Дні¬ 
пропетровський російський дра¬ 
матичний театр імені М. Горько- 
го)та ін. Нові театри, наслідуючи 
реалістичні традиції укр. колек¬ 
тивів і засвоюючи досвід ін. те¬ 
атр. культур, насамперед росій¬ 
ської, шукали нових сценічних 
форм [напр., експерименти в га¬ 
лузі масових композицій (т. з. 
театр, плаката) здійснював театр 
<Центростудія», засоби метафо¬ 
ричності та сценічної умовності в 
театрі <Березіль» пов’язані з по¬ 
шуками Л. Курбаса, М. Терещен- 
ка, В. Василька та ін.]. Значних 
успіхів досяг укр. рад. театр у 
20—30-і рр. з розквітом укр. 
рад. драматургії (М. Куліш, І. 
Дніпровський, Я. Мамонтов, І. Ми- 
китенко, І. Кочерга, О. Корнійчук, 
М. Ірчан, Ю. Яновський, Л. Пер- 
вомайський). Переборюючи впли¬ 
ви бурж. ідеології, долаючи схе¬ 
матизм агіт. вистав, укр. Т. дедалі 
повніше зображав правдиві кар¬ 
тини нової рад. дійсності, багато¬ 
гранні людські характери. Цьому 
сприяло, зокрема, засвоєння Ста- 
ніславського системи. Ідейною 
основою укр. рад. Т. став метод 
соціалістичного реалізму. Зріс 
худож. рівень театр, колективів, 
висунулася велика плеяда обда¬ 
рованих акторів, згодом нар. ар¬ 
тисти СРСР Д. Антонович, А. 
Бучма, О. Воронович, В. Доб- 
ровольський, М. Крушельницький, 
О. Крамов, В. Магар, І. Мар’янен- 
ко, Д. Мілютенко, Є. Пономарен- 
ко, О. Сердюк, М. Романов, Н. 
Ужвій, Ю. Шумський, Г. Юра, В. 

Яременко, нар. артисти УРСР Г. 
Борисоглібська, Л. Гаккебуш, Л. 
Бугова, В. Високов, В. Любарт, Л. 
Мацієвська, П. Нятко, К. Осмя- 
ловська, І. Твердохліб, С. Федор- 
цева, В. Чистякова та ін. У 20— 
30-х рр. утворюється мережа робіт¬ 
ничо-селянських пересувних теат¬ 
рів, перейменованих згодом на ро¬ 
бітничо-колгоспні театри (в Хар¬ 
кові, Одесі, Кіровограді, Запоріж¬ 
жі, Охтирці, Лохвиці та ін. міс¬ 
тах); засновуються нові стаціонарні 
колективи: Харківський театр Ре¬ 
волюції (тепер Чернів. укр. муз.- 
драматичний театр ім. О. Коби- 
лянської), Запор із. укр. муз.- 
драматичний театр. Полтав. укр. 
муз.-драматичний театр, Донец. 
укр. муз.-драматичний театр та ін. 
Укр. театр, колективи виникають 
в ін. республіках: Держ. укр. театр 
РРФСР в Москві (1924—34; див. 
Український театр РРФСР), 
Театр <Жовтень» (1930—32) у Ле¬ 
нінграді, Казах, укр. муз.-драм, 
театр з базою в м. Уральську 
(1936—41; див. Музично-драма¬ 
тичний український театр Казах¬ 
ської РСР) та ін. 
Під час Великої Вітчизн. війниТта 
в повоєнні роки зміцнів зв’язок 
укр. Т. з життям народу, поглиби¬ 
лося його публіцистичне начало, 
розвинулися аналітично-психоло¬ 
гічний та героїко-романтичний 
стильові напрями. З 2-ї пол. 
50-х рр. укр. Т. дедалі глибше по- 
філософськи осмислює життєві 
процеси, звертається до засобів 
умовності, метафоричності. Ре¬ 
пертуар сучасних Т. складається 
з творів укр. драматургів (О. Кор¬ 
нійчук, М. Стельмах, О. Левада, 
О. Коломієць, М. Зарудний та 
ін.), письменників братніх респуб¬ 
лік, п’єс вітчизн. та світової кла¬ 
сики, прогресивних зарубіжних 
драматургів, насамперед митців 
країн соціалістичної співдруж¬ 
ності. Серед відомих митців 60— 
80-х рр.: режисери — нар. артисти 
СРСР Ф. Верещагін, В. Грипич, 
нар. артисти УРСР О. Барсегян, 
Я. Геляс, С. Данченко, Г. Коно- 
ненко, Б. Мешкіс, С. Сміян, 
засл. діяч мист. УРСР В. Оглоб- 
лін, актори — нар. артисти 
СРСР А. Гашинський, Н. Доценко, 
О. Кусенко, П. Куманченко, Ю. 
Мажуга, А. Роговцева, Л. Тараба- 
ринов, нар. артисти УРСР Н. 
Бурська, 3. Дехтярьова, Ю. Жба- 
ков, П. Загребельний, В. Івченко, 
Л. Кадирова, В. Маляр, Л. Ка- 
лачевська, Л. Кушкова, Є. Ли- 
сенко, Ж. Мельников, Т. Мірош¬ 
ниченко, П. Міхневич, А. Носа- 
чов, С. Олексенко, К. Параконьєв, 
М. Протасенко, Ф. Стригун, Б. 
Ступка, Ю. Ткаченко, В. Туз, 
Г. Янушевич та ін., сценографи 
Д. Івницький, Д. Лідер, Є. Лисик, 
М. Френкель та ін. Мистецькі 
кадри готують Київський інсти¬ 
тут театрального мистецтва 
імені І. К. Карпенка-Карого, Хар¬ 
ківський інститут мистецтв ім. 
І. П. Котляревського, студії при 
театрах. Театральний процес в 
УРСР висвітлює загальна і спе¬ 
ціальна преса (журн. <Україн- 
ський театр», газ. <Культура і 
життя»). Велику методичну допо¬ 
могу подає театрам Українське 
театральне товариство. 
Т.— це просторово-часове, синте- 



гичне (ввібрало ін. роди мис¬ 
тецтв), одночасно авторське і 
виконавське мистецтво. Основою 
драматичного Т. є література, на¬ 
самперед драматургія (визначає 
зміст вистав і особливості стильо¬ 
вого розв’язання їх), музичного 
Т. — музика (набирає структури 
муз. драматургії). Драматургія 
набуває сценічних форм за допо¬ 
могою акторського мистецтва 
(драм, гра, декламація, вокал, пан¬ 
томіма, танець, у деяких народів 
— цирк), за допомогою сценогра¬ 
фії та костюмів створює середови¬ 
ще, де відбувається дія (див. 
Театрально-декораційне і кіноде- 
корацгйне мистецтво, Театраль¬ 
ний костюм, Театральна музика), 
і режисерського мистецтва, що за¬ 
безпечує єдність задуму, художню 
і стильову цілісність вистави. Су¬ 
часний Т. використовує окремі 
елементи кіномистецтва, телеба¬ 
чення, радіо, здобутки новітньої 
техніки. Одним з важливих прин¬ 
ципів Т. є умовність — певна 
невідповідність зовнішніх рис 
сценічної дії її життєвим першо¬ 
основам, це досягається вико¬ 
ристанням засобів метафорично¬ 
сті, символіки, гротеску, гіпер¬ 
боли, фантастики. Своєрідність 
Т. полягає в тому, що дія на сцені, 
незважаючи на попередню підго¬ 
товку, відбувається щоразу не¬ 
мовби вперше, розгортається без¬ 
посередньо перед глядачем (а не 
знята на плівці, як у кіно), між 
актором та глядачем встановлю¬ 
ється двосторонній зв’язок. Зав¬ 
дяки цьому Т. набуває особли¬ 
вого емоційного впливу. Безпосе¬ 
редність сприйняття театр, твору 
робить глядача свідком і немовби 
співучасником дії. Ця особливість 
свідомо акцентується у деяких різ¬ 
новидах Т. (т. з. «театр присут¬ 
ності», хепенінг), є наслідком спіль¬ 
ної творчості драматурга, компози¬ 
тора, колективу театр, закладу 
(режисер-постановник та його по¬ 
мічники, художник, трупа актсь 
рів, диригент і оркестр, численні 
працівники вироби, цехів — деко¬ 
раційного, костюмерного, бутафор¬ 
ського, реквізиторського, взуттє¬ 
вого, столярного, слюсарного, а та¬ 
кож електрики, радисти тощо). 
Т. як рід мистецтва поділяється 
на види: драматичний Т., музич¬ 
ний Т. {опера, балет), музично- 
драматичний (поєднує ознаки двох 
перших), оперета; театр ляльок, 
тіньовий театр, пантоміма; до них 
примикає театр одного актора. Ви¬ 
ди Т. мають різноманітні струк¬ 
турні варіанти, жанрові модифіка¬ 
ції. Так, драматичний Т. ставить 
трагедію, комедію, драму і бага¬ 
то їхніх різновидів. Драма бу¬ 
ває соціальна, сімейно-побутова, 
психологічна, камерна, історична, 
лірична тощо. Комедія поділяєть¬ 
ся на соціальну, сатиричну, побу¬ 
тову, ліричну, комедію характерів 
або ситуацій, водевіль, фарс та 
ін. Деякі Т. мають жанрову спе¬ 
ціалізацію (Т. сатири, комедії, 
драми та комедії, водевілю, ма¬ 
лих форм) або орієнтуються на 
певне коло глядачів (Т. молодіж¬ 
ний, Радянської Армії або Флоту, 
юного глядача; ці види Т. з’яви¬ 
лись у рад. час). Т. належить до 
видовищних мистецтв, куди, зо¬ 
крема, входять цирк, масові ви¬ 

довища (див. Театралізовані свя¬ 
та), кіномистецтво, телевізійне 
мистецтво (телевистава). Щороку 
27.III відзначається Міжнародний 
день театру. Див. розділ Театр 
у статтях про рад. республіки, 
про окремі країни, міста. Іл. див. 
на окремому аркуші, с. 448— 
449, а також до статей Театраль¬ 
но-декораційне і кінодекораційне 
мистецтво, с. 208—209; Теат¬ 
ральний костюм, с. 320—321. 
Літ.: Восточньїй театр. Л., 1929; Дми- 
трова Л. Підручна книга з історії все¬ 
світнього театру, в. І. X., 1929; Про 
мистецтво театру. К., 1954; Стані- 
славський К. С. Моє життя в мистецт¬ 
ві. К., 1955; Саксаганський Гї. К. 
Думки про театр. К., 1955; Волошин 
І. Джерела народного театру на Укра 
їні. К., 1960; Український драматич¬ 
ний театр, т. 1 — 2. К., 1959—67; Исто- 
рия западноевропейского театра, 
т. 1—6. М., 1956 — 74; Авдеев А. Про 
исхождение театра. Л. —М., 1959; 
Театральная знциклопедия, т. 1—5. 
М., 1961—67; История советского дра- 
матического театра, т. 1—6. М., 1966— 
71; История русского драматического 
театра, т. 1—6. М., 1977—82. 

Ю М. Бобошко. 

«теАтр» — газета, орган Управ¬ 
ління держ. театрами України, з 
8-го номера — Комісії по націона¬ 
лізації театрів. Засн. з ініціативи 
М. Кольцова. Виходив у Києві 
з 5.ІУ по 10.V 1919. Висвітлю¬ 
вав питання театр, і мистецького 
життя України, а також Москви і 
Петрограда. В «Т.» надруковано 
статті К. Марджанова (Марджа- 
нішвілі, підписані криптонімом 
«М»), М. Кольцова, О. Дейча, Г. 
Крижицького, М. Бонч-Томашев- 
ського, інтерв’ю з актрисою В. 
Юреневою. Літ. секретарем пра¬ 
цював К. Паустовський (діяль¬ 
ність «Т.» згадано в автобіографіч¬ 
ному творі «Повість про життя», 
де газету названо журналом). 
«ТЕАТР*. 1) Театр., літературний 
і мистецький тижневик. Вихо¬ 
див 1921—23 у Києві у вид-ві 
«Театр». 2) Тижневик театру, ор¬ 
ган худож. сектора Одес. губпо- 
літосвіти. Виходив 1922 в Одесі. 
3) Укр. ілюстрований журнал, 
виходив щомісяця 1936—41 у 
Києві. Орган управління в спра¬ 
вах мистецтв при РНК УРСР. 
Висвітлював театр, життя Рад. 
України (зокрема, роботу профес. 
і самодіяльних театр, колективів), 
знайомив з мист. вітчизн. і зару¬ 
біжних театрів. Особлива увага 
приділялася історії укр. театру 
(мемуари, листування видатних 
укр. акторів тощо). На сторінках 
журналу виступали П. Саксаган¬ 
ський, Г. Борисоглібська, А. Буч- 
ма, І. Паторжинський, Ю. Шум- 
ський, В. Василько та ін. митці. 
Див. «Український театр*. 
теАтр абсурду — ОДИН З ВИЯ¬ 
ВІВ модернізму в театр, мистецтві, 
складова частина <масовоі культу¬ 
ри». Його ідеологічною основою є 
доведені до абсурду ідеї Ф. Ніц- 
ше, Ф. ІПопенгауера, 3. Фрейда, 
представників футуризму, екзи¬ 
стенціалізму, сюрреалізму. Т. а. 
руйнує художню форму і зміст, 
спотворює ідеал і дійсність, ніве¬ 
лює особистість, заперечує пре¬ 
красне, підносить потворне, трак¬ 
тує світ як алогічний, ірраціональ¬ 
ний. У виставах Т. а. немає сюже¬ 
тів, слово, сценічна дія фрагмента¬ 
рні. Це гранично суб’єктивний, 

часто фізіологічний за характе¬ 
ром театр, споріднений з театром 
жорстокості, фільмами жахів. 
Т. а. виник у 40—50-х рр. 20 ст. 
у Франції з появою творів С. Бек- 
кета («Чекаючи Годо»), Е. Іонес- 
ко («Носорог»), Ж. Жене («Бал¬ 
кон»). У 50—70-х рр. став пошире¬ 
ною театр, течією в капіталістич¬ 
них країнах. 
Літ.: Куликова И. С. Философия и ис- 
кусство модернизма. М., 1980. 

_ ^ В. Г. Давидов. 
ТЕАТР «АРЛЕКГН». Діяв у Киє- 
ві у 1-й пол. 1920. Організова¬ 
ний О. Каплером, С. Юткевичем 
і Г. Козінцевим. У репертуарі 
Т. «А.»—вистава «Балаганчик» 
Блока та ін. В роботі театру брав 
участь К. Марджанішвілі. 
теАтр БЕРГОНЬе — театр при- 
міщення в Києві, яке використо¬ 
вувалось для гастрольних виступів 
різних театр, колективів. Збудова¬ 
но 1874—78 франц. ділком О. Е. 
Бергоньє спочатку як театр-цирк 
«Альказар», а з 1878 — театр. 
У січні—лютому 1882 в Т. Б. ви¬ 
ступала укр. трупа Г. Ашкаренка 
за участю М. Кропивниць кого і 
М. Садовського. У листопаді — 
грудні 1882 у театрі гастролювала 
Трупа М. Л. Кропивницького, 
у жовтні — листопаді 1883 — 
Трупа М. П. Старицького, з 
1884 протягом 7 років щороку 
гастролювало Моск. т-во драм, 
акторів, очолюване М. М. Со- 
ловцовим; 1891 він заснував тут 
Театр <Соловцов» (виступав 
до 1898). У Т. Б. відбува¬ 
лися гастролі італ. оперних труп, 
у яких співали Баттістіні, Ма- 
зіні, Патті, Модеста, Гамба та 
ін. В жовтні 1917 в Т. Б. про¬ 
ходило об’єднане засідання Київ. 
Ради робітн. і солдатських депута¬ 
тів та представників гарнізону, 
профспілок і фабзавкомів, яке 
прийняло рішення про збройне пов¬ 
стання і обрало революц. комітет. 
У Т. Б. виступали <Молодий 
театр*, Театр Червоної Армії, 
Перший театр Української Радян¬ 
ської Республіки ім. Шевченка, 
театр «Березіль*. З 1926 в примі¬ 
щенні Т. Б. (дещо реконструйова¬ 
ному) — Київський російський 
драматичний театр імені Лесі 
Українки. (/7. і. Тернюк.| 
ТЕАТР-ВАГбН імені М. І. Под 
войського. Створений у Києві 
1919 театр, секцією Нар. Коміса¬ 
ріату у військ, справах. 29. V 
Т.-В. виїхав з Києва для влашту¬ 
вання агітвистав на залізнич. стан¬ 
ціях. Перед спектаклями виступа¬ 
ли агітатори (зокрема, О. Кол- 
лонтай), які в своїх промовах 
роз’яснювали суть політики Рад. 
влади, істор. значення Великої 
Жовтн. соціалістич. революції. 
теАтр ВОЄННИХ ДІЙ — части- 
на території континенту з моря¬ 
ми, що омивають її, або акваторія 
океану (моря) з островами і при¬ 
леглим узбережжям континентів, 
а також повітряний простір над 
ними, в межах яких розгортаються 
стратегічні угруповання збройних 
сил і можуть вестися воєнні дії. 
Поняття «театр воєнних дій» з’я¬ 
вилося на поч. 19 ст. у зв’язку з 
бурхливим розвитком засобів 
збройної боротьби. В період 2-ї 
світової війни воєнними діями 
були охоплені цілі континенти. 
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Сцени з вистав театру 
ляльок. 
«Горбоконик* за П. 
Єршовим. Центральний 
театр ляльок. Москва. 
1955. 
«Комедія про Петруш¬ 
ку*. Театр ляльок іме¬ 
ні Н. К. Крупської. 
Харків. 1977. 

океани і моря. З появою ракетної 
зброї та ядерної зброї створились 
ще більші передумови для вклю¬ 
чення у Т. в. д. сухопутних, мор. 
і повітр. просторів. 
ТЕАТР ДЛЯ ДІТ£Й — 1) Дитячий 
театр, у якому вистави розігрують¬ 
ся силами юних виконавців. Одна 
з форм дитячої творчості. Набув 
великого поширення в радянський 
час у гуртках дитячої са¬ 
модіяльності, які працюють при 
палацах і будинках піонерів, 
спеціальних студіях при школах, 
клубах тощо. 2) Професійний або 
самодіяльний театр, діяльність 
якого спеціально призначена для 
дитячої аудиторії. Див. Театр юно¬ 
го глядача. 
ТЕАТР «ЖОВТЕНЬ» у Ленінгра¬ 
ді — укр. драм, театр, створе¬ 
ний Головмистецтвом Наркомосу 
РРФСР. Відкрився 7 листопада 
1930 виставою «Диктатура» І. Ми- 
китенка. В творчому складі: ху¬ 
дожній керівник — Д. Ровинський, 
режисери — О. Смирнов та О. 
Смирнова-Іскандер (див. Смир- 
нови), Є. Коханенко, художники 
О. Іванов, В. Шкляєв, компози¬ 
тори — П. Козицький, Ю. Мейтус, 
H. Пруслін, Б. Яновський, дири¬ 
гент — І. Штейман, хореограф 
Б. Борей, актори — Ф. Левиць- 
кий, Є. Сидоренко, Д. Гайдамака, 
Ю. Шостаківська, С. Ващук, А. 
Гайдебура, В. Грановська, Н. Ле- 
бедєва, М. Маркова, Є. Нікітчен- 
ко та ін. В репертуарі: «Гайдама¬ 
ки» за Т. Шевченком (в інсценіза¬ 
ції Л. Курбаса), «Запорожець за 
Дунаєм» С. Гулака-Артемовського 
(в обробці Остапа Вишні), «Пате¬ 
тична соната» М. Куліша, «Яблу¬ 
невий полон» І. Дніпровського, 
«Завойовники» Ю. Яновського, 
«Ровесники п’ятирічки» Л. Пер- 
вомайського, «Штурм» О. Корній¬ 
чука, «Матроси з Катарро» Ф. 
Вольфа. У 1932 році театр припи¬ 
нив діяльність. 
Літ.: Сеннікова Р. Цікава сторінка 
історії. «Український театр», 1972 
№ 6. |/7. /. Тернюк. 

ТЕАТР «ЖОВТЕНЬ» у Полтаві — 
укр. драматичний колектив. Засн. 
1924 групою режисерів і акторів 
кол. Полтавського українського 
драматичного товариства». Ке¬ 
рівник Г. Ванченко, актори — 
М. Олексі єн ко, Є. Нікітченко, 
I. Недоля, М. Дубров та ін. В ре¬ 
пертуарі: вистави за творами Т. 
Шевченка, Ж. Б. Мольєра, О. Ре- 
мізова та ін. В 1925 театр припи¬ 
нив діяльність. 
ТЕАТР «ЗАГРАВА» — укр. про¬ 
фесійний пересувний театр. Утво¬ 
рений 1932 з групи акторів Театру 
імені І. Тобілевича. Діяв на Зх. 
Україні. В складі трупи: режисер 
— В. Трач, художник — Л. Боро¬ 
вик, актори — Л. Кривицька, І. 
Рубчак, Я. Старицький, Я. Чупер- 
чук та ін. У репертуарі: «Ой не 
ходи, Грицю, та й на вечорниці» 
і «Тарас Бульба» М. Старицького 
(за М. Гоголем), «На полі крові» 
та «Йоганна, жінка Хусова» Лесі 
Українки, «Земля» за В. Стефа- 
ником, «Слово о полку Ігоревім», 
«Швейк» за Я. Гашеком. У 1938 
Т. «3.» і Театр ім. І. Тобілевича 
об’єдналися в нову театр, трупу 
— Театр імені І. Котляревсько¬ 
го (м. Косів). п. К. Медведик. 

теАтр Гмені і. Котлярев¬ 
ського — укр. драм, театр у 
Галичині; працював 1938—39 (по¬ 
стійна база у м. Косові, тепер Іва- 
но-Фр. обл.). Створено внаслідок 
злиття Театру імені /. Тобілевича 
і Театру « 3аграва>. У складі теат¬ 
ру: М. Бенцаль, І. Рубчак, Л. 
Кривицька, А. Нижанківський, 
М. Нижанківська та ін. В репер¬ 
туарі: «Лісова пісня» Лесі Укра¬ 
їнки, «Маруся Богуславка» М. 
Старицького, «Цариця Грузії» 
(«Зрада») О. Сумбатова, «Пурга» 
Д. Щеглова. Восени 1939 біль¬ 
шість акторів театру вступила до 
трупи державного Українського 
драматичного театру імені Ле¬ 
сі Українки у Львові. 

, „ П. К. Медведик. 
теАтр Гмені і. тобілЄвича 
— укр. драм, театр у Галичині. 
Засн. 1928 у Станіславі (тепер 
Івано-Франківськ) антрепренером 
Г. Мінченком-Сіятовським як т-во 
акторів на базі драм, гуртка 
ім. І. Тобілевича (діяв 1910—28) 
і профес. акторів. З 1930 художнє 
керівництво здійснював М. Бен¬ 
цаль, режисером працював Й. 
Стадник (1933—35); серед акто¬ 
рів — О. Бенцалева, Ф. Базиле- 
вич, Л. Боровик (актор і худож¬ 
ник), Я. Геляс, Л. Голіцинська, 
Л. Кривицька, І. Рубчак, Г. Со- 
вачева, Я. Старицький. У 1929 
виступала Г. Борисоглібська. Для 

Театр імені І. Тобілевича. Сцена з 
вистави «Маруся Богуславка» М. 
Старицького (Ганна — Г. Совачева, Ле¬ 
ся — І. Коссакова, Маруся — Л. Кри¬ 
вицька, Софрон — М. Бенцаль). 1938. 

участі в муз. виставах запрошува¬ 
ли співаків В. Коссака, А. Гаєка, 
H. Костів. В репертуарі: п’єси 
М. Кропивниць кого, М. Стариць¬ 
кого, І. Карпенка-Карого, І. Фран¬ 
ка, Лесі Українки, польс. і рос. 
класика; опери С. Гулака-Арте¬ 
мовського, М. Лисенка, М. Арка- 
са, С. Монюшка, Б. Сметани, опе¬ 
рети І. Кальмана, Ф. Легара, Й. 
Штрауса та ін. В 1932 від театру 
відокремилася група акторів і 
утворила театр «Заграва». В 
1938 обидва театри об’єднались у 
Театр імені І. Котляревського, на 
базі якого в 1939 у Львові ство¬ 
рено Український драматичний 
театр ім. Лесі Українки. 

П. К. Медведик. 
теАтр Гмені м. к. занько- 
ВЄЦЬКОЇ. Засн. 1922 у Києві. 
В 1923 присвоєно ім’я М. К. Зань- 
ковецької. Театр показав у Києві 
вистави за творами Т. Шевченка, 
I. Франка, М. Старицького, Г. 
Хоткевича, С. Черкасенка, М. 
Горького, Ф.Шіллера, Ж. Б. Моль¬ 
єра. З 1923 — пересувний, обслу¬ 
говував Полтаву, Кременчук, Чер¬ 
каси, Білу Церкву, Чернігів та ін. 

міста України. В 1931—41 — у За¬ 
поріжжі, у 1941—44 — в евакуа¬ 
ції у Тобольську та Новокузне- 
цьку, з 1944 — Львівський ук¬ 
раїнський драматичний театр 
імені М. К. Заньковецької. 
теАтр КАБУКІ — дав. Кабукі. 
теАтр КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 
РАДИ ПРОФСПІЛОК імені 
М. М. Коцюбинського. Засн. 
1927. Трупа була укомплектована 
переважно з акторів укр. драм, 
театрів Чернігівщини. Зав. ху- 
дож. частиною — А. Ратмиров. 
В репертуарі: «Княжна Вікторія» 
і «Рожеве павутиння» Я. Мамонто¬ 
ва, «Дивак» О. Афіногенова, «Вог¬ 
ненний міст» Б. Ромашова та ін. 
п’єси. Театр давав вистави у ро- 
бітн. клубах Києва, а також ви¬ 
їздив на гастролі до Тирасполя, 
Первомайська, Балти та ін. міст. 
З 1934 — Ніжинський українсь¬ 
кий драматичний театр імені 
М. М. Коцюбинського. 

М. Г. Лабінський. 
ТЕАТР ЛЯЛЬСЗК — театр, видо¬ 
вище, в якому діють ляльки, що 
рухаються за допомогою акторів 
(здебільшого актори сховані від 
глядача). Т. л. розрізняють за 
конструкціями ляльок і засобами 
ляльководіння: театри горішніх 
ляльок (рукавичні; ляльки демон¬ 
струються над ширмою, що ховає 
актора), театр маріонеток (ляль¬ 
ки рухаються за допомогою ниток 
або дроту), тіньовий театр та ін. 
Текст ролі читає, як правило, 
ляльковод, іноді — читець. Ві¬ 
домості про Т. л. зустрічаються 
в античній л-рі. З давніх часів 
лялькові вистави відомі також 
на Сході (Китай, Японія, Індія, 
Індонезія). Улюбленим героєм Т. 
л. у європ. народів був розумний, 
дотепний представник народу: в 
Італії — Пульчінелла, у Франції — 
Полішинель, в Англії — Панч, в 
Чехословаччині — Кашпарек, у 
Німеччині — Гансвурст, в Росії — 
Петрушка, на Україні — Запоро¬ 
жець, та ін. Великого поширення 
Т. л. набув на Україні та в Біло¬ 
русії у 18—19 ст. (див. Вертеп). 
В СРСР працює понад 100 Т. л. 
В їх репертуарі — твори для дітей 
(зокрема, казки народів світу) і 
дорослих (героїчні п’єси, політ, 
сатира, пародії тощо). Провідний 
Центр, театр ляльок засн. 1931 
(худож. керівник—нар. арт. СРСР 
С. Образцов). На Україні Т. л. 
є у всіх обласних центрах, а та¬ 
кож у Кривому Розі. 
Літ.: Федоров А. Я. Из истории ку¬ 
польного театра. М., 1940: Смирно- 
ва Н. И. Советский театр кукол. 
1918—1932. М., 1963; Смирнова Н. И. 
Театр Сергея Образцова. М., 19713 
Королев М. М. Искусство театра ку- 
кол. Основи теории. Л., 1973; Си*» 
монович-Ефимова Н. П. Записки пег* 
рушечника и статьи о театре кукол. 
Л., 1980; Образцов С. В. Моя профес- 
сия. М., 1981. М. Г. Лабінський. 
теАтр малйх форм 
(ТЕМАФ). Засн. 1929 у Києві за 
ініціативою культвідділу Київ, 
обл. ради профспілок (КОРПС). 
У 1931 частина трупи виступала 
в Донбасі, інша частина — в Киє¬ 
ві. Після успішних гастролей в 
Донбасі 1930 дістав назву Київ, 
обласного пересувного театру іме¬ 
ні КОРПС (з 1932 — базувався 
в Житомирі). У 1933 театр злився 
з Першим Житомир, обласним укр. 



драм, театром і став стаціонар¬ 
ним. В 193/ — ім. М. О. Щорса. 
В роки Великої Вітчизняної війни 
1941—44 — театр в евакуації, з 
1944 — Запорізький український 
музично-драматичний театр іме¬ 
ні М. О. Щорса. Театр в різний час 
очолювали нар. арт. СРСР В. 
Магар, засл. арт. УРСР Ю. Лі- 
шанський, режисерами були М. 
Хороманський, Ф. Гамалій. 
ТЕАТР «МЕДВІіДЬ». Муз.-драм, 
театр, засн. 1906 в Києві солістом 
Київської російської опери М. 
Медведєвим (за його прізв. і наз¬ 
ва). Силами учнів «Вищих опер¬ 
них і драм, курсів з обов’язковим 
інструментальним відділенням» 
(навчались В. Мейєрхольд, Г. Пи- 
рогов та ін.) та учнів Музично- 
драматичної школи Миколи Ли- 
сенка ставились муз. і драм, ви¬ 
стави. Т. «М.» припинив діяль¬ 
ність 1915. 
теАтр микбли САДбВСЬКО- 
ГО, трупа українських артистів 
під орудою Миколи Садовського— 
перший стаціонарний укр. театр 
у Києві. Засн. М. Садовським у 
Полтаві 1906. Спочатку трупа бу¬ 
ла мандрівною, з осені 1907 — ста¬ 
ціонарною [Садовський орендував 
Троїцький народний дім Товари¬ 
ства грамотності (тепер приміщен¬ 
ня Київ, театру оперети)]. В скла¬ 
ді трупи: М. Заньковецька, Л. 
Ліницька, Г. Борисоглібська, С. 
Тобілевич, О. Полянська, М. Ма- 
лиш-Федорець, Є. Хуторна, Г. 
Затиркевич-Карпинська, С. Стад- 
никова, І. Мар’яненко, І. Загор- 
ський, Ф. Левицький, О. Король- 
чук, С. Паньківський, М. Петлі- 
шенко, Г. Маринич, деякий час — 
Л. Курбас, Й. Стадник. Режисе- 
рами-постановниками були М. Са¬ 
довський, М. Старицька, оФ. Ле¬ 
вицький, І. Мар’яненко, Й. Стад¬ 
ник. До художнього оформлення 
вистав залучали В. Кричевського, 
І. Бурячка, до музичного — М. 
Лисенка, К. Стеценка. Продов¬ 
жуючи і розвиваючи реалістичні 
традиції М. Щепкіна, М. Гоголя, 
Т. Шевченка, М. Кропивницького, 
театр досяг у своїх кращих виста¬ 
вах глибокої життєвої правди, від¬ 
гукувався на актуальні питання 
тогочасного життя. Основу репер¬ 
туару становила укр. класична дра¬ 
матургія: «Назар Стодоля» Т. 
Шевченка, «Безталанна», «Сава 
Чалий», «Суєта» І. Карпенка-Ка- 
рого, «Лимерівна» Панаса Мирно¬ 
го, «Украдене щастя» І. Франка,’ 
«Богдан Хмельницький», «Зимо¬ 
вий вечір» М. Старицького, «Гли¬ 
тай, або ж Павук», «Дві сім’ї» 
М. Кропивницького, «Камінний 
господар» Лесі Українки, а також 
п’єси С. Васильченка, Л. Яновсь- 
кої, Б. Грінченка, С. Черкасенка 
та інших. Великою заслугою те¬ 
атру було розширення репертуару 
перекладними п’єсами, передусім 
рос. драматургів. Вперше укр. 
мовою було поставлено: «Ревізор» 
М. Гоголя, «Гірка доля» («Ни- 
кандр Безщасний») О. Писемсь- 
кого, «Тепленьке місце» О. Ост- 
ровського. «Ведмідь» А. Чехова 
та ін. В перекладах з польської 
йшли «Мораль пані Дульської» 
Г. Запольської, «Мазепа» Ю. Сло¬ 
вацького, з німецької — «Забавки» 
А. Шніцлера, з єврейської — «Мі- 
реле Ефрос» Я. Гордіна та ін. 

Вперше на укр. сцені театр поста¬ 
вив п’єси про життя робітничого 
класу: «Стара шахта» Де ле Гра¬ 
ціє, «Загибель ,,Надії“»Г. Гейєр; 
манса, а також укр. та зарубіжні 
опери: «Енеїда», «Утоплена»,«Різд¬ 
вяна ніч» М. Лисенка, «Роксола- 
на» Д. Січинського, «Пан сотник» 
Г. Козаченка, «Галька» С. Монюш- 
ка, «Продана наречена» Б. Смета¬ 
ни, «Сільська честь» П. Масканьї, 
в яких співали М. Литвиненко 
(Литвиненко-Вольгемут), О. Пет- 

Сцена з вистави «Тепленьке місце» 
О. Островського. Київ. 1909. 

Сцена з вистави «Не так склалось, як 
жадалось» М. Старицького. Полтава. 
1906. 

ляш, М. Микиша та ін. Дириген¬ 
тами оперних вистав були Г. Єлі- 
нек, О. Кошиць, П. Гончаров, хо¬ 
реографом, хормейстером та дири¬ 
гентом — В. Верховинець. У 1916— 
17 внаслідок виходу з трупи прові¬ 
дних акторів (М. Заньковецька, 
пізніше — І. Мар’яненко та ін.) 
знизився худож. рівень вистав. 
В 1919 театр припинив діяльність. 
Іл. див. на окремому аркуші, 
с. 448—449. 
Літ.: Василько В. С. Микола Садов¬ 
ський та його театр. К., 1962; Спогади 
про Миколу Садовського. К., 1981. 
ТЕАТР МІНІАТЮР — театр, в ре; 
пертуарі якого невеликі одноактні 
п’єси та інші види т. з. малих форм 
{монолог, куплет, естрадний та¬ 
нець, цирковий номер, пантомі¬ 
ма, пародія, програми-огляди). Т. 
м. виникли в Росії на поч. 20 ст. (в 
Петербурзі — «Криве дзеркало», 
в Москві — «Летюча миша»); на 
Україні діяли з ЗО—40-х рр. 20 
ст. [Харківський театр «Веселий 

пролетар> (1926—32); Театр ма¬ 
лих форм у Києві (1929—33); 
Полтавський український пере¬ 
сувний театр сатири <Червоний 
Перець» (1929—1941); Театр мі¬ 
ніатюр у Львові (1944—48) та 
ін.]. Значну роль Т. м. відіграли 
під час Великої Вітчизн. війни 
(«Веселий десант» та ін.). Серед 
сучасних Т. м.— Ленінгр., Мос¬ 
ковський, Саратовський та ін. 
Літ.: Давидова І. Малі форми драма¬ 
тургії. К., 1966. І. М. Давидова. 

теАтр на плбщі — різні ВИДИ 
нар. театр, мистецтва під відкри¬ 
тим небом. До нього належать 
містерія, фарс, комедія дель ар- 
те, виступи скоморохів та ін. 
ТЕІАТР ПГСНІ. Засн. 1980 у Києві. 
В репертуарі вистави «Як тебе не 
любити...», «Моє місто рідне» та 
ін., основу яких складають інсце¬ 
нізовані пісні і танці народів 
СРСР, зокрема України. В робо¬ 
ті театру беруть участь квартет 
«Явір», ансамблі «Гуцулочка», 
«Медобори», «Водограй», «Крим», 
«Черемош», «Мальви», провідні 
майстри мистецтв Києва та ін. 
міст республіки. Головний режи¬ 
сер (з 1980) — засл. діяч мист. 
УРСР Б. Шарварко. 

Л. 1. Барабан. 

теАтр по£зії, Київський театр 
поезії. Засн. 1979 при Укрконцер- 
ті. Пропагує засобами сценічного 
мистецтва творчість поетів Украї¬ 
ни та братніх республік, популя¬ 
ризує кращі зразки зарубіжної 
лірики. В репертуарі: «Кларнети 
ніжності» П. Загребельного (на 
матеріалі раннього періоду життя 
та творчості П. Тичини), «Закли¬ 
нання вогню» («Іду по землі») Б. 
Олійника, «Щоб всесвітом ішла 
любов» В. Калашникова (доку¬ 
ментальна лірична повість про 
життя В. Маяковського), «Не¬ 
скінченний щоденник» Е. Меже- 
лайтіса, «Побачення з любов’ю» 
за віршами укр. рад. поетів, «І 
вічно — бійі» (поетична хроніка 
за творами О. Блока). 

Л М. Свердлова. 

теАтр РОБІТНЙЧОЇ МОЛОДІ 
(ТРОМ) — один з видів модо діж- 
ної самодіяльності, що розвину¬ 
лася з серед. 20-х рр. 20 ст. Перший 
ТРОМ організовано 1925 в Ленін¬ 
граді на базі драм, гуртка Будин¬ 
ку комуністичної освіти. У 1927 в 
Москві відкрито Центр. ТРОМ. 
На Україні ТРОМи було створено 
у Харкові (1925), Одесі й Києві 
(1928), Дніпропетровську, Запо¬ 
ріжжі (1929), пізніше — в Луган¬ 
ську (тепер Ворошиловград), Ми¬ 
колаєві, Горлівці та ін. містах; 
творчою діяльністю керувала 
Центр, рада ТРОМів, утворена 
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ТЕАТР РОБІТНИЧОЇ 

МОЛОДІ 

Сцени з вистав 
театру ляльок. 
« Біла троянда» Б. Юн- 
гера. Театр ляльок. 
Черкаси. 1979. 
Сцена Спейбла і Гурві- 
нека з вистави театру 
маріонеток. Прага. 
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ТЕАТР 
•«СОЛОВЦОВ» 

Театр товариства 
«Руська бесіда*. 
А. Осиповичева в ролі 
Чіпре («Циганський 
барон» Й. Штрауса). 

1929 при ЦК ЛКСМУ. В 1931 на 
Україні діяло бл. 50 театрів 
такого типу і понад 10 їх філіалів 
на заводах, шахтах тощо. Репер¬ 
туар ТРОМів складався переваж¬ 
но з актуальних агітаційно-політ, 
п’єс. Невисокий художній рівень 
цих п’єс, нехтування керівників 
ТРОМів надбаннями профес. теат¬ 
ру призвели до того, що тромів- 
ський рух, збудивши творчі сили 
молоді, почав занепадати. У 1932 
більшість ТРОМів припинила ді¬ 
яльність. На базі Моск., Ленінгр., 
Одес., Харків, та ін. ТРОМів 
було заснновао профес. театри. 

|О. А. Казимиооь\ 

ТЕАТР «СОЛОВЦбВ» — рос. 
драматичний театр у Києві. Засн. 
1891 М. Соловцовим, П. Чужбино- 
вим та ін. як Т-во драм, акторів. 
Відкрився в приміщенні Театру 
Бергонье. З 1898 працював у ново- 
збудованому М. Соловцовим при¬ 
міщенні (тепер геатр імені І. 
Франка;. Т. «С.» був одним з кра¬ 
щих театр, колективів дореволюц. 
Росії. Після смерті М. Соловцова 
(1902) на чолі трупи стояла його 
дружина М. Глєбова, пізніше — 
антрепренер І. Дуван-Торцов, ре¬ 
жисер М. Синельников. У Т. «С.» 
працювали: актори — 1. Кисе- 
левський, Л. Леонідов, Є. Недє- 
лін, М. Рощин-Інсаров, А. Пасха- 
лова, О. Полевицька, В. Юрене- 
ва, О. Крамов, С. Кузнецов, М. 
Светловидов, М. Соснін, М. Тар- 
ханов, режисери — Г. Матков- 
ський, Г. Гаєвський, М. Попов, 
К. Марджанішвілі (Марджанов). 
Серед вистав театру — трилогія 
«Цар Борис», «Смерть Іоанна Гроз¬ 
ного» і «Цар Федір Іоаннович» 
О. К. Толстого, «Плоди освіти», 
«Влада темряви» Л. Толстого, 
«Чайка», «Дядя Ваня», «Три сест¬ 
ри», «Вишневий сад» А. Чехова, 
«Дворянське гніздо» за І. Тургенє- 
вим, «Макбет» У. Шекспіра. В 
1919 Т. «С.» було націоналізо¬ 
вано і перейменовано в Другий 
театр Укр. Рад. Республіки ім. 
Леніна (див. Театр Української 
Радянської Республіки імені 
Леніна). 
Літ.: Городиський М. П. Київський 
театр «Соловцов». К., 1961. 
ТЕАТР ТОВАРЙСТВА «РУСЬ¬ 
КА БЄСІДА», Руський народний 
театр — укр. муз.-драматичний 
профес. театр. Засн. 1864 при т-ві 
«Руська бесіда» у Львові. Висту¬ 
пав у містах і селах Галичини та 
Буковини. У перші роки діяльнос¬ 
ті в трупі були О. Бачинський 
(перший директор і режисер), ак¬ 
тори — Т. Бачинська, А. Моленць- 
кий, П. Свенціцький, 1. Серо- 
їчковський, О. Концевич та ін., 
художник — Ф. Польман, компо¬ 

зитори — М. Вербицький, 1. Лав- 
рівський. У репертуарі: «Наталка 
Полтавка», «Москаль-чарівник» 
1. Котляревського, «Сватання на 
Гончарівці», «Шельменко-денщик» 
Г. Квітки-Основ’яненка, «Назар 
Сто доля» Т. Шевченка, «Кум- 
мірошник» Д. Дмитренка, «Гарку¬ 
ша» О. Стороженка, «Підгіряни» 
І. Гушалевича, «Роксолана» Г. Яки- 
мовича, «Верховинці» Ю. Коже- 
ньовського, опера «Дочка полку» 
Г. Доніцетті, оперета «Зачарована 
скрипка» Ж. Оффенбаха, водеві¬ 
лі. У 1867—69 через матеріальні 
труднощі театр тимчасово не діяв. 
У 1870—73 театром керували А. 
Моленцький га О. Бачинський. 
Творче піднесення театру припало 
на 1874—80. коли новостворена 
група діяла під керівництвом Т. 
Романович. Серед акторів — М. 
Романович, 1. Біберович\, С. Сте- 
фурак, В. Плошевський. Режисе¬ 
ри — М. Кропивницький (1875), 
І. Гриневецький (1878—80). У цей 
час до репертуару театру увійшли 
— «Чорноморці» М. Старицькогб 
(музика М. Яисенка), «Довбуш» 
Ю. Федьковича, «Гнат Приблуда», 
«Убога Марта» С. Воробкевича, 
«Ревізор», «Одруження» М. Го¬ 
голя, «Весілля Кречинського» О. 
Сухово-Кобиліна, «Гроза» О. Ост- 
ровського, «Тартюф» Ж. Б. Моль- 
єра, «Розбійники» Ф. Шіллера, 
«Адрієнна Лекуврер» Е. Скріба. 
У 1882—92 трупу очолювали ди¬ 
ректори І. Біберович та І. Грине¬ 
вецький; творче ядро складали ак¬ 
тори І. Біберовичева, 1. Стефура- 
кова, А. Осиповичева, Е. Підви- 
соцька, Е. Стечинська, Ф. Лопа- 
тинська, А. Нижанківський, В. 
Плюшевський, С. Стефурак, акто¬ 
ри і режисери А. Стечинський, 
К. Підвисоцький, Т. Гембицький, 
М. Ольшанський, С. Янович. 
У цей час у репертуарі з’явилися 
твори М. Кропивницького, М. Ста- 
рицького, І. Карпенка-Карого, 
Панаса Мирного, Г. Цеглинсько¬ 
го, опери М. ^Лисенка, оперети 
Р. Планкетта, Й. Штрауса, Ж. 
Оффенбаха та ін. У 1893—1900 
трупа поповнилася творчою молод¬ 
дю: актори — М. Слободівна, М. 
Фіцнер, Ю. Миколаєнко, К. Руб- 
чакова, Л. Петровичева, 1. Рубчак, 
В. Юрчак, режисер Й. Стадник, 
диригент М. Коссак. Мистецьке 
обличчя театру в цей час визнача¬ 
ли п’єси І. Франка («Уіфадене 
щастя», «Учитель», «Ряоина»), 
перекладна драматургія — «Вла¬ 
да темряви» Л. Толстого, «Війт 
Заламейський» П. Кальдерона 
(в переробці І. Франка), «Мал- 
ка Шварцснкопф» Г. Заполь- 
ської, «Любощі» А. Шніцлера, 
«Візник Геншель» Г. Гауптмана, 

Сцени з вистав Театру 
«Соловцов». 
«Макбет» У. Шекспіра. 
1910. 
«Живий труп» Л. Тол¬ 
стого. 1911. 

опери «Утоплена» М. Лисенка, 
«Галька» С. Монюшка, «Сіль¬ 
ське парубоцтво» П. Масканьї, 
оперета «Пташник з Тиролю» 
(«Продавець птахів») К. Целлера 
та ін. У 1901—05 режисерами 
були К. Підвисоцький, Й. Стад¬ 
ник, диригентом — М. Коссак, 
художниками — 3. Бальк, І. 
Майхер, П. Дяків. До трупи всту¬ 
пили С. Стадникова, В. Верхо¬ 
винець, Є. Захарчук, Є. Коханен- 
ко та ін. У репертуарі — п’єси 
укр. класиків (М. Кропивницький, 
М. Старицький, 1. Карпенко-Ка- 
рий, І. Франко), а також «На дні» 
М. Горького, «Діти Ванюшина» 
С. Найдьонова, «Розбитий дзба¬ 
нок» Г. Клейста, «Урієль Акоста» 
К. Гуцкова, опери «Катерина» М. 
Аркаса, «Продана наречена» Б. 
Сметани, оперета «Весілля при 
ліхтарях» Ж. Оффенбаха, та ін. 
У 1902 театр гастролював в Кам’- 
янці-Подільському, у 1903 — в 
Жмеринці та Житомирі. У 1905 
—06 директором і режисером 
театру був М. Садовський, ви¬ 
ступала М. Заньковецька. Вони 
продемонстрували високі зразки 
сценічного мистецтва у виставах 
за творами укр. драматургів-кла¬ 
сиків. В 1906—13 театр очолював 
Й. Стадник. До трупи вступи¬ 
ли А. Бучма, С. Терлецький, 
Лесь Курбас, працював диригент 
М. Коссак. У репертуарі: п’є¬ 
си — І. Котляревського, Г. Квіт¬ 
ки-Основ’яненка, Т. Шевченка, 
М. Кропивницького, М. Стариць- 
кого, І. Карпенка-Карого, Б. Грін- 
ченка, Л. Яновської, 1. Франка, 
М. Гоголя, О. Островського, А. 
Чехова, Л. Толстого, Ф. Шіллера, 
Ф. Грільпарцера, Г. Ібсена; опе¬ 
ри — С. Гулака-Артемовського, 
М. Лисенка, М. Аркаса, Д. Сі- 
чинського, П. Чайковського, С. 
Монюшка, Б. Сметани, П. Мас¬ 
каньї, Дж. Верді, Ш. Гуно, Ж. Бі- 
зе, Ж. Оффенбаха, Дж. Пуччіні 
та ін. У 1913—14 директором теат¬ 
ру був Р. Сірецький, режисером — 
С. Чарнецький. До трупи вступили 
митці Сх. України, зокрема М. 
Вільшанський, С. Семдор, О. Ле- 
вицький, Г. Юра. На поч. 
1-ї світової війни театр припи¬ 
нив діяльність. З різних груп 
акторів, що виділялися з Т. т. 
«Р. б.», було засновано колек¬ 
тиви: «Український людовий театр 
під управою Василя Коссака» 
(1915-18; у 1916—17 — Укр. нар. 
театр т-ва «Українська бесіда»), 
«Тернопільські театральні вечо- 
ри>, «Чернівецький український 
театрь, «Український театр» у 
Тернополі (див. Тернопільський 
український драматичний театр), 
Новий львівський театр. У 1921 
—24 у Львові діяв постійний Ук¬ 
раїнський народний театр товари¬ 
ства «Українська бесіда». У 1924 
т-во «Руська бесіда» через скрутне 
матеріальне становище переста¬ 
ло утримувати театр. У наступні 
роки колектив, керований Й. Стад- 
ником, діяв під назвою Укр. те¬ 
атр (див. Стадника Й. Д. теат¬ 
ри). Іл. див. на окремому аркуші, 
с. 448—449. 

Літ.: Франко І. Русько-український 
театр (Історичні обриси). В кн.: Фран¬ 
ко І. Про театр і драматургію. Кч 
1957; Чарнецький С. Нарис історії 
українського театру в Галичині. В 
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кн.: Чарнецький С. Вибране. Львів, 
1959; Мельничук-Лучко Л Тернистим 
шляхом. Львів, 1962; Пилипчук Р. Я. 
Театр на західноукраїнських землях. 
В кн.: Український драматичний 
театр, т. 1. К., 1967. 

Р. Я. Пилипчук. 

ТЕАТР ТРАНСПОРТУ — рос. 
драматичний пересувний театр. 
Засн. 1952 на базі Київ, транс¬ 
портного рос. драм, театру Пд.- 
Зх. залізниці. В Т. т. працювали 
О. Сумароков (режисер), С. Стан- 
кевин, М. Духновський (худож¬ 
ник) та ін. В репертуарі: <Третя 
молодість» братів Тур, <Історія 
одного кохання» К. Симонова, 
«Одна» С. Альошина, ««Персональ¬ 
на справа» О. Штейна, «Машень- 
ка» О. Афіногенова, «Домовик» 
Е. Вільде, «Земний рай» О. Ва- 
силева, «Домбі і син» за Ч. Дік- 
кенсом, «ІІІельменко-денщик» К. 
Кзітки-Основ’яненка, «Хрест жит¬ 
тя» М. Старицького, «Любов на 
світанні» Я. Галана, «Не називаю¬ 
чи прізвищ» В. Минка, «Веселка» 
М. Зарудного, «Віра, Надія, Лю¬ 
бов» А. ПІкольника. Т. т. діяв 
до 1959. І. М.„ Давидова. 
ТЕАТР української РАДЯН¬ 
СЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ (Другий) 
імені В. Леніна. Відкрився у бе- 
резні 1919 на базі націоналізовано¬ 
го Театру <Соловцов» виставою 
«Фуенте овехуна» Лопе де Вега. 
В складі трупи: режисер і ху- 
дож. керівник К. Марджанішвілі, 
актори В. Юренєва, Ю. Яковлєв, 
М. Соснін, М. Светловидов, В. 
Неллі, С. Кузнецов, художник І. 
Рабинович та ін. З серпня 1919 по 
січень 1920 театр не працював. По¬ 
новив діяльність виставою «Під¬ 
ступність і кохання» Ф. Шіллера. 
Здійснив спектаклі: «Тепленьке 
місце» О. Островського, «Виш¬ 
невий сад» А. Чехова, «Вороги», 
«Останні» М. Горького, «Олівер 
Кромвель», «Слюсар і Канцлер» 
А. Луначарського, «Юлій Цезар» 
У. Шекспіра та ін. В театрі працю¬ 
вали О. Зражевський, В. Дави- 
дов, П. Орленев, М. Болдуман, 
О. Полевицька та ін. У 1920—24 
при цьому театрі діяла драма¬ 
тична студія, якою керував В. 
Сладкопевцев. У 1926 театр при¬ 
пинив роботу. 
Літ.: Спектакль, звавший в бой. К., 
1970. М. Т- Лабінський. 
ТЕАТР ЧЕРВОНОЇ Армії. Засн. 
1919 в Києві в кол. театрі Бер- 
гонье. Був у розпорядженні агі- 
таційно-осв. відділу губвійськко- 
мату. Відкрився виставою «Цар 
Голод» Л. Андрєєва. Худож. керів¬ 
ник А. Самарін-Волжський, режи¬ 
сери В. Славський, Д. Монко, 
актори — О. Барський, В. Драга- 
Сумарокова, О. Сумароков, М. 
Юр’єв та ін., художник О. Хвос- 
тенко-Хвостов. У складі репер¬ 
туарної комісії був К. Марожані- 
гивілі. В репертуарі: «На дні» М. 
Горького, «Шоколадний солдатик», 
«Полководець», «Пігмаліон» Б. 
Шоу, «Лихо з розуму» О. Грибоє- 
дова, «Ревізор» М. Гоголя, «Анна 
Карен і на» за Л. Толстим, «Потоп» 
Г. Бергера. «Зелена папуга» А. 
Шніцлера. 
ТЕАТР іЬНОГО ГЛЯДАЧА (ТЮГ) 
— професійний театр, що ставить 
п’єси для дітей та юнацтва. Виник 
на поч. 20 ст. як аматорський. Ок¬ 
ремі спектаклі для дітей були і в 
профес. театрах. Профес. театри 

для дітей [як драматичні (ТЮГ), 
так і лялькові (див. Театр ля¬ 
льок)] з’явилися після Великої 
Жовти, соціалістичної революції. 
Перші ТЮГи було створено 1918— 
24 в Петрограді, Саратові, Кате- 
ринодарі (тепер Краснодар), на 
Україні — в Києві. В 1920—22 
організовано театри для дітей, які 
увійшли в єдину систему держ. 
театрів: Перший держ. театр для 
дітей (Москва, 1920, тепер Центр, 
дитячий театр), Ленінгр. театр 
юного глядача (1922). Створено 
було також театри для дітей 
у Тбілісі (1927), Єревані (1929), 
Горькому, Новосибірську (1930), 
Мінську (1931) та ін.; на Україні— 
в Харкові (1920, Театр казки; 
з 1921 Харківський перший дер¬ 
жавний театр для дітей, тепер 
Львівський театр юного глядача 
імені М. Горького), в Києві (1924, 
Держ. театр для дітей ім. І. Фран¬ 
ка, тепер Київський театр юного 
глядача імені Ленінського комсо¬ 
молу), Дніпропетровську (педаго¬ 
гічний театр для дітей «Піонер»), 
Миколаєві (1927), Одесі (1930, 
тепер Одеський театр юного гля¬ 
дача імені М. Островського) та 
ін. Репертуар театрів для дітей 
спочатку складався здебільшого з 
інсценізацій казок і творів дит. 
л-ри. З кінця 20-х рр. з’явилися 
рад. п’єси для дітей, зокрема на 
Україні — О. Білецького (під 
псевдонімом Р. Побєдимського), 
І. Кочерги. С. Васильченка, О. 
Копиленка, А. Шияна, П. Воронь¬ 
ка. Поряд з ними важливе місце 
посідає вітчизняна і зарубіжна 
класика. ТЮГи діють у тісному 
контакті з наук.-пед. закладами і 
школою. В СРСР 1982 працювало 
56 ТЮГів. На Україні в 60—80-х 
рр. створено Харківський театр 
юного глядача (засн. 1960), Дні- 
проп. театр юного глядача ім. Ле¬ 
нінського комсомолу (засн. 1969), 
Донец. обл. театр юного глядача 
(засн. 1971, м. Макіївка), Сум¬ 
ський театр для дітей та юнацт¬ 
ва (засн. 1981). В 1965 в Парижі 
створено Міжнар. асоціацію теат¬ 
рів для дітей, яка 1966 разом з 
Центр, театром для дітей (Москва) 
і Театром дружби (НДР) прове¬ 
ла інтернаціональний фестиваль 
ТЮГів у Берліні. 

■V/. /. Лабінський. 

ТЕАТРАЛІЗОВАНІ СВЯТА— ма¬ 
сові театралізовані видовища, що 
складаються з багатьох тематично 
об’єднаних художніх програм. 
Істор. коріння — в нар. театрі 
на площі. Організовуються з пер¬ 
ших років Рад. влади. Т. с. приуро¬ 
чуються до значних суспільно-по- 
літ. подій тощо. За формою — по¬ 
єднання політ, мітингів і нар. 
театру (див. <Масове дійство»). 
Використовується поезія, музика, 
елементи театр.-декораційного мис¬ 
тецтва, хореографія, кіно, піро¬ 
техніка, спорт, виступи. У 1930 
в Москві Т. с. було присвячено 
XVI з’їзду ВКП (б). У 1934 в 
Москві і Ленінграді на честь по¬ 
вернення челюскінців організова¬ 
но Т. с. «Славимо подвиг». У 
30-і рр. систематично проводи¬ 
лись Т. с., що відзначали перемоги 
передовиків праці, дострокове ви¬ 
конання виробничих планів. У 
святі з нагоди Всесоюзної олімпі¬ 
ади 1932 (Москва) взяли участь 

понад 10 тис. чол. Карнавали, що 
відбувалися 1935—36 в Центр, 
парку культури і відпочинку в 
Москві, поклали початок таким 
святам в багатьох ін. містах СРСР. 
У 30-х рр. народились і тепер ши¬ 
роко проводяться на основі нових 
рад. обрядів сільські Т. с., пов’я¬ 
зані з природою і циклом с.-г. 
робіт (свята першої борозни, вро¬ 
жаю, лісу і птахів, весни, проводів 
зими тощо). В післявоєнні роки 
всенар. характеру набули Т. с. на 
честь Дня Перемоги; широко від¬ 
значалися 300-річчя возз’єднан¬ 
ня України з Росією (1954), XXII 
Олімпійські ігри в Москві (1980). 
З 1950, кожні 5 років, у присутності 
десятків тисяч глядачів відбува¬ 
ються Т. с. пісні і танцю в Прибал¬ 
тійських республіках, в яких бе¬ 
руть участь хори, оркестри, танц. 
колективи. Серед літ. свят широко 
відомі Пушкінські, Некрасовські, 
Шевченківські. Т. с. проведено на 
честь 800-річчя Москви (1947), 
250-річчя Ленінграда (1957), 950- 
річчя Ярославля (1960), 1100-річчя 
Смоленська (1963), 1500-річчя 
Києва (1982) та ін. У 60—80-і рр. 
Т. с. присвячуються видатним по¬ 
діям в історії Рад. держави: «На¬ 
зустріч Великому Жовтню» (1964), 
50-річчю Великої Жовтн. соціалі- 
стич. революції (1967), 100-річчю 
з дня народження В. І. Леніна 
(1969—70), 50- і 60-річчю утворен¬ 
ня СРСР (1971—73, 1982). 
Літ.: Луначарский А. В. Агитация 
и искусство. В кн.: Луначарский 
А. В. Собрание сочинений, т. 7. 
М., 1967; Режиссура массовьіх зре- 
лищ. М., 1963; Театрализованньїе 
праздники и зрелища. 1964 — 1972. М., 
1976; Генкин Д. М. Массовьіе гіразд- 
ники. М., 1975; Туманов И. М. Ре¬ 
жиссура массового праздника и теа- 
трализованного концерта. М., 1976; 
Чечетин А. Основи драматурги» теат- 
рализованньїх представлений. М., 
1981; Силин А. ІІлощади — наши па- 
литрьі. М., 1982. 

„ Г. Ь. Мовбищенко. 
ТЕАТРАЛЬНА АКАДЕМІЯ. Ство¬ 
рена весною 1919 в Києві Г. К. 
Крижицьким, В. В. Сладкопєвце- 
вим та ін. після закриття Драм, 
консерваторії (яка була засн. в 
Києві 1918 з метою оновлення те¬ 
атр. мистецтва). Навч. програма 
Т. а. передбачала не тільки сйец., 
а й загальноосвітні дисципліни. 
В ній викладали С. С. Мокульсь- 
кий, О. Й. Дейч, М. П. Алексеєв, 
Є. М. Кузьмін, В. В. Сладкопєв¬ 
цев, С. Висоцька та ін. Проводи¬ 
лась навчальна й теоретично-нау¬ 
кова робота. При Т. а. було ство¬ 
рено майстерню худож. слова, яка 
мала відділи: кіносценаріїв, пое¬ 
зії, худож. критики, журнально- 
газетної роботи та драматургії. 
В Т. а. навчалися, зокрема, артист¬ 
ка Малого театру Н. Розенель-Лу- 
начарська, Є. Дроб'язко та ін. 
Академія і майстерня проіснува¬ 
ли до серпня 1919. 
Літ.: Крьіжицкий Г. К. Дороги теат- 
ральнше. М.. 1976 _ 

|/7. І. Тернюк. | 

«ТЕАТРАЛЬНА КУЛЬТУРА* — 
респ. міжвідомчий науковий збір¬ 
ник. Видається у Києві. Протягом 
1964—70 вийшло 1—5 випуски, в 
1980—83 — 6—9. Присвячений пи¬ 
танням акторської майстерності, 
режисури, сценографії, теорії та 
історії театру, театральної крити¬ 
ки. соціології театру, психології 

«ТЕАТРАЛЬНА 
КУЛЬТУРА» 

Театр товариства 
«Руська бесіда». 
В. Петрович у ролі Де 
Сільви («Урієль Акос- 
та» К. Ф. Гуцкова). 
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МУЗИКА 

Обкладинка республі¬ 
канського міжвідомчо¬ 
го наукового збірника 
«Театральна культу¬ 
ра»-. 

сценічної творчості, театральної 
педагогіки, джерелознавства, ор¬ 
ганізації і керування театральною 
справою. Розглядає питання рад. 
і дожовтневого вітчизняного, а 
також зарубіж. (драм, і музично¬ 
го) театру. Р. Я. Пилипчук. 

ТЕАТРАЛЬНА МУЗИКА — в 
широкому розумінні інструмен¬ 
тальна і вокальна музика до ви¬ 
став у музичному (іопера, балет, 
оперета, музична драма, музична 
комедія) і драматичному (траге¬ 
дія, драма, комедія, водевіль то¬ 
що) театрі. Звичайно під Т. м. 
розуміють музику в драм, виста¬ 
вах. Т. м. допомагає відтворенню 
соціального середовища, істор., 
нац. і місц. колориту, конкрети¬ 
зує місце дії, посилює звучання 
осн. ідеї п’єси, сприяє створенню 
емоціональної атмосфери і роз¬ 
криттю образів. 
Зародження Т. м. пов’язане з син¬ 
тетичним характером давніх нар. 
обрядів і звичаїв. Важливу роль 
відігравала музика в античних 
трагедії і комедії (хоровий унісон¬ 
ний спів у супроводі інструмен¬ 
тів), давніх театрах Індії, Ки¬ 
таю, Японії (театр кабукі), італ. 
комедії дель арте. В європ. мис¬ 
тецтві Т. м. використовувалася в 
літургійній драмі (9—13 ст.), 
містерії (14—15 ст.). В епоху 
Відродження театр, вистави супро¬ 
водилися муз. інтермедіями але¬ 
горичного і міфологічного зміс¬ 
ту. В 16 ст. в Італії виникла 
мадригальна комедія, де всі пар¬ 
тії дійових осіб, зокрема і моно¬ 
логи, виконувалися багатоголосим 
ансамблем. Джерела вітчизн. Т. м. 
сягають часів Київської Русі (інст- 
рум. супровід у виступах скоморо¬ 
хів). Музика посідала значне міс¬ 
це в нар. інтермедіях («Маланка», 
<Коза>), в нар. ляльковому театрі 
(Петрушка, вертеп), хори і канта¬ 
ти вводилися в нар. (<Цар Макси¬ 
мі ліан») та шкільні драми 17—18 
ст. Т. м. відіграла велику роль в 
укр. профес. театрі, який зародив¬ 
ся і розвивався як муз.-драма¬ 
тичний (див. Українські театраль¬ 
ні трупи другої половини 19 — 
початку 20 століття). Особливі¬ 
стю муз. оформлення цих вистав 
було широке використання нар. 
мелодій. У зв’язку з театр, рефор¬ 
мою К. С. Станіславського поси¬ 
лився зв’язок муз. оформлення з 
режисерським задумом і харак¬ 
тером спектаклю. У радянському 
театральному мистецтві Т. м. 
утвердилася як важливий компо¬ 
нент спектаклю. 
Літ.: Друскин М. Театральная музи¬ 
ка. В кн.: Очерки по истории рус- 
ской музики. Л., 1956; Милютин П. 
Музнкальное оформление драмати 
ческого спектакля. Л., 1975; Музика 
в драматическом театре. Л., 1976. 

М. //. За?айкевич. 
ТЕАТРАЛЬНА ОСВІТА — про- 
фесійна підготовка акторів, режи¬ 
серів, художників театру, праців¬ 
ників постановочної частини; си¬ 
стема відповідних навч. закладів. 
Перші згадки про Т. о. в Європі 
датуються 1 ст. до н. е. (Рим, 
школа Росція), в країнах Сходу — 
8 ст. н. е. (Китай). В епоху Від¬ 
родження Т. о. здобували безпо¬ 
середньо в театрах. В Р сії Т. о. 
виникла майже одночасно з профес. 
театром (школа І. Грегорі в Москві, 
засн. 1673). Відкривалися театр. 

школи у Петербурзі (1738 — при¬ 
дворна танцювальна школа, з 
1779 — театр, уч-ще) та Москві 
(1773 — школа при Виховному бу¬ 
динку, з 1806 — Моск. театр, 
уч-ще). Важливу роль у вихованні 
акторів відіграв О. Сумароков 
(викладав сценічне мист-во у Шля¬ 
хетному корпусі в Петербурзі) і 
його учні Ф. Волков та І. Дмит- 
ревський. Новий етап у Т. о. визна¬ 
чили О. Островський та Л. Ленсь¬ 
кий (викладав на курсах при Мало¬ 
му театрі). Розвиток реалістич¬ 
них тенденцій у Т. о. пов’язаний 
з діяльністю М. Щепкіна. Грунту¬ 
ючись на естетиці критич. реаліз¬ 
му і драматургії О. Пушкіна, О. 
Грибоєдова та М. Гоголя, він за¬ 
кликав митців вчитися в життя. 
Велику роль в рос. Т. о. відіграли 
системи пластичного виховання 
Далькроза, С. Волконського, ідеї 
Е. Г. Крега. При імператорських 
театрах існували театр, школи. У 
19—20 ст. були поширені приватні 
школи (напр., М. Савіної). Знач¬ 
ний внесок в Т. о. зробив В. Неми- 
рович-Данченко, який виховав 
у Моск. філармонічному уч-щі 
блискучу плеяду акторів. У спів¬ 
творчості з ним виникла Стані¬ 
славського система. В цьому на¬ 
прямі методику акторської твор¬ 
чості розробляли І. Москвін, М. 
Горчаков, Ю- Кедров. Укр. школа 
Т. о. формувалась М. Щепкіним 
у театрах Харкова і Полтави. 
Щепкінські традиції згодом роз¬ 
винули М. Кропивницький, М. 
Старицький, М. Садовський, П. 
Саксаганський, М. Соловцов, педа¬ 
гогіка яких передбачала життє¬ 
вість сценічної поведінки. Перший 
укр. театр, навч. заклад — Музич¬ 
но-драматична школа Миколи Ли- 
сенка (1918—34 — Музично-дра¬ 
матичний інститут імені М. В. 
Лисенка). Т. о. в Рад. країні широ¬ 
ко розвинулась після Великої 
Жовтн. соціалістич. революції. 
У 20—30-і рр. шляхи Т. о. визна¬ 
чали В. Мейєрхольд, Є. Вахтан- 
гов, пізніше — О. Попов, Ю. За- 
вадський, Б. Захава, Г. Тов- 
стоногов, С. Мокульський, П. 
Марков, Г. Бояджиєв. На Украї¬ 
ні значний вплив на розвиток Т. о., 
зокрема на підготовку режисер¬ 
ських кадрів, зробив Л. Курбас, 
який викладав у Київ. (1922—26) 
та Харків. (1926—33) муз.-драм, 
ін-тах, а також у студії театру 
«Березіль». У згаданих навч. зак¬ 
ладах у 30-і рр. викладання май¬ 
стерності актора та режисера ве¬ 
лося за принципами, запропонова¬ 
ними Л. Курбасом. Серед його уч¬ 
нів — Д. Антонович, Є. Бондарен¬ 
ко, А. Бучма, В. Василько, М. 
Крушельницький, Д. Мілютенко, 
О. Сердюк, Л. Дубовик, В. Скля- 
ренко, Б. Тягно, В. Чистякова, 
Б. Балабан. Провідні театральні 
навчальні заклади СРСР — Держ. 
ін-т театр, мистецтва ім. А. В. 
Луначарського (ДІТМ, Москва), 
Ленінгр. ін-т театру, музики і кіне¬ 
матографії, Груз. театр, ін-т ім. 
Ш. Руставелі, ін-ти мистецтв в 
Ашхабаді, Воронежі, Душанбе, 
Уфі, Фрунзе, Кишиневі, Харкові; 
театрально-худож. ін-ти в Алма- 
Аті, Мінську, Ташкенті; Всесо¬ 
юзний держ. ін-т кінематографії 
(Москва); театр, уч-ща (вузи): 
ім. М. С. Щепкіна при Малому 

театрі, ім. Б. В. Щукіна при теат¬ 
рі ім. Є. Б. Вахтангова (обидва — 
в Москві), Школа-студія (вуз) ім. 
В. І. Немировича-Данченка при 
МХАТі, хореографічне уч-ще при 
Великому театрі СРСР (обидва — 
в Москві) та ін. В УРСР поч. Т. о. 
здобувають у театр, відділеннях 
дит. шкіл мистецтв. Акторів дра¬ 
ми і театру ляльок готують у 
Дніпроп. театр, уч-щі, фахівців 
художньо-гримерних, бутафорсь¬ 
ких, пошивочних та освітлюваль¬ 
них цехів — у Одес. театр, ху¬ 
дожньо-технічному уч-щі, акторів 
драматич. театру і кіно, режисе¬ 
рів, театрознавців, кінознавців — 
у Київському інституті теат¬ 
рального мистецтва імені І. К. 
Карпенка-Карого та Харківсько¬ 
му інституті мистецтв імені 
І. П. Котляревського, де вихову¬ 
ють також акторів і режисерів 
театрів ляльок. У Київ, театр, 
ін-ті готують і організаторів те¬ 
атр. справи, є аспірантура. Підго¬ 
товка театр, художників ведеться 
в Київському художньому інсти¬ 
туті та Харківському художньо- 
промисловому інституті. Опер¬ 
них співаків випускають Київ., 
Львів., Одес. консерваторії, До¬ 
нецький муз.-пед. ін-т, Харків, 
ін-т мистецтв; артистів балету — 
Київ, хореогр. уч-ще. Керівників 
театр. самодіяльності — Київ¬ 
ський інститут культури іме¬ 
ні О. Є. Корнійчука, Харківський 
інститут культури, Ровенський 
інститут культури та близько 20 
культосвітніх училищ. Див. також 
Музична освіта. 
Літ.: Мокульский С., Рогачевский 
М. Театральное образование. В кн.з 
Советский театр. М., 1947; Остров- 
ский А. Н. О театральних школах. 
В кн.: Островский А. Н. Полное соб- 
рание сочинений, т. 12. М., 1952; Кне- 
бель М. Повзи я педагогики. М., 1976; 
Джангишерашвили О. Курс ведет 
Дмитрий Алексидзе. Тбилиси, 1978; 
Єсипенко Р. Музично-драматична 
школа Лисенка. «Український театр», 
1980, Мо 4. Р. М. Єсипенко. 

«ТЕАТРАЛЬНАЯ жизнь* — 
тижневий журнал, присвячений 
питанням театр, мистецтва. Вихо¬ 
див у Києві в березні — листопаді 
1918. В часописі опубліковано ма¬ 
теріали про діяльність київ. «Мо¬ 
лодого театру», рецензії на ви¬ 
стави Народного театру, Теат¬ 
ру <Соловцов>, театральні фей¬ 
летони, статті В. Чаговця, С. 
Мокульського, О. Дейча, зари¬ 
совки А. Петрицького. 

М. Г. Лабінський. 

ТЕАТРАЛЬНИЙ комітет, Все- 
український театральний комітет 
(ВУТЕКОМ) — установа, яка 
здійснювала загальне керівництво 
театр, справою на Україні і сприя¬ 
ла організації й розвитку театр, 
самодіяльності. Створений у люто¬ 
му 1919 при Всеукр. раді мистецтв 
у Харкові, з березня 1919—у Киє¬ 
ві. До складу ВУТЕКОМу вхо¬ 
дили режисери і актори К. Мард- 
жанішвілі, Л. Собінов, С. Мо¬ 
кульський та ін. Для культурно- 
освітньої роботи в частинах Чер¬ 
воної Армії ВУТЕКОМ сформу¬ 
вав 7 пересувних театр, труп, про¬ 
водив свята Революції і Робітничо- 
Сел. Червоної Армії, організовував 
концерти за участю акторів пе- 
трогр. і московських театрів — 
А. Мозжухіна, Л. Собінова та 
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ін., київ, театрів—І. Мар'янен- 
ка, Л. Курбаса, О. Загарова, 
Ф. Барвінськог, М. Микиті, В. 
Алексєєвої-Месхієвої та ін. В бе¬ 
резні 1919 Т. к. оголосив всеукр. 
конкурс на кращу п’єсу. За уча¬ 
стю комітету відбувалася націона¬ 
лізація театрів України. З ініціа¬ 
тиви Т. к. було утворено нові про- 
фес., робітн. та сел. театри: нар. 
театр Київ, профспілки артистів 
сцени і арени < Синій птах», Театр 
першого Комуністичного червоно- 
армійського полку, «Кийдрамте* 
та ін. М. Г. Лабінський. 
ТЕАТРАЛЬНИМ КОСТіЬМ (від 
франц. созіите — вбрання) — 
одяг, взуття, головні убори, при¬ 
краси та доповнення до одягу 
ігрим, перуки)у що використову¬ 
ються артистами на сцені (в 
театр, виставі, в кіно і на телеба¬ 
ченні) для історично-соціальної, 
нац. та психологічної характери¬ 
стики персонажа. Разом з декора¬ 
цією (див. Театрально-декорацій¬ 
не і кінодекораційне мистецтво) 
створює зоровий образ вистави, 
тому при вирішенні Т. к. великого 
значення набуває стильова та коло¬ 
ристична єдність оформлення у 
цілому. Т. к. в історії театру всіх 
народів бере початок у ритуальних 
танцях та обрядах. У класичному 
театрі Сходу (Китай, Японія, Ін¬ 
дія) костюми мали символічний ха¬ 
рактер. Особливістю сх. Т. к., 
крім його яскравості, символіки, 
є його трансформація, що відбу¬ 
вається на очах у глядачів, — у 
театрі но та кабукі використову¬ 
ється техніка хікінукі (верхній 
костюм за допомогою спец, моту¬ 
зочок падає, відкриваючи інший 
одяг) та прийом буккаери — коли 
костюм на акторі вивертається 
іншою стороною. Ці засоби вказу¬ 
вали на зміну характеру персона¬ 
жа в цілому або окремих його рис. 
Т. к. в європ. театрі вперше з’я¬ 
вився в Старод. Греції. Він пов¬ 
торював як побутовий, так і обря¬ 
довий тогочасний костюм. Вра¬ 
ховуючи величезні розміри давньо- 
грец. театрів, актори для більшої 
виразності одягали на обличчя 
маски, взували взуття на високих 
підошвах — котурнах. В серед¬ 
ні віки Т. к. залежав від характе¬ 
ру вистав: напр., костюми в місте¬ 
рії — це розкішне вбрання з ри¬ 
сами умовності. В костюмах мо¬ 
раліте і фарсів, а також у костю¬ 
мах гістріонів широко використову¬ 
валися силует і крій костюма того 
часу (особливо вбрання міської 
бідноти). Персонажі італ. театру 
епохи Відродження (див. Комедія 
дель арте) носили гротескові мас¬ 
ки і костюми, що виразно характе¬ 
ризували представників різних 
верств суспільства Італії. Почи¬ 
наючи з 2-ї пол. 16 ст. в театрі по¬ 
ширився аристократичний і бла¬ 
зенський костюм. З серед. 17 ст. 
протягом століття в європ. театрі 
панували два напрями: стилізація 
античного костюма (обов’язкова 
для трагедії) та реалістичні тенден¬ 
ції, що виявились у прагненні до 
істор. та етнографічної точності. 
З поч. 19 ст. Т. к. у виставах став 
тісно пов’язуватися з її ідейним 
задумом, передавав колорит зобра¬ 
жуваної епохи. Історія сх.-слов’ян. 
Т. к. почалася з мистецтва ско¬ 
морохів. Повторюючи силует крою 

костюмів селян і міської бідноти 
(кафтани, сорочки, штани, лича¬ 
ки), одяг скоморохів проте відріз¬ 
нявся більшою яскравістю, «бла¬ 
зенськими > деталями — латками на 
колінах та ліктях, різнокольорови¬ 
ми поясами, ковпаками з довгими 
шликами, що прикрашались дзві¬ 
ночками, тощо. Умовно-алегорич¬ 
ні Т. к. були властиві виставам 
шкільного театру (16 ст.). Атри¬ 
бутика, що доповнювала костюм 
цього театру, мала спільні риси з 
атрибутикою та зовн. виглядом 
персонажів містерії, укр. верте¬ 
пу, білорус, батлейки. В 17 ст. 
відбувся послідовний перехід від 
алегоричного Т. к. містерій до 
умовного костюма доби класи¬ 
цизму. Починаючи з 18 ст. в рос. 
Т. к. домінує еклектика (модний 
костюм поєднується з елемента¬ 
ми античного). З кін. 19 — поч. 
20 ст., відповідно до Станіслав- 
ського системи, Т. к. почали на¬ 
давати великого значення як ва¬ 
гомому елементові по створенню 
сценічного образу, що відповідає 
епосі, середовищу, реалістичній 
спрямованості вистави в цілому. 
На поч. 20 ст. Т. к. стає справжнім 
твором мистецтва. Цьому значно 
сприяла діяльність художників Л. 
Бакста, О. Бенуа, І. Білібіна, В. 
Васнецова, О. Головіна, М. Добу- 
жинського,. К. Коровіна, К. Юона 
та ін. В рад. час в рос. театрі 
плідно працювали в галузі Т. к. 
М. Акимов, Н. Альтман, Б. Вол- 
ков, П. Вільямс, В. Дмитрієв, В. 
Риндін, Ф. Федоровський, Н. Ши- 
фрін. Вагомий внесок у розвиток 
сучасного Т. к. зробили С. Вірса- 
ладзе, В. Левенталь, В. Зайцев, 
М. Соколова та ін. 
Українські театральні трупи кін¬ 
ця 19 — початку 20 ст. зверта¬ 
лися до нар. тогочасного та 
етнографічного одягу, особливо 
в Театрі Миколи Садовського 
(художник І. Бурячок). Осново¬ 
положниками укр. рад. Т. к. є 
О. Екстер, А. Петрицький, В. Мел- 
лер, О- Хвостенко-Хвостов, М. 
Уманський, Б. Косарєв, М. Драк, 
Ф. Нірод, В. Греченко. Серед ві¬ 
домих майстрів Т. к.— К. Гакке- 
буш, Г. Нестеровська, А. Перепе¬ 
лиця, 3. Іваницька, а також ху¬ 
дожники Є. Лисик, Н- Рудик, 
Л. Безпальча, Н. Гомон, Л. Чер- 
нова та ін. 
Іл. див. на окремому аркуші, 
с. 320—321. 
Літ.: Мюллер В. Трансформирую- 
щиеся мужской и женский театраль- 
ньіе костюми. М., 1948; Злияссон И. 
Художественная обработка тканей‘<для 
сцени. М., 1959; Русский костюм. 
1750-1917, в. 1-4. М., 1960-72; 
Захаржевская В. Костюм для сцени, 
ч. 1 — 2. М., 1973 — 74: Стамеров 
К. К. Нариси з історії костюмів, ч. 
1—2. К., 1978; Степанова К. А. Ко¬ 
стюм для сцени. М., 1981. 

3. В. Кучеренко. 

«ТЕАТРАЛЬНИЙ ПОРАДНИК» 
— серія посібників на допомогу 
учасникам театр, самодіяльності, 
що випускалися 1920—21 в Києві 
у вид-ві «Дніпросоюзу», згодом 
— «Губсоюзу» (кооперативної та 
культосв. орг-ції). Видано 5 ви¬ 
пусків: 1-й — «Завдання режисе¬ 
ра» Г. Гаєвського; 2-й — «Вступ 
до мімодрами» В. Сладкопєвце- 
ва; 3-й — «Мистецтво актора» О. 
Загарова; «Як я працюю над рол¬ 

лю» П. Саксаганського; 4-й — 
«Шляхи розвитку українського 
театру» О. Кисіля; 5-й — «Техні¬ 
ка гриму» М. Бурачека, «Як само¬ 
му робити парики» Б. Степанова. 
Серія узагальнювала курси лек¬ 
цій, прочитаних на заняттях режи¬ 
серських курсів «Дніпросоюзу». 

, Ю. М. Бобошко. 
«ТЕАТРАЛЬНІ ВІСТІ» — жур- 
нал, орган оргкомітету Всеукр. 
з’їзду діячів сцени. Виходив у Киє¬ 
ві з квітня по жовтень 1917. В скла¬ 
ді редакції: Л. Курбас (відпові¬ 
дальний секретар), С. К. Бондар- 
чук, С. Паньківський та ін. Вміщу¬ 
вав статті про розвиток укр. про- 
фес. і самодіяльного театру. 

# М. Г. тЛабінський. 
ТЕАТРАЛЬНІ ЖУРНАЛИ на Ук- 
раїні — періодичні видання, при¬ 
свячені питанням театр, мистецт¬ 
ва. Почали виходити на поч. 20 
ст. Серед них: «Драматург», «Сов- 
ременньш театр и шантан» (обид¬ 
ва—1906), «Театр-варьете» (1906— 
12), «Программа и обозрение зре- 
лищ и театров» (1907—14), «Ди¬ 
вертисмент» (1907—16), «Теат- 
ральное бюро» (1908—14), «Арти- 
стическое справочное бюро», «Сце¬ 
на и жизнь» (обидва — 1910), 
«Одесская рампа» (1914), «Теат¬ 
ральний листок» (1915—16), 
«Театр и кино» (1915—17), всі — 
в Одесі; «Киевский театрал» 
(1906—07), «Подмостки» (1909, 
1911), «Цирк и варьете» (1910), 
«Маски» (1911), «Киевская рампа» 
(1912—14), <Театральні вісті* 
(1917), «Барикади театру» (1923— 
24) — орган театру «Березіль*, 
всі — в Києві; «Театральний ку- 
рьер» (1912), «Друг искусства» 
(1913), обидва — в Харкові; «Ве- 
стник театрала» (1912—15) в 
Катеринославі (тепер Дніпропет¬ 
ровськ). У 20—40-х рр. попу¬ 
лярними були Т. ж., що ви¬ 
ходили під назвою «Театр* в 
Києві (1921—23, 1936—41) і в 
Одесі (1922), а також «Театраль¬ 
ная жизнь» (Київ, 1918), «Теат¬ 
ральний вестник» (1919), «Ху¬ 
дожественная жизнь» (1922—23), 
«Нове мистецтво» (1925 —ЗО), 
«Сільський театр» (1926 — 31), 
«Радянське мистецтво» (1930 
—31), «Радянський театр» (1929 
—'ЗІ), «Масовий театр> (1931— 
33), усі — в Харкові. Т. ж., висвіт¬ 
лювали роботу театрів, питання 
теорії, практики та історії театр, 
мистецтва, публікували дискусійні 
статті з основних ідейно-художніх 
проблем мистецтва театру; сприя¬ 
ли утвердженню методу соціалі¬ 
стичного реалізму в театр, мистец¬ 
тві. В Т. ж. також друкувалися 
одноактні п’єси, інсценізації (зок¬ 
рема, в журн. «Сільський театр»), 
рецензії на вистави профес. і са¬ 
модіяльних театрів, огляди літера¬ 
тури з питань театру, поради дос¬ 
відчених майстрів аматорам театр, 
мистецтва. Матеріали про театр, 
життя зх.-укр. театрів містили 
«Театральне мистецтво» (1922— 
24), «Сільський театр» (1930), 
«Жива сцена» (1930), «Масовий 
театр» (1930 — 32), всі — у Льво¬ 
ві. В 1954— 70 проблеми театр, 
мистецтва висвітлювалися в журн. 
«Мистецтво», з 1970 — в журн. 
«Український театр*, а також 
у щорічнику «Театральна куль¬ 
тура» (Київ, 1964—68 та з 1980). 

ТЕАТРАЛЬНІ 
ЖУРНАЛИ 

Обкладинки театраль¬ 
них журналів. 
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ТЕАТРАЛЬНО- 
ДЕКОРАЦІЙНЕ І 

КІНОДЕКОРАЦІЙНЕ 
МИСТЕЦТВО 

Театрально-декораці¬ 
йне і кінодекораційне 
мистецтво. 
Д. Д. Лідер. Макет де¬ 
корації до вистави «Та¬ 
ке довге, довге літо» 
М. Я. Зарудного в Ки¬ 
ївському українському 
драматичному театрі 
імені І. Франка. 1974. 

Див. також Мистецтвознавчі 
журнали в УРСР. 
Літ.: Вишневский В. Театральная 
периодика, ч. 1—2. 1774—1940. Биб- 
лиографический указатель. М.—Л., 
1941. М. Г. Лабгнський. 

ТЕАТРАЛЬНО - ДЕКОРАЦІЙНЕ 
І КІНОДЕКОРАЦІЙНЕ МИС¬ 
ТЕЦТВО — вид образотворчого 
мистецтва, що відтворює просторо¬ 
во-зображальне середовище, зоро¬ 
вий образ, місце і час дії театр, 
постановки чи кінофільму. Від¬ 
носно театрально-декораційного 
мистецтва застосовують термін 
«сценографія». Зародження театр.- 
декораційного мистецтва пов’яза¬ 
не з найдавнішими нар. обряда¬ 
ми та іграми. В Старод. Греції 
воно виділилося в окрему галузь 
мистецтва — скенографію, що 
об’єднувала елементи архітектури, 
скульптури і живопису. В епоху 
Відроджентія, зокрема в Італії, 
поширилися об’ємно-живописні де¬ 
корації. З розвитком стилю барок¬ 
ко в зх.-європ. мистецтві в кін. 
16—17 ст. з’явилися кулісні, а 
в кін. 18 ст.— павільйонні декора¬ 
ції. В 19 — на поч. 20 ст. художни¬ 
ки-декоратори прагнули до точ¬ 
ного відтворення істор. епохи, в 
якій відбувається дія спектаклю 
(напр., Мейнінгенський театр). 
Дальший розвиток театр.-декора¬ 
ційного мистецтва пов’язаний з 
появою рухомого планшета сцени, 
світлової проекції тощо. В країнах 
Сходу (Індія, Китай, Японія) з 
давніх часів панував принцип 
умовносимволічного оформлення 
сцени: місце дії позначалося деко¬ 
ративними деталями, а оформлен¬ 
ня вистави часто обмежувалося 
умовними костюмами, масками, 
гримом. В Росії кулісні декора¬ 
ції з’явилися в придворному теат¬ 
рі (1672). Спочатку тут працювали 
іноземні майстри (К. Галлі Біб- 
бієна, П. Гонзаго), а з 2-ї пол. 
18 ст.— рос. живописці — виходці з 
кріпаків (брати Л. і К. Бєльські, 
І. Вишняков та ін.). Майже до кін. 
19 ст. на сценах імператорських 
театрів працювали декоратори 
т. з. «романтичного напряму» (А. 
Роллер, К. Вальц, О. Гельцер), які 
прагнули переважно до видовищ¬ 
них ефектів. Боротьба з антиреа- 
лістичним декоративізмом, розпо¬ 
чата в 60-і рр. 19 ст. М. Шишко¬ 
вим, М. Горностаєвим, М. Бочаро- 
вим, дістала особливого розвитку 
з приходом до театру В. Полєнова, 
В. Сєрова, К. Коровіна, а пізні¬ 
ше — О. Бенуа, Л. Бакста, О. 
Головіна, Б. Кустодієва, М. Рері- 
ха, В. Сімова. Великий вплив на 
світове театр.-декораційне мист. 
справила реалістич. реформа 
МХАТу (декорації були тісно 
пов’язані з грою актора). 
Дальший розвиток вітчизн. театр.- 
декор. мистецтва було визначе¬ 
но докорінними змінами в теат¬ 
рі після Великої Жовтн. соціалі- 
стич. революції. Для кращих рад. 
майстрів (Ф. Федоровського, В. 
Дмитрієва, П. Вільямса, М. Акі- 
мова, В. Риндіна — в Росії; С. 
Вірсаладзе — в Грузії; М. Сар’я- 
на — у Вірменії; Г. Земгала — в 
Латвії) характерне глибоке про¬ 
никнення в ідейний зміст п’єси, 
гармонійне поєднання пластичних 
мистецтв — живопису, архітекту¬ 
ри, скульптури. 

На Україні елементи театрально- 
декораційного мист. (костюми, 
маски, символічні атрибути) були 
в давніх обрядах та іграх. Удоско¬ 
налену техніку сцени з кулісами, 
світловими ефектами мав шкіль¬ 
ний театр. Численні кріпацькі 
трупи кін. 18 — поч. 19 ст. також 
використовували досягнення того¬ 
часного театр, живопису. Поста¬ 
новки М. Старицького, М. Кро- 
пивницького відзначалися етно¬ 
графічною точністю оформлення, 
відтворенням на сцені атмосфери 
дожовтневого укр. села. Спектаклі 
Театру Миколи Садовського у 
Києві оформляли художники І. 
Бурячок, В. Кричевський, виста¬ 
ви театру <Березіль*, очолюваного 
Лесем Курбасом,— В. Меллер, 
М. Симашкевич і В. Шкляєв. У 
рад. час до театр.-декораційного 
живопису звернулися художники 
М. Драк, А. Петрицький, О. Хво- 
стенко-Хвостов, а пізніше — 
Б. Косарєв, ф. Нірод, В. Бори- 
совець, М. Уманський, А. Вол- 
ненко, М. Духновський, П. Зло- 
чевський, В. Греченко, М. Янков- 
ський, Л. Писаренко та ін. З 
70-х рр. у рад. театр.-декора¬ 
ційному мист. посилилася роль 
художника в ідейно-образному ви¬ 
рішенні спектаклю. Сучасні сце¬ 
нографи прагнуть не стільки до 

І. М. Рабиновнч. Макет декорації до 
вистави «Фуенте овехуна» Лопе де 
Вега. Другий театр Української Ра¬ 
дянської Республіки імені Леніна. 
Київ. 1919. 

зображення місця дії, скільки до 
емоційно-образного пластичного 
розкриття суті того, що відбу¬ 
вається на сцені. Здебільшого 
цього досягають створенням єди¬ 
ного, іноді умовного, узагаль¬ 
неного просторово-предметного се¬ 
редовища, зорової партитури ви¬ 
стави. Художник виступає як 
співрежисер постановки, один з 
творців її ідейно-художньої кон¬ 
цепції. 
Серед сучасних майстрів теат¬ 
рально-декораційного мистецтва: 
М. Кочергін, Є. Куманьков, В. Ле- 
венталь (РРФСР), С. Вірсаладзе, 
Й. Сумбаташвілі (Груз. РСР), А. 
Лапінь (Лате. РСР), А. Ареф’єв, 
Є. Лисик, Д. Лідер, М. Кипріян 
(УРСР) та ін. З виникненням 
худож. кінематографії з’явилася 
кінодекорація, яка спочатку ма¬ 
ло відрізнялася від театральної. 
З винайденням кольорового, па¬ 
норамного, широкоформатного кі¬ 
но роль художника у фільмі по¬ 
силилася. Створюючи декорації 
у павільйонах, він спільно з ре¬ 
жисером і оператором бере участь 
у виборі натури, а в разі по¬ 
треби декорує її. Серед відомих 
художників кіно: Є. Єней, С. 

Козловський, В. Каплуновський, 
Б. Немечек (РРФСР), В. Кри¬ 
чевський, С. Зарицький, М. Уман¬ 
ський (УРСР) та ін. Посилення 
ролі художника помітне і в кіно- 
декораційному мистецтві, де він 
бере участь у вирішенні жанрово- 
стилістичних проблем, колориту, 
характеру монтажу (т. з. розкад- 
ровок) кінофільму. Вагомий вне¬ 
сок у сучасне кіномистецтво вно¬ 
сять художники Г. Мясников, 
І. Новодерьожкін (РРФСР), Ю. 
Альбицький, В. Дементьєв (БРСР), 
Р. Бабаян, С. Сафарян (Вірм. 
РСР), В. Агранов, О. Бобровни- 
ков, В. Мигулько, М. Добролежа 
(УРСР) та ін. Іл. див. на окремо¬ 
му аркуші, с. 192—193. 
Літ.: Драк А. Українське театрально- 
декораційне мистецтво. К., 1961; Ве- 
риківська І. М. Художник і сцена. 
К., 1971; Френкель М. Современная 
сценографи я. К., 1980; Вериківська 
І. М. Становлення української радян¬ 
ської сценографії. К.. 1981. 

А. М. Драк. 

ТЕАТРОЗНАВСТВО — наука 
про театр, галузь мистецтвознав¬ 
ства. До Т. належать теорія та 
історія театру (зокрема, актор¬ 
ського і режисерського мистецтва, 
драми, сценографії), психоло¬ 
гія сценічної творчості і сприй¬ 
мання її глядачем, техніка сцени, 
критика (аналізує окремі вистави 
і визначає їхню ідейно-художню 
цінність), планування і керуван¬ 
ня театр, справою, театр, джере¬ 
лознавство і бібліографія. Т- вив¬ 
чає всі види і форми сценічного 
мистецтва: драматичний театр, 
оперу, балет, оперету, пантоміму, 
дитячий, ляльковий, телевізійний 
і радіотеатри. Т. вивчає як про¬ 
фесійний, так і самодіяльний 
театр. Т. як наука склалося-у 20-і 
рр. 20 ст. Проте зародки його є 
і в працях античного періоду, зо¬ 
крема у Арістотеля‘(«Поетика»), 
Горація («Мистецтво поезії»). У 
16—17 ст. в Зх. Європі почався 
процес вивчення нової драми і теа¬ 
трів епохи Відродження, барокко і 
класицизму (Д. Трістіно, Ц. Ска- 
лігер, Л. Кастельветро, Ж. Шап- 
лен, Ф. Е. Обіньяк, П. Корнель, 
Ж. Расін, Н. Буало, Д. Драйден, 
Д. Мільтон та ін.). В 2-й пол. 17 
ст. з’явилися перші праці з істо¬ 
рії англ. і франц. театрів. Пред¬ 
ставники Просвітительства (кін. 
17 — поч. 19 ст.) осмислювали пе¬ 
редусім теорію драми класи¬ 
цизму, просвітительського реаліз¬ 
му (Вольтер, Д. Дідро — у Фран¬ 
ції, К. Гольдоні, К. Гоцці — в Іта¬ 
лії, Г. Лессінг — в Німеччині) і 
сентименталізму (Е. Юнг — в 
Англії, Ж. Ж. Руссо, Л. С. Мер- 
сьє — у Франції, Й. Г. Гердер, 
Я. М. Ленц, Й. В. Гете, Ф. Шіл- 
лер — в Німеччині). Теорію шкіль¬ 
ного театру у країнах Зх. Європи 
в 16—18 ст. викладали у різних 
курсах поетики, що були видані 
(Я. Понтан, А. Донаті, Я. Масеніо, 
М. Сарбевський, Ф. Ланг). На 
Україні (17— 1-а пол. 18 ст.) і в 
Росії (1-а пол. 18 ст.) з’явив¬ 
ся ряд поетик, що містили розді¬ 
ли, присвячені теорії шкільної 
драми (зокрема, «Про поетичне 
мистецтво» Ф. Прокоповича, 1705; 
«Сад поетичний» М. Довгалевсько- 
го, 1736—37). У 30-і рр. 18 ст. в 
Росії з’явилися статті, в яких на¬ 
голошувалося на суспільному 
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призначенні театру. У статтях О. 
Сумарокова, В. Лукіна, Д. Фон- 
візіна, М. Новикова утверджува¬ 
лась теорія драми і театру, про¬ 
світительського класицизму (2-а 
пол. 18 ст.). У кін. 18 — на поч. 
19 ст. почалося формування рос. 
театр, критики (І. Крилов, П. 
Плавильщиков, М. Карамзін, В. 
Жуковський, О. Шаховський) та 
історії театру (Я. Штелін, 1. Дмит- 
ревський). Епоха романтизму в 
зх.-європ. театрі знайшла відобра¬ 
ження в теоретичних трактатах і 
маніфестах 1-ї пол. 19 ст. (А. Шле- 
гель, Л.Тік, Е. Т. А. Гофман, Ф. 
Грільпарцер — в Німеччині, Ж. де 
Сталь, Ф. Гізо, Стендаль, В. Гю- 
го, О. де Бальзак — у Франції, 
Дж. Г. Байрон, П. Б. Шеллі — в 
Англії). В Росії 1-ї пол. 19 ст. про¬ 
гресивні тенденції театр, критики 
відобразилися у працях М. Гнєди- 
ча, П. Вяземського. Біля джерел 
реалістичної естетики рос. театру 
стояли О. Пушкін і М.Гоголь. У 
19 ст. у Т. сформувався революц.- 
демократичний напрям (у 40— 
50-х рр.— В. Бєлінський, О. Гер- 
цен, М. Некрасов, у кін. 60-х рр.— 
М. Чернишевський, М. Добролю- 
бов, М. Салтиков-Щедрін). Реа¬ 
лізм у театрі відстоювали в 40— 
60-і рр. Ф. Коні, І. Панаєв, М. 
Лєсков, О. Островський, в 70— 
90-і рр. — Л. Толстой, В. Немиро- 
вич-Данченко; в кін. 19 — на поч. 
20 ст— А. Чехов, В. Брюсов, 
М. Горький, А. Кугель, Ю. Бєля- 
єв, В. Ярцев та ін. В цей же пері¬ 
од вийшли перші праці з укр. Т. 
(І. Франко, М. Вороний, С. Чар- 
нецький та ін.). У зх.-європ. Т. 
2-ї пол. 19 — початку 20 ст. від¬ 
бились суперечливі процеси. У 
Франції Е. Золя висунув про¬ 
граму натуралістичного театру, 
теоретики символізму в театр, 
мистецтві (С. Маларме, Г. Крег 
та ін.) спиралися на ідеалістич¬ 
ні філос. течії. Проти нату¬ 
ралізму, символізму виступив Р. 
Роллан. В Англії нову соціальну 
драму захищав Б. Шоу. В Німеч¬ 
чині у театр, естетиці і критиці 
революційно-демократичні тради¬ 
ції діячів ЗО—40-х рр. 19 ст. (Г. 
Гейне, Д. Вінберг) продовжували 
К. Гуцков, Г. Лаубе, синтез різних 
мистецтв у театрі утверджував Р. 
Вагнер. У СІЛА, обстоюючи роз¬ 
виток реалістичної нац. драми, 
виступав У. Уїтмен. У 19 — на 
поч. 20 ст. інтенсивно розвивало¬ 
ся дослідження історії європ. теат¬ 
ру (театрознавчі праці мали ем¬ 
піричний, фактографічний харак¬ 
тер, були написані без аналізу ак¬ 
торського і режисерського мистецт¬ 
ва). Наука Т. у загальних рисах 
сформувалася на поч. 20 ст. з поя¬ 
вою праці нім. театрознавця М. 
Германа <Дослідження з історії ні¬ 
мецького театру середніх віків і 
Відродження» (1914), в якій впер¬ 
ше розроблено принципи дослід¬ 
ження театру. 
Рад. Т. утвердилось після Великої 
Жовтн. соціалістич. революції. 
Його становлення відбувалося в 
боротьбі з впливами вульгарного 
соціологізму, пролеткультівськи- 
ми тенденціями. Ра^д. Т. грунту¬ 
ється на методологічних засадах 
марксистсько-ленінської естетики, 
методі соціалістичного реалізму. 
В 20-і рр. у галузі Т. продовжу¬ 

вали працювати В. Всеволодський 
Гернгрос, Б. Варнеке, О- Дживе- 
легов, В. Філіппов, С. Ігнатов, 
які прийшли в Т. в дожовтневий 
час, почали працювати П. Мар- 
ков, С. Дурилін, О. Гвоздєв, 
С. Мокульський, С. Данилов, у 
30-і рр. — Г. Бояджієв, Б. Росто- 
цький, Г. Гоян, М. Чушкін, М. 
Зограф, Ю. Калашников та ін., на 
Україні в 20—30-і рр. працювали 
О. Кисіль, П. Руліно, Я. Мамон- 
тов, О. Білецький, Й. ^Шевченко, 
у повоєнний час — М. Йосипенко, 
Й. Кисельов. Серед сучасних 
рад. театрознавців: Ю- Дмитрієв, 
О- Кайдалова, О. Анікст, К. 
Рудницький, Л. Солнцева, А. 
Образцова (РРФСР), Ю- Костюк, 
1. Волошин, Ю. Бобошко, Ю- 
Станішевський (УРСР), В. Не- 
фед, А. Соболевський (БРСР), 
Д. Джанелідзе, Е. Гугушвілі, 
H. Шалуташвілі (Груз. РСР), 
С. Різаєв (Вірм. РСР), М. Рах- 
манов (Узб. РСР), Н. Нурджа- 
нов (Тадж. РСР), К. Каск (Ест. 
РСР) та ін. 
Велике значення для розвитку Т. 
мають видання теоретичних праць 
рад. режисерів: К. Станіслав- 
ського, В. Немировича-Данченка, 
О. Попова, Г. Товстоногова та ін. 
Здійснено такі капітальні видан¬ 
ня з Т.: «История советского 
драматического театра» (т. 1—6. 
М., 1964—66), «Очерки истории 
русской театральной критики. 
Конец 18 — начало 20 в.» (кн. 
1—3. Л., 1975—79), «История 
русского драматического театра» 
в семи томах (т. 1—6. М., 
1977—82), «История советского 
театроведения. 1917—1941» (1981), 
зокрема на Україні — < Україн¬ 
ський драматичний театр. Нариси 
історії» (т. 1—2. К., 1959—-67), 
«Шляхи і проблеми розвитку 
українського радянського театру» 
(К., 1970). Театрознавча робота 
проводиться у Всесоюзному н.-д. 
ін-ті мистецтвознавства (Москва), 
Ленінгр. ін-ті театру, музики та 
кінематографії, в Мистецтвознав¬ 
ства, фольклору та етнографії 
Інституті імені М. Т. Рильського 
АН УРСР (Київ), в н.-д. ін-тах та 
мистецьких вузах ін. республік, 
зокрема в Київському інституті 
театрального мистецтва імені 
I. К. Карпенка-Карого. Питання 
Т. висвітлюється в журналах 
<Театр» (Москва), 4Український 
театр» (Київ), періодичних наук, 
збірниках «Вопросьі театра» (Мо¬ 
сква), « Театр и драматургия», 
«Зкономика и организация театра» 
(Ленінград), 4 Театральна куль¬ 
тура» (Київ). 
Літ.: История европейского искусст- 
вознания. От античности до конца 
XVIII века. М., 1963; История евро¬ 
пейского искусствознания. Первая по¬ 
ловина XIX века. М., 1965; История 
европейского искусствознания. Вто- 
рая половина XIX века — начало XX 
века, кн. 1 — 2. М., 1969; Современное 
искусствознание за рубежом. М., 1964; 
Современное искусствознание Запада. 
О классическом искусстве XIII— 
XVIII вв. М., 1977; История советского 
театроведения. М., 1981. 

# Р. Я. Пилипчук. 
ТЕбАлЬДІ (ТеЬаМі) Рената (н. 
1.ІІ 1922, Пезаро)— італ. співачка 
(сопрано). Навчалася в Парм- 
ській консерваторії, потім у Пе- 
зарському ліцеї ім. Дж. Россіні. 
Дебютувала на оперній сцені 

1944. В 1946—59 виступала в те¬ 
атрі 4Ла Скала» (Мілан). У 1951 
співала в Сан-Франціско (СІЛА), 
з 1955 — солістка <Метрополі- 
тен-операь (Нью-Йорк). У 1976 
залишила сцену. Партії: Аїда, 
Леонора, Дездемона, Віолетта 
(«Аїда», 4Сила долі», «Отелло», 
«Травіата» Верді), Тоска, Чіо- 
Чіо-сан (однойменні опери Пуччі- 
ні), Адрієнна Лекуврер (одноймен¬ 
на опера Чілеа). Відома і як 
камерна співачка. В 1975 гастро¬ 
лювала в СРСР (Москва, Ленін¬ 
град, Київ). 
ТЕБЕРД А — кліматичний висо¬ 
когірний курорт Ставропольського 
краю Карачаєво-Черкеської авто¬ 
номної області. Розташована на 
північних схилах Головного Кав¬ 
казького хребта, в долині р. Те- 
берди, серед мішаного лісу, що 
межує з альпійськими і субаль¬ 
пійськими лугами. Літо помірно 
тепле, зима — м’яка. Лікувальні 
засоби: гірський клімат; сухе, чис¬ 
те й високоіонізоване повітря. 
Показання: хвороби органів 
дихання туберкульозного і нету- 
беркульозного характеру, хвороби 
серця. Крім спеціалізованих сана¬ 
торіїв, є будинки відпочинку, ту¬ 
ристські бази, альпіністські табо¬ 
ри. Функціонує цілий рік. 
ТЕБРГЗ, Тавріз — місто на Пн. 
Зх. Ірану, адм. ц. остану (провін¬ 
ції) Сх. Азербайджан. Розташова¬ 
ний у долині р. Аджичай. Вузол 
з-ць і автошляхів. 598,6 тис. ж. 
(1976). Традиційно розвинуті 
текст., шкіряна, скляна, сірникова 
і харчосмакова галузі; килимарст¬ 
во. Підприємства маш.-буд. (ав- 
томоб., тракторний, моторобудів¬ 
ний, вагонобуд., шарикопідшип- 
никовий з-ди) та металообр. 
пром-сті. Нафтопереробний з-д. 
Кустарні промисли. Ун-т (з 1946). 
Архіт. пам’ятки 14—15 ст. Т. 
засн. у 3 або 4 ст. В середні віки — 
одне з найбільших міст Серед. 
Сходу з відомою Тебрізькою шко¬ 
лою мініатюри. У 20 ст.— один 
із центрів нац.-визвольного і де¬ 
мократичного руху. 
ТЕБРГЗЬКА ШКбЛА МІНІАТЮ¬ 
РИ — школа східного мініатюр¬ 
ного живопису. В кін. 13 — на 
поч. 14 ст. з’явилися перші твори 
художників цієї школи (ілюстра¬ 
ції до «Шахнаме» Фірдоусі, 1330— 
40, та ін.). Розквіту Т. ш. м. до¬ 
сягла в 16 ст., за династії Сефеві- 
дів. Дальший розвиток мистецтва 
Т. ш. м. пов’язаний з традиціями 
Гератської школи мініатюри, зо¬ 
крема з ім’ям К. Бехзада, який 
з 1510 жив і працював у Тебрізі. 
Серед відомих художників-мініа- 
тюристів — Ага-Мірек, Мір Се- 
їд Алі, Султан Мухаммед. Тво¬ 
ри майстрів Т. ш. м. зберігаються 
в Британському музеї в Лондоні, 
ДЕ в Ленінграді, Київ, музеї зх. 
та сх. мистецтва. 
ТЄВЕЛЄВ Мусій Соломонович 
(1890, с. Любунь, тепер Спас-Де- 
менського р-ну Калуз. обл.— 6.XI 
1918) — учасник боротьби за владу 
Рад на Україні. Член Комуністич¬ 
ної партії з 1907. В 1912 під час 
служби в царській армії вів рево- 
люц. роботу серед солдатів. У 
1915—16 працював у Катерино¬ 
славській, а потім у Харків, біль¬ 
шовицьких орг-ціях. У 1917 — 
член Харків, к-ту РСДРП(б), ви- 

ТЕВЕЛЄВ 

Р. ТебальдІ. 

Тебрізька школа міні¬ 
атюри. 
Побутова сцена. 16 — 
17 ст. Київський музей 
західного та східного 
мистецтва. 
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ТЕВЕЛЬОВ 

Тевфік Фікрет. 

Тегеран. Один з райо 
нів міста. 

конкому Харків. Ради робітн. 
і солдатських депутатів. Брав 
участь у створенні Червоної гвар¬ 
дії, організації профспілок, видан¬ 
ні більшовицької газ. <Пролета- 
рий». У червні 1918 — член Хар¬ 
ків. підпільного обкому КП(б)У. 
Розстріляний нім. окупантами. 
ТЕВЕЛЬбВ Матвій Григорович 
[7 (20).ІII 1908, с. Ільїне, тепер Ве¬ 
ликолуцького р-ну Псков, обл.— 
22.У 1962, Одеса, похований в 
Ужгороді] — рос. рад. письмен¬ 
ник. Учасник Великої Вітчизн. 
війни. Друкуватися почав 1928. 
Роман 4Гори змінюють обличчя» 
(1932) — про становлення Рад. вла¬ 
ди в Дагестані, класову боротьбу 
народу. Книги чСпадкоємці» 
(1948), 4На Білій Тисі» (1950), 
4 Біля воріт держави» (1951)—про 
Велику Вітчизн. війну, героїзм 
рад. прикордонників. У романі 
4 Верховино, світку ти наш...» 
(1953) показав життя на Закар¬ 
патті , революц. боротьбу народу 
за своє звільнення і возз’єднання 
з Рад. Україною. Автор збірни¬ 
ків оповідань 4ІЦастя» (1936), 4Ви- 
тік» (1952), 4Готель у Сніговці» 
(1955), 4Господар і заїжджий» 

1939 поставлено однойменний 
фільм. 
Те.: Укр. перекл.- Верховино, 
світку ти наш... Ужгород, 1954. 

Г. 1. Полянкер. 
ТЕВТОНИ — племена германців, 
які заселяли в середині 1-го тис. 
до н. е. зх. частину Ютландського 
п-ова. Бл. 120 до н. е. рушили на 
Пд. Разом з племенами кімврів 
і гельветів Т. вторглися до Італії. 
Проте в битвах біля Акв Секстійо- 
вих (тепер Пд. Франція) 102 до н. 
е. та Верцелл (тепер Пн. Італія) 
101 до н. е. рим- військо, очолене 
Гаєм Маріем, майже повністю 
знищило Т. і кімврів. Бл. 80 тис. 
полонених було продано в рабство. 
Залишки тевтонських племен роз¬ 
селилися в Галлії на річках Маасі, 
Майні і Неккарі. З 8 ст. термін 
4тевтони» іноді вживається як заг. 
назва германців. 
тевтонський Орден, ні 
мецький орден, Орден хрестонос¬ 
ців — католицький духовно-ли¬ 
царський орден. Виник у Палести¬ 
ні в кін. 12 ст. під час хрестових 
походів. У 1189 Т. о. набув військ. 

характеру. В кін. 12 ст. Т. о. пе¬ 
реселився з Палестини до Європи. 
В 1237 Т. о. злився з орденом 
мечоносців. Відгалуженням Т. о. 
в Прибалтиці став Лівонський ор¬ 
ден. У 1237 нім. лицарі загарбали 
давньоруське м. Дрогичин (тепер 
Дорогичин) у Пн. Волині, але 
1238 (за іншими даними — 1237) 
були розбиті князем Данилом Га¬ 
лицьким. У 1242 військо Т. о. 
зазнало поразки від війська князя 
Олександра Невського (див. Льо¬ 
дове побоїще 1242). Здійснюючи 
при підтримці 4Священної Рим¬ 
ської імперії» феод.-католицьку 
агресію проти Литви та Польщі, 
Т. о. загарбав 1283 територію між 
гирлами річок Німану та Вісли, 
1309 — Сх. Помор’я з Гданськом, 
1346 — Естляндію, 1382—98 — Же- 
майтію тощо, перетворившись на 
феод, державу. Цим були відрі¬ 
зані від Балтійського моря Литва, 
Польща і рус. князівства. Агресія 
Т. о. зустріла опір Литви та Поль¬ 
щі, що дістали підтримку в цій 
боротьбі рос. та ін. слов’ян, наро¬ 
дів. У Грюнвальдській битві 1410 
Т. о. було розгромлено польс. 
і лит. військом, у складі яко¬ 
го билися рос. та укр. полки. У 
1466, ослаблений війною з Поль¬ 
щею, Т. о. визнав себе її васалом. 
У 1525, скориставшися з Рефор¬ 
мації, великий магістр Т. о. Альб- 
рехт Гогенцоллерн оголосив воло¬ 
діння Т. о. в Прибалтиці залеж¬ 
ним від Польщі спадковим гер¬ 
цогством, яке дістало назву Прус¬ 
сія (з 1618 — в складі Бранден- 
бурзько-Прусської д-ви). Решта 
лицарів переїхала до Франконії 
(Німеччина), де відновила діяль¬ 
ність Т. о. В 1809 Наполеон І лік¬ 
відував Т. о. Відновлений 1834 в 
Австрії Т. о. формально існує і 
тепер, проте політ, ролі не відіграє. 
ТЕВФГк ФІКРЄТ (ТеуПк Рік- 
геі; 24.ХІІ 1867, Стамбул — 19.УІІІ 
1915, там же) — тур. поет, журна¬ 
ліст. Один з визначних реформа¬ 
торів тур. поезії. Друкуватися по¬ 
чав 1894. В 1896—1901 редагував 
журн. 4Серветі-фюнун» ^Скарб¬ 
ниця знань»), де вміщував і свої 
вірші, статті. У кращих творах ви¬ 
ступав проти тиранії, фанатизму, 
пантюркізму, панісламізму, на 
захист людського розуму та де¬ 
мократії. Автор широко відомого 
циклу віршів 4Розбита лютня» 
(видано 1896, 1897, 1900, 1909). 
Багато віршів циклу мали соці¬ 
альну загостреність (4Хвора ди¬ 
тина», 4Рибалки», 4Слово до піс¬ 
ні», 4Запізнення на мить», 4 Туман» 
та ін.). Вірш 4Пісня нації», напи¬ 
саний на замовлення учасників 
молодотур. революції 1908, став 
революц. гімном Туреччини. Т. Ф. 
належать також цикл поезій < Зо¬ 
шит Халюка» (1911), кн. віршів 
для дітей 4ІІІермін» (1914) тощо. 
Те.: Рос. перекл.— Бельїй парус. 
М.. 1967. О. І. Ганусеиь 

ТЕГЕРАН — столиця Ірану, гол. 
політ., екон. і культурний центр 
країни. Адм. ц. Центрального 
остану. Розташований у перед¬ 
гір’ях Ельбурсу. Вузол з-ць і авто¬ 
шляхів, поблизу міста — міжнар. 
аеропорт. 4,5 млн. ж. (1976). На 
місці Т. було село (виникло в 
9 або 12 ст.). В 14—17 ст. Т.— знач¬ 
ний торг, центр. Зруйнований аф¬ 
ганцями 1722, згодом відбудова¬ 

ний. З 1786 Т.— столиця Ірану. 
В 1829 в Т. трагічно загинув О. С. 
Грибоєдов, який був рос. поі ан- 
ником у Персії. Тут відбулася 
Тегеранська конференція 1943. 
Т.— центр антимонархічної, анти¬ 
імперіалістичної революції 1979 
в Ірані, яка привела до знищення 
шахського режиму. Розвинуті 
металообробка і машинобудуван¬ 
ня (авто- і авіаскладальні, по 
вироби, радіоапаратури, телевізо¬ 
рів, побутових машин з-ди). Ме¬ 

талург., нафтопереробна, хім., 
буд. матеріалів, скляна, фарфо- 
ро-фаянсова, текст., шкіряно- 
взут., харчосмакова (у т. ч. тютю¬ 
нова) пром-сть. Кустарні промис¬ 
ли. Ун-ти: Тегеранський, Нац., 
4Фарабі»; політехнічний, пед. 
ін-ти та ін. вузи. Консерваторія. 
Ін-т дослідження й планування 
розвитку науки та освіти, Дослід¬ 
ницький центр Іран, культури, 
Нац. центр історії мист. й археоло¬ 
гії. Б-ки: Нац., меджлісу (парла¬ 
менту), ун-тів та ін. Музеї — ар- 
хеол., етнографічний, картинна 
галерея 4Негарестан» та ін. Театр 
опери та балету ім. Рудакі, Місь¬ 
кий театр, філармонія та ін. Держ. 
вища муз. школа, школа нар. му¬ 
зики і драм, мистецтва. Т. скла¬ 
дається з старого (реконструйова¬ 
но 1870—72) та нового (буд-во 
розпочато в 30-х рр. 20 ст.) міс¬ 
та. Серед архіт. пам’яток — палац 
Голестан (кін. 18—19 ст.), мечеть 
Селахсалар (19—20 ст.). Сучас. 
споруди: кінотеатр 4Азія» (60-і рр. 
20 ст.), парламент (1959, арх. М. 
Фороугі, X. Паї), нові житл. райо¬ 
ни (Ар’ямехр, Тегеране-Ноу, Те- 
геран-Парс та ін.) 
тегеранська конферЄн- 
ЦІЯ 1943 — конференція голів 
урядів трьох союзних у 2-й світо¬ 
вій війні 1939—'45 держав — 
СРСР (Й. В. Сталін), СІЛА 
(Ф. Д. Рузвельт) і Великобрита¬ 
нії (У. Л. Черчілль). Відбулася 
28.XI — 1.ХІІ 1943 у Тегерані. 
Основну увагу Т. к. приділила 
вирішенню воєнних питань: бу¬ 
ло досягнуто домовленості про 
відкриття другого фронту в Єв¬ 
ропі в травні 1944, про вжиття 
заходів щодо вступу Туреччини 
у війну на боці антигітлерівської 
коаліції, подання допомоги югосл. 
партизанам. Зважаючи на неодно- 
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разові прохання урядів Великобри¬ 
танії та США і беручи до уваги 
численні порушення Японією рад.- 
япон. договору 1941 про нейтралі¬ 
тет, рад. сторона заявила, що 
СРСР оголосить війну Японії піс¬ 
ля завершення воєн, дій у Європі. 
На Т. к. обговорювалися питання 
післявоєн. устрою світу і безпеки 
народів. Вирішення питання про 
післявоєнний устрій Німеччини 
було передано на вивчення в Єв- 
роп. консультативну комісію. В 
принципі було погоджено рішен¬ 
ня про передання Кенігсберга (те¬ 
пер Калінінград) Рад. Союзові. 
При розгляді питання про Поль¬ 
щу було досягнуто попередньої до¬ 
мовленості, що її післявоєнні кор¬ 
дони пройдуть на сході по <Кер- 
зона лінії*, на заході — по лі¬ 
нії р. Одеру. Рузвельт і Черчілль 
висловили надію, що уряд СРСР 
відновить відносини з польс. емі¬ 
грантським урядом у Лондоні, 
який зх. д-ви мали намір поставити 
в Польщі з метою збереження там 
бурж. ладу. Рад. уряд не пішов 
на це і заявив, що відділяє 
Польщу від емігрант. уряду 
в Лондоні. В «Декларації трьох 
держав», прийнятій 1.ХІІ 1943, 
вказувалося про їхню повну домов¬ 
леність щодо масштабів та стро¬ 
ків проведення воєнних операцій і 
про високу відповідальність трьох 
урядів за встановлення міцного 
тривалого миру після війни. Від¬ 
бувся обмін думками про створення 
міжнар. орг-ції безпеки після вій¬ 
ни. В «Декларації про Іран» було 
підтверджено намір СРСР, СІЛА 
і Великобританії зберегти незалеж¬ 
ність, суверенітет і тер. цілісність 
Ірану. Т. к. сприяла зміцненню 
антигітлерівської коаліції й під¬ 
твердила можливість співробіт¬ 
ництва д-в з різним сусп. ладом 
у розв’язанні міжнар. проблем. 
Літ.: Бережков В. Тегеран 1943. М., 
1971. й А. К. Мартиненко. 
ТЕГУСІГАЛЬПА — столиця Гон¬ 
дурасу, гол. політ., екон. і куль¬ 
турний центр країни. Вузол ав¬ 
тошляхів, міжнар. аеропорт. По¬ 
над 300 тис. ж. (1980). Підприєм¬ 
ства текст., швейної, шкіряно- 
взут., деревообр., буд. матеріалів, 
харчосмакової (у т. ч. тютюно¬ 
вої) пром-сті. Нац. автономний 
ун-т. Академія Гондурасу, акаде¬ 
мія географії та історії, ін-т інже¬ 
нерів і архітекторів Гондурасу, 
Нац. ін-т географії, ін-т антрополо¬ 
гії та історії. Національні б-ка, 
музей, театр. Т. засн. у 16 ст., 
з 1880 — столиця країни. 
ТЕДЖЄН, Геріруд — річка у 
Пд.-Зх. Азії. Тече тер. Афганіста¬ 
ну, на кордоні Ірану з Афганіста¬ 
ном та СРСР, пониззя — у ме¬ 
жах Рад. Союзу (Туркм. РСР). 
Довж. 1150 км, площа бас. 70,6 
тис. км2. У верх, і серед, течії 
перетинає Іранське нагір'я, до 
Гератського оазису переважно гір¬ 
ська. У нижній течії долина Т. 
розширюється, річка розбивається 
на протоки. Її води розбирають 
для зрошування Тедженського 
оазису. Живлення мішане, пере¬ 
важно снігове. Взимку не замер¬ 
зає. Стік Т. зарегульовано Кара¬ 
кумським каналом ім. В. І. Лені¬ 
на та двома русловими водосхо¬ 
вищами. На Т.— міста Герат (Аф¬ 
ганістан), Теджен (Туркм. РСР). 

ТЕЄР (ТЬаег) Альбрехт Данієль 
(14.У 1752, м. Целле, тепер ФРН— 
26.Х 1828) — нім. учений, агро¬ 
ном. Після закінчення Ганновер- 
ського ун-ту працював лікарем. У 
1807 (разом з хіміком. Г. Ейнго- 
фом) організував поблизу Берліна 
с.-г. учбовий заклад, який очолю¬ 
вав до кінця життя. В 1810— 
19 — професор Берлінського ун-ту. 
Пропагував прогресивні прийоми 
агротехніки, зокрема плодозміну. 
Був прихильником т. з. гумусо¬ 
вої (перегнійної) теорії живлення 
рослин. Дав одну з перших класи¬ 
фікацій грунтів Зх. Європи. 
ТЕЖУ — португ. назва р. Тахо на 
Піренейському півострові. 
ТЕЗА (від грец. дєаи; — положен¬ 
ня, твердження) — 1) В логіці 
складова частина доведення; поло¬ 
ження, істинність якого треба до¬ 
вести. 2) У філософії Г. В. Ф. Ге- 
геля — перший ступінь тріади; 
у вченні І. Канта про антиномію 
— одне з двох суперечливих поло¬ 
жень, які визнаються однаково 
істинними. 3) Одне з осн. поло¬ 
жень наук, праці, статті, доповіді 
тощо. 
ТЕЗАВРУВАННЯ ЗбЛОТА, теза- 
врація золота (від. грец. діцгаорб^ 
— скарб) — нагромадження золота 
у вигляді монет, зливків та в ін. 
формах як скарбу. Термін «те¬ 
заврування золота» здебільшого 
стосується приватного (особисто¬ 
го) нагромадження; характерний 
також для банків, резервних фон¬ 
дів та скарбниць різних країн. 
Т. з. відоме з давніх часів. У пері¬ 
од капіталізму при золотому обі¬ 
гу тезавроване золото було резерв¬ 
ним фондом для грошового обігу. 
З переходом до імперіалізму вій¬ 
ни, грошові кризи, інфляції і де¬ 
вальвації валют, процес знеці¬ 
нення грошей паперових спричи¬ 
нили зростання приватного Т. з. 
як засобу збереження від знеці¬ 
нення особистих коштів у вигляді 
скарбів. В умовах сучас. валют¬ 
ної кризи, коли розірвано зв’я¬ 
зок паперових грошей із золо¬ 
тим забезпеченням їх, а золото 
вилучене з міжнар. і внутр. роз¬ 
рахунків, посилилось Т. з. як 
засіб збереження реальних цін¬ 
ностей. в. М. Лінников. 

ТЕЗАУРУС (від грец. дт|аосирб£ — 
скарб) — сукупність понять з пев¬ 
ної галузі науки, нагромаджених 
людиною чи колективом. У вузь¬ 
кому розумінні — словник, що 
відображає смислові зв’язки між 
словами певної мови, сукупність 
термінів, які належать до однієї 
чи кількох областей знань зі вста¬ 
новленими між термінами зв’язка¬ 
ми. В Т. для кожного терміна (який 
часто наз. дескриптором) можуть, 
напр., фіксуватись його синоніми, 
терміни з ширшим чи вужчим зна¬ 
ченням, терміни, що входять у 

Тегусігальпа. Вид частини міста. 

типові словосполучення з розгля- 
даним терміном тощо. Осн. приз¬ 
начення Т.— виражати зміст слів 
деяким формалізованим способом, 
що дасть змогу розпізнавати цей 
зміст в автоматизованих систе¬ 
мах обробки даних, таких як 
інформаційно-пошукові системи, 
системи машинного перекладу та 
і нших ^ , Л. П. Бабенко. 
ТЕЗ ЕЙ (©лоєбс;) — один із героїв 
у грец. міфології. Див. Тесеи. 
«тези про фейєрбАха» — 
один із ранніх творів К. Маркса, 
за визначенням Ф. Енгельса — 
«перший документ, що має в собі 
геніальний зародок нового світог¬ 
ляду» (Маркс К. і Енгельс Ф. Тв., 
т. 21, с. 354). Написані 1845, опуб¬ 
ліковані 1888. Центр, ідеєю тез, 
яка заклала основи діалектичного 
та істор. матеріалізму, є наук, 
розробка питання про вирішальну 
роль практики в пізнанні й рево- 
люц. перетворенні дійсності. Кри¬ 
тикуючи попередній матеріалізм, 
включаючи фейєрбахівський (див. 
Л. Фейєрбах), за його споглядаль¬ 
ний характер, К. Маркс відзначав, 
що «суспільне життя є по суті 
практични м», що сутність 
людини є сукупністю «усіх сус¬ 
пільних відносин» (Маркс К. і 
Енгельс Ф. Тв., т. З, с. 3), що ідео¬ 
логічні явища залежать від мате¬ 
ріальних суспільних відносин. Роз¬ 
робляючи теорію пізнання, К. 
Маркс указував на практику як 
основу пізнання і критерій істини. 
Критика буржуазного («громадян¬ 
ського») суспільства, заснованого 
на приватній власності, викриття 
попереднього матеріалізму за ген¬ 
длярське розуміння практики по¬ 
в’язані у К. Маркса з розробкою 
вчення про нове, комуністичне сус¬ 
пільство. В «Т. про Ф.» показано 
відмінність марксистської філосо¬ 
фії від ін. філос. систем, розкрито 
значення марксизму в побудові 
комуністичного суспільства. «Фі¬ 
лософи тільки по-різному пояс¬ 
нювали світ, але справа поля¬ 
гає в тому, щоб змінити його» 
(там же, с. 4). Тези К. Маркса 
обгрунтували сутність і завдання 
філософії діалектичного матеріа¬ 
лізму, її роль у революц. перетво¬ 
ренні суспільства. 

П. О. Загороднюк. 

ТЕЇЗМ (від грец. дєб£ — бог) — 
реліг. світогляд, в основі якого ле¬ 
жить розуміння бога як верховної 
істоти, що створила світ і втру¬ 
чається в його життя. Як світогляд, 
що визнає існування бога, Т. про¬ 
тилежний атеїзмові. На відміну 
від деїзму, який заперечує без¬ 
посереднє втручання бога в яви¬ 
ща природи і суспільства, Т. об¬ 
стоює постійну активність бога, 
яка нібито часто набирає форму 
чуда. На відміну від пантеїзму, 
який ототожнює бога з природою, 
Т. проповідує існування бога по¬ 
за світом і над ним. Т. лежить 
в основі всіх сучас. релігій, особ¬ 
ливо християнства, іудаїзму, іс¬ 
ламу. Див. Теологія. 
ТЄИЛОР (Тауіог) Брук (18.УІІІ 
1685, Едмонтон, Мідлсекс — 29. 
XII 1731, Лондон) — англ. мате¬ 
матик. Член Лондон, королівсь¬ 
кого т-ва (з 1712). Освіту здобув 
у Кембріджі. Одержав 1712 (опуб¬ 
лікував 1715) заг. формулу роз¬ 
кладу функцій у степеневий ряд — 

ТЕЙЛОР 

12 уре, г. її 



178 
ТЕЙЛОР 

Текове дерево: 
1 — квітуча гілка; 
2 — квітка; 
3 — плід. 

Текома прямостояча. 
Квітуча гілка та плоди. 

т. з. Тейлора ряд. Т. заклав поча¬ 
ток матем. вивчення задачі про 
коливання струни, розробляв тео; 
рію скінченних різниць. Його праці 
стосуються також перспективи, 
капілярності, магнетизму тощо. 
ТЙЙЛОР (Тауіог) Джефрі Інграм 
(7.III 1886, Лондон — 27.VI 1975, 
Кембрідж) — англ. учений в галу¬ 
зі механіки, член Лондон, королів¬ 
ського т-ва (з 1919), іноз. член 
АН СРСР (з 1966). Закінчив Кемб- 
ріджський ун-т (1910), в якому 
працював з 1919. Професор по 
наук, роботі Лондон, королівсь¬ 
кого т-ва (1923—51). Осн. праці — 
з механіки суцільних середовищ. 
Т. вніс фундаментальний вклад у 
теорію турбулентності; розвинув 
теорію стійкості течії в’язкої рі¬ 
дини, теорію турбулентної дифу¬ 
зії, створив напівемпіричну теорію 
турбулентності; досліджував од¬ 
норідну о й ізотропну турбулент¬ 
ність. Йому належать основопо¬ 
ложні праці з теорії дислокацій. 
Займався також питаннями аеро-, 
гідро- та газової динаміки, проб¬ 
лемами ядерного вибуху тощо. 
ТЕЙЛОРА ряд — степеневий ряд 
вигляду 

І (*о) -4—^ ^ (х — х0) + 

Г (*0) 
(х — х0)2 -і- ••• + 

+ -^{П) {*о) (х-х0)п + • . . . 
п' 

де і (х) — функція, нескінченно 
диференційовна в околі точки 
х0• Т. р. є збіжним при їх — Хо І < 
< Я, де 0 ^ Я ^ + оо. 
При Я > 0 сума Т. р. є аналі¬ 
тичною функцією в околі точки 
Хо• Навпаки, будь-яка аналітична 
в точці х0 функція і (х) може бути 
зображена сумою Т. р. Вперше 
таке зображення одержав Б. Тей- 
лор. При *0 = 0 Т. р. іноді наз. 
рядом Маклорена. Див. також 
Тейлора формула. 
ТЄЙЛОРА ФОРМУЛА — одна 
з формул диференціального чис¬ 
лення. Для функції і (х)} що має п 
похідних в точці х0у Т. ф. має виг- 
ляд: 

їй) = і (х0) + - 1(1'Г°) (х — х0) + 

+ ... ;{п) (х0) 
(х - Хо)п + Я„, 

де Яп (*) — т. з. залишковий член, 
що при х —> х0 є нескінченно малою 
величиною вищого порядку, ніж 
(х —лг0)п. Якщо в інтервалі з кін¬ 
цями х0 і х функція і (х) має по¬ 
хідну (п + 1)-го порядку, то 

яп (X) = 
/("+!) (Е) 

(л-Н)! 
(х — 

де хо < £ < х. Коли і (х) — ана¬ 
літична функція в точці Хо, то 
Яп (х) -» 0 при тг -> оо і з Т. ф. 
при граничному переході можна 
одержати Тейлора ряд. 
ТЕЙЛОРЙЗМ — одна з систем 
організації праці та управління 
виробництвом на капіталістично¬ 
му підприємстві. Виникнення Т. 
пов’язане з діяльністю амер. ін¬ 
женера Ф. В. Тейлора (1856— 
1915), який в кін. 19 — на поч. 20 

ст. розробив і впровадив систему 
заходів, спрямовану на раціоналі¬ 
зацію праці та вироби, на металур¬ 
гійних з-дах СІЛА, виклав її зміст 
у ряді публікацій. Для Т. харак¬ 
терний підхід до організації праці 
на основі розчленування і хроно¬ 
метражного вимірювання затрат 
робочого часу, вироблення найеко- 
номніших і найпродуктивніших 
прийомів при виконанні окремих 
операцій і видів робіт найвправ- 
нішими, фізично сильними і ква¬ 
ліфікованими робітниками і вста¬ 
новлення на цій основі жорстких 
норм виробітку для всієї маси 
робітників, а також відповідної 
системи оплати праці. Як зазначав 
В. І. Ленін, за соціальним змістом 
Т. являв собою засіб посилення 
експлуатації робітників, «наукову 
систему» видавлювання поту, спря¬ 
мовану на те, «щоб видавлювати з 
робітника втроє більше праці про¬ 
тягом того самого робочого дня» 
(Повне зібр. тв., т. 23, с. 18). Ра¬ 
зом з тим В. І. Ленін вважав за 
можливе виявити певні раціональ¬ 
ні орг.-тех. елементи в Т. і твор¬ 
чо їх застосувати для поліпшення 
організації праці в СРСР, врахо¬ 
вуючи нові соціальні умови сус¬ 
пільства. З часом притаманні Т. 
методи і принципи організації 
праці на підприємствах капіталіс¬ 
тичних країн зазнали модерні¬ 
зації під впливом змін у розвитку 
продуктивних сил та науково- 
технічної революції. 

М. Й. Лозюк. 

ТЕЙМУР Махмуд (16.УІ 1894, 
Каїр — 25ЛЧІ1 1973, Швейцарія) 
— єгип. письменник, дійсн. член 
Академії араб, мови в Каїрі. 
Один з родоначальників реалістич¬ 
ної араб, новелістики. Перша 
зб.— «,,Шейх Джума“ та інші 
оповідання» (1925), де реалістич¬ 
но змальовано життя єгип. наро¬ 
ду, його побут і звичаї. В повісті 
«Клич незвіданого» (1939), зб. 
«,,Донечка шайтана'4 та інші опо¬ 
відання» (1944), романі «Сальва 
в поривах вітру» (1947) помітні 
елементи символізму, естетизму. 
Революція 1952 та наступні пере¬ 
творення в країні сприяли по¬ 
верненню Т. до реалізму. В збір¬ 
ках «Вуличний музикант» (1953), 
«Революціонери» (1955), р9манах 
«Шамрух» (1958), «Сині ліхтарі» 
(1960) піднімав важливі соціальні 
і політ, проблеми. Брав активну 
участь у громад, і літ. житті. Автор 
п’єс, літературознавчих дослід¬ 
жень. 
Те.: Рос. перекл.— Шейх Джума. 
М., 1957; Синие фонари. Повесть и 
рассказьі. М., 1970. 

Ю. М. Кочубей. 

ТЕЙМУР Мухаммед (1892, Каїр 
— 24.11 1921, там же) — єгип. 
письменник і критик. Один з родо¬ 
начальників жанру новели в араб, 
л-рі. Перші оповідання, які ста¬ 
новлять зб. «Що бачать очі» 
(1918), — це реалістичні нариси 
з життя простих людей Єгипту. 
В них порушувались актуальні со¬ 
ціальні й моральні проблеми. На¬ 
писані вони під впливом ідей про¬ 
світительства та франц. і рос. 
новелістики (Е. Золя, Г. Мопасса- 
на, М. Горького, А. Чехова). Ав¬ 
тор побутових п’єс «Пташка в кліт¬ 
ці», «Пан Абд ас-Саттар>, «Добра 
дружба», «Прірва» (поставлені 

1918—21 в Каїрі). Організував 
«Т-во друзів театру» в Каїрі, сам 
грав на сцені. Виступав і як театр, 
критик. Діяльність Т. мала вели¬ 
ке значення для культур, підне¬ 
сення Єгипту на поч. 20 ст. Твор¬ 
чі принципи Т. розвинув його 
брат Махмуд Теймур. 
Те.: Укр. перекл.— Що бачать 
очі. К., 1957. Ю. М. Кочубей 

ТЕЙТЕЛЬБбЙМ (ТеіІеІЬоіт) Во^ 
лодя (н. 17.111 1916, Чільян) — 
чіл. громад, діяч і письменник. 
Член Компартії Чілі з 1932. З 
1950 — член Політ, комісії ЦК 
Компартії Чілі. В 1961—65 — член 
палати депутатів, з 1965 — сена¬ 
тор. Після фашист, перевороту 
1973 — в еміграції в Рад. Союзі. 
Гол. редактор журн. чіл. патріотів 
«Араукарія де Чіле» («Чілійська 
араукарія»), що видається з 1978 
в Іспанії. Роман «Син селітри» 
(1952) — з історії чіл. пролетаріа¬ 
ту поч. 20 ст., «Сім’я на піску» 
(1957) — про життя політв’язнів у 
концтаборі Пісагуа, де перебував 
і сам Т. в роки диктатури Г. Гон- 
салеса Відели. В романі «Внутріш¬ 
ня війна» (1979) розповів про зло¬ 
чини фашист, хунти. Автор істор. 
дослідження «Зоря капіталізму 
та завоювання Америки» (1943), 
історико-літ. есе «Людина і люди¬ 
на» (1969), присвяченого пробле¬ 
мам рос. і рад. л-ри, зб. статей 
«Хліо і зорі» (1973), кн. «Чілі: 
боротьба триває» (1976). 
Те.: Рос. перекл.— Семя на пес- 
ке. М., 1959; Сьін селитрьі. М., 1975; 
Внутренняя война. М., 1982. 

С. Ю. Борщевський. 

ТбЙТЕМ (Тетам, Татум; Таіит) 
Едуард (н. 14.ХІІ 1909, Боулдер, 
шт. Колорадо, США) — амер. біо¬ 
хімік і генетик, член Нац. АН 
США (з 1952). Закінчив Віскон- 
сінський ун-т (1931). Працював 
в Станфордському (1937—45, 
1948—56) і Иєльському (1945—48) 
ун-тах (з 1946 — професор). З 
1957 Т.— професор Рокфеллерів- 
ського ін-ту мед. досліджень. Ав¬ 
тор (разом з Дж. Бід лом) концеп¬ 
ції «один ген — один фермент». 
Осн. праці присвячені виявленню 
ауксотрофних мутантів (штамів 
організмів, в яких генна мутація 
призводить до втрати штамом 
здатності синтезувати будь-які не¬ 
обхідні для росту речовини) у гри¬ 
ба нейроспори і у бактерій. Від¬ 
крив (разом з Дж. Ледербергом) у 
бактерій явище генетичної рекомбі¬ 
нації. Нобелівська премія, 1958 
(разом з Дж. Бідлом і Дж. Ледер- 
оергом). 
ТЕЙШЕБАЇНІ — місто і фортеця 
держави Урарту в Закавказзі, 
тепер руїни поблизу Єревана 
(Вірм. РСР). Руїни цитаделі міс¬ 
тяться на горбі Кармір-Блур, руї¬ 
ни міста (площа бл. 40 га) — бі¬ 
ля підніжжя горба. Т. засноване 
в 1-й пол. 7 ст. до н. е. В місті 
жили воїни, ремісники і земле¬ 
роби, які працювали на держ. 
ланах, не мали власного г-ва і пе¬ 
ребували на держ. забезпеченні. 
Розкопками (систематично про¬ 
вадяться з 1939) на цитаделі, 
що була резиденцією урартського 
намісника, відкрито великі ко¬ 
мори для продовольчих запасів, 
сховища для зберігання бронзової 
та залізної зброї, тканин, прядива 
тощо, глиняні таблички з кли- 
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нописом, багато бронзових пред¬ 
метів з написами царів. Фортецю 
на поч. 6 ст. до н. е. зруйнували 
місц. й скіфські племена. Мате¬ 
ріали з розкопок Т. зберігаються 
в Істор. музеї Вірменії та Ермі¬ 
тажі. 
Т ЕЙ Ш Он І В ПОВСТАННЯ — 
антифеодальна селянська війна у 
В’єтнамі 1771—1802. Назва похо¬ 
дить від назви місцевості Тейшон 
(«Західні гори») в Центр. В’єтна¬ 
мі, де воно почалось. Т. п. було 
викликане посиленням експлуата¬ 
ції селянства феодалами. У пов¬ 
станні взяли участь селяни, місь¬ 
ке населення і частина дрібних 
феодалів. Гол. рушійною силою 
Т. п. було селянство. Поступово 
верхівка тейшонів переродилася 
на нову феод, знать, серед якої 
почалися міжусобні чвари. Вна¬ 
слідок цього частина селянства ві¬ 
дійшла від тейшонів. Феодали, 
об’єднавшись навколо представ¬ 
ника дому Нгуєнів — Нгуєн 
Аня, за допомогою Франції 1802 
розгромили тейшонів. 
ТЕЙЯР ДЕ ШАРДЄН (ТеіШагсі 
сіє СЬагсІіп) П’єр (1.У 1881, Сарсе- 
на, біля м. Клермон-Ферран — 
10.IV 1955, Нью-Йорк) — франц. 
учений-палеонтолог, філософ, тео¬ 
лог, член Паризької АН (1950). 
Навчався в колежі єзуїтів. У 
1920—23 — проф. Католицького 
ін-ту в Парижі. Розходження по¬ 
глядів Т. де ПІ. з офіц. доктриною 
католицької церкви спричинилось 
до усунення його від викладаць¬ 
кої діяльності і тривалої заборони 
публікації його праць. У 1923— 
46 жив у Китаї. Вів геологічні, 
палеонтологічні та археологічні 
дослідження. У філософії Т. де 
III. виступив з претензією на ство¬ 
рення «нового світогляду», Т. 3. 

наук, феноменології, яка мала 
визначити шляхи «врятування» 
людства від духовної кризи. Для 
цього Т. де Ш. пропонував поєд¬ 
нати наук, ідею еволюції з елемен¬ 
тами модернізованої християн, мі¬ 
стики. Еволюція Всесвіту (космо- 
генез) зображувалася ним як ряд 
етапів ускладнення єдиної субстан¬ 
ції — «Тканини Універсуму», що є 
одночасно духовною і матеріаль¬ 
ною. Завершенням еволюції є бог 
— духовний центр, водночас іма¬ 
нентний і трансцендентний що¬ 
до Універсуму. Вершиною еволю¬ 
ції є людина, в якій еволюція 
усвідомлює саму себе. Необхідною 
передумовою процесу еволюції є 
тех. і наук, прогрес, але вирі¬ 
шальну роль у ньому має відігра¬ 
ти прогрес духовний. Концепція 
Т. де Ш— суперечлива, являє 
собою складну суміш наук, про¬ 
гнозів, утопізму, абстрактного гу¬ 
манізму, містицизму і традицій¬ 
ного теїзму. Вчення Т. де Ш. (тей- 
ярдизм) значною мірою поширене 
серед «лівих» католиків, які вба¬ 
чають у ньому шлях поєднання 
науки з релігією та оновлення на 
цьому грунті офіц. доктрини ка¬ 
толицизму. В. С. Горський. 

ТЄКЕЯ ГМРЕРУХ 1678-85— виз¬ 
вольна антигабсбурзька війна в 
Угорському королівстві. У 1681 
куруци (озброєні селяни), очолені 
графом Імре Текеєм, визволили 
Словаччину і Закарпаття. Стано¬ 
вище повстанців дещо зміцніло 
після шлюбу Текея з Ілоною 

Зріні — володаркою Мукачівської 
фортеці. У 1682 Текей оголосив 
себе князем відвойованої у Габ- 
сбургів території. Зважаючи на 
міжнар. обстановку (мирний дого¬ 
вір 1679 між Австрією і Францією, 
зближення з Гаосбургами Поль¬ 
щі), Текей 1682 став васалом Ос¬ 
манської імперії, що визнала його 
королем Угорщини. Тур. армія 
в союзі з військом Текея розгорну¬ 
ла воєнні дії проти Габсбургів. 
У 1683 тур. армія зазнала поразки 
під Віднем. У 1685 князівство Те¬ 
кея впало. Турки, запідозривши 
Текея в зраді, ув’язнили його (він 
перебував у в’язниці до 1690). 
Опір Мукачівської фортеці, обо¬ 
роною якої керувала І. Зріні, 
було зламано лише 1688. 
ТЄККЕРЕЙ (ТЬаскегау) Уїльям 
Мейкпіс (18.VII 1811, Калькут¬ 
та — 24.XII 1863, Лондон) — англ. 
письменник. З 1817 жив у Англії. 
Літ. діяльність почав як журна¬ 
ліст і художник-карикатурист. 
Повісті «Записки Жовтоплюша» 
(1837—38), «Звичайна історія» 
(1840), істор. роман «Кар’єра Бар- 
рі Ліндона» (1844), зо. нарисів 
«Книга снобів» (1846—47) мали са¬ 
тиричну спрямованість. Вершина 
творчості Т.— роман «Ярмарок су¬ 
єти» (1847—48) — гостра соціальна 
сатира на тогочасне суспільство. 
Книга друкувалася серіями з ілю¬ 
страціями автора. Після револю¬ 
ції 1848 та спаду чартистського 
руху критичні тенденції у творчос¬ 
ті Т. починають слабшати. У рома¬ 
нах «Історія Пенденніса» (1848— 
50), «Ньюкоми» (1853—55) крити¬ 
кував бурж. мораль. У романах 
«Історія Генрі Есмонда» (1852), 
«Віргінці» (1857—59) поєднував 
сімейну хроніку з зображенням 
істор. подій. Велику цінність ста¬ 
новлять літ.-критичні нариси Т. 
«Англійські гумористи 18 ст.» 
(1853). К. Маркс зарахував Т. до 
блискучої плеяди англ. романі¬ 
стів 19 ст. (див. Маркс К. і Енгельс 
Ф. Твори, т. 10, с. 620). М. Чер- 
нишевський та І. Франко в літ.- 
критичних працях високо цінува¬ 
ли Т. як реаліста. 
Те.: Укр. оерекл.— Ярмарок 
суєти. Роман без героя, кн. 1—2. К., 
1979; Рос. перекл.— Собрание 
сочинений, т. 1 —12. М., 1974—80. 
Літ.: Ивашева В. В. Теккерей-сати- 
рик. М., 1958; Овчинникова Ф. Г. 
Творчество Теккерея. Л., 1961. 

Д. С. Яхонтова. 

ТбКЛ Е Афеворк (Афеуорк; н. 22.X 
1932) — ефіоп, живописець, гра¬ 
фік, скульптор. Почесний член АМ 
СРСР (з 1983). Навчався в Центр, 
школі мистецтв і ремесел та в 
Школі красних мистецтв Слейда 
в Лондоні, пізніше — в Парижі. 
З 1954 живе в Ефіопії. Твори: віт¬ 
ражі у Військ, академії в Харарі, 
мозаїка і фрески в соборі св. Ге¬ 
оргія (50-і рр. 20 ст.), вітраж у 
Будинку Африки в Аддіс-Абебі 
(1961—63), кінна статуя раса 
Маконнена в Аддіс-Абебі (поч. 
60-х рр.20ст.), портрет старої жін¬ 
ки (1952), «Міський пейзаж», «Ма¬ 
ти Ефіопія» (1963). У 1964 і 1980 
відвідав СРСР. Іл. див. також на 
окремому аркуші до ст. Ефіопія, 
т. 4, с. 448—449. 
Т£КОВЕ ДбРЕВО, тектона вели¬ 
ка, тик, ост-індський дуб (Тесіо- 
па дгапсііз) — дерево родини вер¬ 
бенових, до 50 м заввишки і 1,5— 

2 м у діаметрі. Листки супротивні, 
цілісні, яйцевидні або обернено- 
серцевидні, без прилистків, 30— 
60 см завдовжки. Квітки дрібні, 
білі, у волотевидних суцвіттях. 
Плід — кістянковидний. Росте 
в листяних мусонних лісах Пд. 
та Пд.-Сх. Азії. Деревина надзви¬ 
чайно міцна, щільна, стійка проти 
гниття, вогню і кислот (зберігає¬ 
ться до 200 років); використовує¬ 
ться в корабле- і вагонобудуван¬ 
ні, меблевій пром-сті тощо. Пре¬ 
парати з Т. д. застосовують для лі¬ 
кування пропасниці, шкірних, 
шлункових та ін. захворювань; 
3 листків одержують жовту і чер¬ 
вону фарби. А. П. Лебеда. 
ТЕКОМА (Тесоша) — рід рослин 
родини бігнонієвих. Дерева, кущі 
або ліани з непарноперистими, 
зрідка простими листками і ве¬ 
ликими червоними або яскраво- 
оранжевими квітками, зібраними 
в кінцеві щитковидні суцвіття. 
Плід — видовжена коробочка. Бл. 
16 видів, пошир, від Аргентіни до 
Вест-Індії, Флоріди і Мексіки. 
Два види. Т. вкорінена (Т. 
гасіісапз) — лазячий кущ, до 10— 
15 м заввишки, з повітряними ко¬ 
ренями; дико росте в Пн. Америці; 
в СРСР культивується як декора¬ 
тивна— на Україні (пд. р-ни, зо¬ 
крема Крим), на Кавказі, в Серед. 
Азії. Т. китайська (Т. сЬіпепзіз) 
дико росте в субтропіч. р-нах Ки¬ 
таю та Японії. В СРСР в оранже¬ 
рейній культурі зустрічаються Т. 
жасминовидна (Т. іазтіпоісіез) і 
Т. м’яка (Т. тоїііз). Т. прямостоя¬ 
чу (Т. 5Іап5) широко культивують 
в теплих країнах як декоративний 
чагарник. Часто неправильно Т. 
наз. види ін. близьких родів роди¬ 
ни бігнонієвих, зокрема види ро¬ 
ду кампсис (Сашрзіз). 

Л. П. Лебеда. 
ТЕКСТ (від лат. іехіиз — сплетін¬ 
ня, побудова, зв’язок) — 1) Будь- 
який твір — літературний чи фоль¬ 
клорний, документ, акт, давня па¬ 
м’ятка тощо, написаний, надруко¬ 
ваний або такий, що побутує в ус¬ 
ній формі (див. також Текстоло¬ 
гія). 2) У мовознавстві — 
послідовність кількох (чи бага¬ 
тьох) речень, об’єднаних змістом і 
побудованих за правилами даної 
системи мови. Зв’язність Т. за¬ 
безпечується граматичними засоба¬ 
ми й змістовими співвідношеннями. 
Дослідженням Т. займається лінг¬ 
вістика тексту. 3) Авторський 
твір без коментарів, приміток, до¬ 
датків тощо. 4) Словесна частина 
надрукованого твору (без малюн¬ 
ків, креслень, карт та ін.). 5) Дру¬ 
карський шрифт, кегель якого 
дорівнює 20 пунктам (7,25 мм). 
ТЕКСТЙЛЬ (від лат. Іехіііе — 
тканина, матерія) — вироби з на¬ 
туральних текстильних і хіміч¬ 
них волокон; продукція текстиль¬ 
ної промисловості. До Т. нале¬ 
жать тканини текстильні, три¬ 
котаж, валяльно-іювстяні і тек¬ 
стильно-галантерейні вироби та ін. 
ТЕКСТЙЛЬНА ПРОМИСЛО¬ 
ВІСТЬ — галузь легкої промис¬ 
ловості, підприємства якої вироб¬ 
ляють тканини (бавовняні, лляні, 
вовняні, шовкові тощо), неткані 
матеріали, трикотажні, текстильно- 
галантерейні та ін. вироби з рос¬ 
линної (бавовна, льон, коноплі, 
кенаф, джут, рамі), тваринної 

ТЕКСТИЛЬНА 
ПРОМИСЛОВІСТЬ 

У. М. Теккерей. 

А. Текле. Портрет 
іспанської дівчини. 
70-і роки 20 ст. 

12' 
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(вовна, кокони шовкопряда) та 
хім. (штучні та синтетичні волок¬ 
на) сировини. Осн. галузі Т. п.: 
бавовноочисна, бавовняна, шер¬ 
стяна, шовкова, лляна, конопле- 
джутова, трикотажна, текстильно- 
галантерейна, первинної оброб¬ 
ки льону та ін. луб’яних культур, 
пром-сть нетканих матеріалів тощо. 
Поряд з предметами нар. споживан¬ 
ня Т. п. виготовляє засоби вироби, 
(тех., фільтрувальні та ін. тканини, 
конопледжутові вироби, корд, ри¬ 
бальські сітки тощо). Продукцію 
Т. п. застосовують в усіх галузях 
нар. г-ва у вигляді готових виробів, 
напівфабрикатів або відходів для 
виробничих цілей. Ручне виго¬ 
товлення текст, виробів з бавовни 
виникло в стародавніх Індії, Ки¬ 
таї та Єгипті. В Київській Русі 
в 10—12 ст. існували ремісники, 
які займалися ткацтвом. Перші 
текст, підприємства в Росії з’яви¬ 
лися в 17 ст.; розвитку Т. п. 
набула в 19 ст. після скасування 
кріпацтва. Вона стала осн. галуз¬ 
зю обробної пром-сті країни. Т. п. 
царської Росії значною мірою за¬ 
лежала від іноз. капіталу. З-за 
кордону завозили бл. 50 % бавов¬ 
ни, 80 % шовку-сирцю, 85 % вовни. 
В СРСР Т. п. розвивалась швидки¬ 
ми темпами. За довоєнні п’яти¬ 
річки пром.-виробничі осн. фонди 
Т. п. зросли в 2,4 раза. Незважаю¬ 
чи на великі збитки, яких зазнала 
Т. п. під час Великої Вітчизн. 
війни 1941—45, вже 1950 було пе¬ 
ревершено довоєнний рівень по ви¬ 
пуску осн. видів продукції галу¬ 
зі. В 1982 обсяг вироби. Т. п. краї¬ 
ни збільшився проти 1970 на 47 % ■ 
Рад. Союз посідає (1982) 1-е міс¬ 
це в світі за вироби, вовняних тка¬ 
нин й одне з провідних місць — за 
вироби, бавовняних тканин. На 
тер. України цехи ткачів існу¬ 
вали з кін. 15 ст. Т. п. як галузь 
фаб.-зав. вироби, почала розвива¬ 
тися в 19 ст. Осн. підприємства¬ 
ми галузі були джутова ф-ка в 
Одесі, канатний з-д у Харкові. 
В Сх. Галичині 1913 діяли ф-ка 
ватиліну й вати та кілька ткалень 
полотна. Т. п. України розвинула¬ 
ся в основному за роки Рад. влади. 
Вже в довоєнні п’ятирічки на базі 
створеного вітчизн. машинобуду¬ 
вання та потужної сировинної ба¬ 
зи було значно розширено діючі й 
створено нові галузі Т. п. (трико¬ 
тажну, первинної обробки луб’я¬ 
них культур тощо). Стали до ладу 
трикотажні ф-ки в Києві, Одесі, 
Харкові, бавовнопрядильна ф-ка 
в Полтаві, 22 коноплезаводи і 2 

Виробництво тканин в СРСР 
(млн. м2) 

Продукція 1940 1960 1970 1982 

Тканини — 
всього 
у т. ч. 3320 6636 8852 11080 
бавовняні 2715 4838 6152 7145 

вовняні 155 439 643 745 
лляні 272 516 707 672 
шовкові 67 675 1146 1821 
конопле¬ 
джутові 111 168 126 124 

неткані мате¬ 
ріали типу 
тканин 0,8 78 573 

льонозаводи та ін. Значно розви¬ 
нулася Т. п. республіки в після¬ 
воєнні роки. Істотні зміни відбу¬ 
лися в розміщенні Т. п., було 
створено нові галузі — лляну, шов¬ 
кову, нетканих матеріалів. Введе¬ 
но в дію Дарницький шовковий 
комбінат імені 60-річчя Великої 
Жовтневої соціалістичної револю¬ 
ції, Херсонський бавовняний ком¬ 
бінат, Житомирський льоноком¬ 
бінат імені 60-річчя Великої 
Жовтневої соціалістичної револю- 

Виробництво тканин в деяких 
країнах 1982 

Країни 
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СРСР 7,1 745 1821 

Болгарія 0,4 58 43 

Угорщина 0.3 37 57 

НДР 0,4 91 183 

Польща 0,7 137 145 

Румунія 0,7 107 110 
Чехословач- 
чина 0,6 94 101 

Югославія 0.4 94 36 

Великобрита¬ 
нія 0,3 110 220 
Італія 1.0 530 200 

США 3,3 150 9000 
ФРН 0,5 95 370 

Франція 0,8 140 320 
Японія 2.0 295 2940 

ції, Ровенський льонокомбінат іме¬ 
ні Комсомолу України та інші. 
За 1966—80 стало до ладу 31 вели¬ 
ке підприємство; значну кількість 
діючих реконструйовано і роз¬ 
ширено. В 1981 достроково введе¬ 
но в дію Долинську бавовнопря¬ 
дильну ф-ку (Івано-Фр. обл.), Ру- 
біжанську панчішну ф-ку (Воро- 
шиловгр. обл.), Київську фет¬ 
рову ф-ку, Орджонікідзевську 
ф-ку верхнього трикотажу (Дні- 
проп. обл.). Поряд з розширенням 
виробничо-тех. бази Т. п. України 
зміцніла й її сировинна база — 
зросли посівні площі під льоном, 
збільшилося вироби, хім. волокон; 
впроваджено нові структури тка¬ 
нин і трикотажу, міцні і яскраві 
барвники тощо. Внаслідок цього 
значно поліпшилась якість вироб¬ 
люваної продукції, розширився її 
асортимент. Обсяг вироби, продук¬ 
ції Т. п. республіки зріс 1982 проти 
1970 на 66 %. Дальший розвиток 
Т. п. грунтується на поглибленні 
спеціалізації вироби., комплекс¬ 
ному використанні сировини, тех. 
переоснащенні підприємств, впро¬ 
вадженні нової техніки й прогре¬ 
сивної технології, а також механі¬ 
зації і автоматизації вироби. В 
Основних напрямах економічного 
і соціального розвитку СРСР на 
1981—1985 роки і на період до 
1990 року передбачено нарощува¬ 
ти випуск різних видів бавовняних, 
вовняних, шовкових, лляних тка¬ 
нин, білизняного й верхнього три¬ 
котажу; продовжити тех. пере¬ 
озброєння підприємств на базі ши¬ 
рокого впровадження високопро¬ 
дуктивних пневмомеханічних, ро¬ 
торних і самокрутних прядиль¬ 
них машин, безчовникових ткаць¬ 

ких верстатів, багатозівних машин 
з безперервним тканиноутворен- 
ням, комплексно-механізованих і 
автоматизованих ліній у бавовня¬ 
ній, шерстяній, трикотажній галу¬ 
зях пром-сті, безперервних техно¬ 
логічних процесів по обробці тка¬ 
нин і трикотажу, виготовленню 
нетканих тканин. Передбачено мак¬ 
симально замінювати натуральні 
волокна для тех. цілей хімічними, 
а тканини — нетканими матеріала¬ 
ми. Наук, проблеми розвитку Т. п. 
на У країні розробляють Т екстиль- 
ної промисловості український 
науково-дослідний інститут та 
Укр. н.-д. ін-т штучних та синте¬ 
тичних волокон (Київ). 
Літ.: Матеріали XXVI з’їзду КПРС. 
К., 1981; Матеріали XXVI з’їзду 
Комуністичної партії України. К., 
1981; Паламарчук М. М. Зкономи- 
ческая география Украинской ССР. 
К., 1977: Народное хозяйство СССР 
в 1982 г. Статистический ежегодник. 
М., 1983; Народне господарство Укра¬ 
їнської РСР у 1982 році. Статистичний 
щорічник. К.. 1983. 

Т. Ф. Безручко 

ТЕКСТЙЛЬНЕ ВИРОБНИЦТ¬ 
ВО — сукупність технологічних 
процесів, пов’язаних з виготовлен¬ 
ням текстилю, зокрема тканин 
текстильних. Об’єднує прядіння, 
ткацьке виробництво і виробницт¬ 
во опоряджувальне, яке склада¬ 
ється з підготовчих операцій, 
власне опорядження і операцій 
заключних. Підготовчі операції 
полягають у видаленні з бавовня¬ 
них або ін. волокнистих матеріалів 
різних домішок (напр., залишків 
коробочок бавовнику), вибілюван¬ 
ні тканини, наданні тканині здат¬ 
ності змочуватися водними роз¬ 
чинами, протистояти необоротним 
деформаціям. В процесі опоряд¬ 
ження тканину піддають фарбуван¬ 
ню, ворсуванню або вибиванню 
(див. Вибивання тканин). Метою 
заключних операцій є надання 
цій тканині привабливого зовн. 
вигляду, належних властивостей 
(м’якості, незсі дальності, незми- 
нальності тощо). На тканину на¬ 
носять спец, речовини (апрети), 
її розпрасовують, обробляють па¬ 
рою. Готову тканину розмірюють 
і складають. За кількістю дефек¬ 
тів визначають її сорт. Прядиль¬ 
не, ткацьке і опоряджувальне ви¬ 
робництва можуть бути самостій¬ 
ними або об’єднаними. Див. також 
Текстильна промисловість. 
Літ.: Садов Ф. И., Соколова Н. М., 
Шиканова И. А. Краткий курс хими- 
ческой технологии волокнистих мате- 
риалов. М., 1966; Механическая тех¬ 
нологи я волокнистих материалов. М., 
1969. Р. /. Харечко. 

ТЕКСТЙЛЬНОІ ПРОМИСЛО¬ 
ВОСТІ УКРАЇНСЬКИЙ НАУ 
кОво-дОслідний ІНСТИТУТ, 
УкрНДІТП — установа М-ва лег¬ 
кої промисловості У РСР. Органі¬ 
зований 1961 у Києві. В інститу¬ 
ті (1983) —9 науково-дослідних ла¬ 
бораторій і 1 відділ. Осн. напрями 
діяльності ін-ту: створення і впро¬ 
вадження у вироби, технології ви¬ 
готовлення досконаліших текст, 
матеріалів на основі хім. волокон, 
розробка нових видів текстильних 
матеріалів, інтенсифікованих про¬ 
цесів їхньої обробки. 

В. Д. Головня. 
ТЕКСТОЛІТ (від лат. іехіит — 
тканина і грец. — камінь) — 
багатошаровий спресований мате- 
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ріал (шаруватий пластик) на основі 
тканини, просоченої термореактив¬ 
ною зв’язуючою речовиною. Зви¬ 
чайно тканину просочують феноло- 
формальдегідними або крезоло- 
формальдегідними смолами ре- 
зольного типу. Розрізняють влас¬ 
не Т. (його основою є бавовняна 
тканина), склотекстоліт (на основі 
скляної тканини) і азботекстоліт 
(з азбестовою тканиною; див. та¬ 
кож Азбопластики). Висока міц¬ 
ність Т. мало залежить від т-ри. 
Т. застосовують у суднобудуванні 
(напр., склотекстолітові корпуси 
суден), при виготовленні вклади¬ 
шів підшипників, електротех. та 
ін. виробів. Азботекстоліт викори¬ 
стовують як фрикційний матеріал, 
для теплозахисту ракет та ін. 
ТЕКСТО/КЗПЯ (від текст і грец. 
Хбуод — вчення) — допоміжна 
історико-філологічна дисципліна, 
яка досліджує твори писемності, 
л-ри й фольклору та історичні до¬ 
кументи для встановлення точного 
тексту і подальшого їх вивчення, 
коментування й публікації. Зав¬ 
данням Т. є всебічне діахронічне 
(див. Діахронія) критичне вивчен¬ 
ня тексту (заглиблення в його істо¬ 
рію, дослідження джерел, викори¬ 
станих при створенні тексту, ав¬ 
торських редакцій і варіантів 
тощо) з метою підготовки його до 
друку. Розрізняють такі осн. ви¬ 
ди^ Т.: Т. античної, середньовіч¬ 
ної та нової л-ри. Значних успіхів 
досягла рад. Т. у науковому 
виданні творів К. Маркса, Ф. Ен¬ 
гельса, В. І. Леніна, а також кла¬ 
сичної л-ри — рос., укр. та ін. 
народів СРСР. Рад. лінгвісти зро¬ 
били вагомий внесок у справу 
дешифрування текстів, підготовки 
до друку Мертвого моря руко¬ 
писів, пам'яток писемності майя, 
берестяних грамот, козацьких 
літописів тощо. Див. також Дже¬ 
релознавство, Палеографія. 
Літ.: Основьі текстологии. М., 1962; 
Лихачев Д. С. Текстология. Л., 
1983; Рейсер С. А. Палеография и тек¬ 
стология нового времени. М., 1970; 
Рейсер С. А. Основьі текстологии. Л., 
1978; Лебедева Е. Д. Текстология. 
Вопросьі теории. Указатель советских 
работ за 1917 — 1981 гг. М., 1982. 

А. П. Могила. 

ТЕКСТУРА (лат. Іехіига — тка¬ 
нина, зв’язок, будова) — переваж¬ 
на орієнтація кристалів, молекул 
та ін. складових елементів (ком¬ 
понентів) у різних середовищах. 
Утворення Т. пов’язане з діянням 
спрямованих зовн. і внутр. сил або 
електричних, теплових та ін. по¬ 
лів фізичних. Т. буває в природі 
(див. Текстура гірських порід, 
Текстура деревини) та створюєть¬ 
ся штучно (див. Текстура мета¬ 
лу). Її наявність зумовлює анізо¬ 
тропію багатьох фіз. властивостей 
матеріалів. Найефективнішим ме¬ 
тодом дослідження Т. є рентгено- 
структурний аналіз. Матеріали, 
яким властива Т., наз. текстуро¬ 
ваними (іноді їх наз. просто Т.). 
Багато які з них, напр. трансфор¬ 
маторна сталь, рідкі криста¬ 
ли, широко застосовуються в тех¬ 
ніці. 
ТЕКСТУРА гірських порід — від¬ 
носне розташування, орієнтуван¬ 
ня та розподіл складових компо¬ 
нентів у гірських породах. Тексту¬ 
ра осадочних гірських порід зале¬ 
жить від типу осадків, умов їх¬ 

нього утворення тощо, текстура 
магматичних гірських порід — 
від хім. складу магми, особливо¬ 
стей її кристалізації та умов ости¬ 
гання. Текстура метаморфічних 
гірських порід зумовлюється ви¬ 
хідним матеріалом, видом і ступе¬ 
нем метаморфізму. Розрізняють 
Т. шарувату, смугасту, волокнис¬ 
ту, сланцювату та ін. Це одна з 
важливих генетичних ознак гір¬ 
ських порід. Досліджує Т. петро¬ 
графія. 
ТЕКСТУРА ДЕРЕВНИЙ — при¬ 
родний малюнок на поверхні роз¬ 
різу деревини, утворюваний її во¬ 
локнами, серцевинними променя¬ 
ми, річними шарами. Залежить 
від розрізу стовбурів: радіально¬ 
го, торцевого або тангентального (по 
дотичній до річного шару стовбу¬ 
ра). За текстурою разом з кольо¬ 
ром визначають породу деревини. 
Т. д. має велике значення в худож. 
обробці столярних виробів. Най¬ 
кращою є текстура комлевої 
(нижньої) частини стовбура, яка 
відзначається хвилястістю воло¬ 
кон. Т. д. поліпшують різанням 
стовбура у напрямі, похилому до 
його поздовжньої осі, струганням 
і лущенням ножем з хвилястим ле¬ 
зом і наступним розгладжуванням 
шпону, а також нерівномірним 
пресуванням. Підсилюють її ла¬ 
куванням, поліруванням та ін. 
способами. На поверхні виробів 
з деревини малоцінних порід роб¬ 
лять штучну текстуру (імітаційна 
обробка). Найвиразніша текстура 
деревини горіха, карельської бе¬ 
рези, чинари; особливо гарна — 
червоного дерева (махагані), сан- 
гового дерева та ін. 
ТЕКСТУРА МЕТАЛУ — пере- 
важна орієнтація кристалітів (кри¬ 
сталічних зерен) у металевих ви¬ 
робах. Буває аксіальна, що харак¬ 
теризується орієнтацією кристалі¬ 
тів відносно центру (осі) симетрії, 
і плоска (повна) — з орієнтацією 
кристалітів відносно особливої 
площини і особливого в ній напря¬ 
му. Аксіальна Т. м. виникає під 
час кристалізації металів з рідкої 
або газової фази і в разі їхньої 
взаємодії з хімічно активними се¬ 
редовищами (напр., при корозії 
металів). Така Т. м. спостеріга¬ 
ється, напр., у металевому дроті 
після пластичного деформування 
(текстура деформації) або рекри¬ 
сталізаційного відпалу (текстура 
рекристалізації). Плоска Т. м. 
утворюється при розпаді переси¬ 
чених твердих розчинів (див. 
Старіння металів), при мартен- 
ситних перетвореннях. Вона ха¬ 
рактерна для прокатних металевих 
виробів. Т. м. зумовлює анізотро¬ 
пію багатьох мех. і фіз. властивос¬ 
тей металів. У деяких випадках 
Т. м. одержують навмисно (напр., 
у магнітних сплавах), в інших їй 
прагнуть запобігти (напр., в ли¬ 
стових сплавах міді й алюмінію 
для глибокої витяжки). 

, Л. Н. Лариков. 
ТЕКТИТИ (від грец. тлктбд — роз¬ 
плавлений) — природні оплавле¬ 
ні склоподібні утворення зелено¬ 
го, жовтого або чорного кольору, 
різні за формою і скульптурою 
їхньої поверхні. Складаються з 
5іОа (до 88,5 %), АІ2Оз (до 
20,5%), ЕеО (до 11,5%), СаО 
(до 8,5 % ); в невеликих кількостях 

містять Иі, М§, Иа і воду. За хім. 
складом Т. відрізняються від гір¬ 
ських порід земної кулі і відомих 
космогенних порід. Маса Т. пере¬ 
важно від 0,065 до 3200 г. Знайде¬ 
но Т. на всіх континентах. Т. наз. 
за місцем їхнього знаходження, 
напр. австраліти (в Австралії), ін- 
дошиніти (в Індокитаї), філіппі- 
ніти (на Філіппінських о-вах), 
яваніти (на о. Ява), іргізити й жа; 
маншиніти (на р. Іргіз і в урочищі 
Жаманшин на Пд. Уралі) тощо. 
Поки що немає єдиної думки про 
походження Т.; одні дослідники 
відносять їх до метеоритів, інші 
вважають, що вони утворилися в 
результаті ударного метаморфіз¬ 
му при падінні на Землю метеори¬ 
тів, астероїдів (див. Малі плане¬ 
ти) або комет. 

В. П. Семененко. 
ТЕКТОГЕНЕЗ [від текто (ніка) 
і грец. у^єоїс; — походження, 
утворення] — сукупність тектоніч¬ 
них рухів і геол. процесів, які зу¬ 
мовлюють формування структури 
тектоносфери. Залежно від по¬ 
ходження і механізму утворення 
розрізняють первинний і вторин¬ 
ний Т. Первинний Т. вклки 
чає вертикальні рухи і супровідні 
пррцеси в глибинних геосферах, 
які спричинюють хвилеподібні 
деформації у верхній мантії. 
В то ринний Т. охоплює тек¬ 
тонічні рухи і геол. процеси в зем¬ 
ній корі, в результаті яких від¬ 
бувається відновлення статичної й 
гравітаційної рівноваги, поруше¬ 
ної вертикальними коливальними 
рухами; він є причиною утворення 
складчастих і розривних деформа¬ 
цій верств гірських порід. За 
структурно-генетичними ознаками 
Т. поділяють на альпінотипний (ха¬ 
рактеризується інтенсивною склад¬ 
частістю, великими амплітудами 
горизонтальних зміщень мас гір¬ 
ських порід, інтенсивним магма- 
тизмом) і германотипний (відріз¬ 
няється пологою простою склад¬ 
частістю, слабким проявом розло¬ 
мів і магматизму). Термін «текто- 
генез» у геол. літературі нерідко 
вживають як синонім терміна 
«складчастість» (див. Складча¬ 
стість гірських порід). 

Ю. М. Довгаль. 
ТЕКТОЛСЗГІЯ (від грец. тєктсоу — 
творець і Хбуо^ — вчення) — вчен¬ 
ня про «загальну організаційну 
науку», що його висунув на по¬ 
чатку 20 ст. О. О. Богданов у 
праці «Загальна організаційна 
наука» (т. 1—2, 1913—17). Т. бу¬ 
ла спробою створити науку про 
заг. закони організації систем, ви¬ 
явлення яких, на думку Богдано- 
ва, сприяло б створенню мови, 
спільної для всіх наук. Позитивні 
моменти, наявні в Т., були згодом 
розвинуті в теорії систем і кібер¬ 
нетиці (напр., принцип зворотного 
зв’язку, ідея моделювання та ін.). 
Однак, викладаючи основи Т., 
Богданов намагався надати їй 
значення філософії, в дусі пози¬ 
тивізму ревізував матеріалістич¬ 
ну діалектику, протиставляючи їй 
«рівноваги теорію», за що був під¬ 
даний критиці в марксистській лі¬ 
тературі. 
ТЕКТОНІКА [від грец. тєхтст- 
хл (хє%ул) — теслярство, будівель¬ 
на справа, творення], геотекто¬ 
ніка — галузь геології, яка вив- 

ТЕКТОНІКА 
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чає структури земної кори і верх¬ 
ньої мантії Землі, рух і розви¬ 
ток їх у часі і просторі. Найважли¬ 
віші завдання Т.: дослідження 
геол. історії тектонічних рухів і 
закономірностей їхнього розвитку; 
вивчення структур тектонічних, 
послідовності їхнього формуван¬ 
ня і розвитку, змін у часі й просто^ 
рі; виявлення причин і сил, які 
визначають розвиток тектонічних 
Явищ. Т. тісно пов’язана з стра¬ 
тиграфією, петрографією, літо¬ 
логією, геохімією, геоморфоло¬ 
гією, геофізикою (зокрема, текто¬ 
нофізикою), фізикою та ін. наука¬ 
ми. Вона включає такі розділи: 
заг. Т., або структурна геологія, 
регіональна Т. (вивчає сучас. по¬ 
ширення окремих структурних 
форм у межах окремих ділянок 
земної кори, базуючись на даних 
геологічного знімання і геофізич¬ 
них методів розвідки, розробляє 
питання тектонічного районуван¬ 
ня); істор. Т. (вивчає геол. історію 
і закономірності розвитку тектоніч¬ 
них рухів і формування окремих 
тектонічних структур земної кори 
та її структури в цілому); теоре¬ 
тична Т. (узагальнює закономір¬ 
ності розвитку земної кори з ме¬ 
тою створення заг. теорії розвит¬ 
ку її структури); неотектоніка. 
Основи Т. закладено в працях рос. 
вченого М. В. Ломоносова, шотл. 
геолога Дж. Геттона (1726—97), 
нім. геологів Л. Вуха (1774—1853) 
і А. Гумбольдта, франц. геолога 
Елі де Бомона (1798—1874) та ін. 
Подальший розвиток Т. пов’яза¬ 
ний з працями амер. геологів Дж. 
Холла (1811—98) і Дж. Дана> 
франц. геологів М. Бертрана 
(1822—1900) і Г. Ога й австр. гео¬ 
лога Е. Зюсса. У розвиток вітчиз¬ 
няної Т. великий вклад внесли 
М. О. Головкінський, О. П. Кар- 
пінський, В. О. Обручев, А. Д. 
Архангельський, Д. В. Наливкін, 
на Україні, зокрема, В. В. Різни- 
ченко, В. Г. Бондарчук, І. І. Че- 
баненко та ін. В республіці дослід¬ 
ження з Т. проводять Геологічних 
наук інститут АН УРСР, Геофі¬ 
зики інститут ім. С. І. Субботі- 
на АН УРСР, Геохімії і фізики 
мінералів інститут АН УРСР, 
Геології і геохімії горючих копа¬ 
лин інститут АН УРСР, кафедри 
ун-тів, експедиції М-ва геології 
УРСР. 
Літ.: Бондарчук В. Г. Основньїе во- 
просьі тектоорогении. К., 1961; Белоу- 
сов В. В. Геотектоника. М., 1976; 
Космгин Ю. А. Основні тектоники. М., 
1974; Основньїе чертьі тектоники Укра- 
иньї. К.. 1978. В. Г. Бондарчук. 
«ТЕКТОНІКА ЛІТОСФЕРНИХ 
ПЛИТ» — див. Глобальна текто- 

ТЕКТОНІЧНА ІНВЕРСІЯ — ста- 
дія в розвитку геосинкліналі, за 
якої опускання земної кори змі¬ 
нюються підняттями. Розрізня¬ 
ють заг. і окремі (другорядні) Т. 
і. Загальна Т. і. проявляєть¬ 
ся при завершенні поч. стадії роз¬ 
витку геосинкліналі, під час якої 
заг. опускання змінюються під¬ 
няттями і на місці геосинкліналь¬ 
ного прогину формується гірська 
складчаста споруда. Окремі 
Т. і. передують загальній, вони 
відбуваються на стадії активного 
прогинання геосинкліналі. В ре¬ 
зультаті цих інверсій нерозчлено- 
ваний геосинклінальний прогин пе¬ 

ретворюється на геосинклінальну 
систему з окремими внутр. під¬ 
няттями (інтрагеоантикліналями), 
між якими відособлюються пооди¬ 
нокі геосинклінальні прогини (ін- 
трагеосинкліналі). Звичайно під 
час власне геосинклінальної стадії 
мають місце одна-дві, рідше — три 
окремі тектонічні інверсії. 

Ю. М. Довгаль. 

ТЕКТОНІЧНІ РУХИ — перемі- 
щення окремих ділянок текто¬ 
носфери, які зумовлюють зміни 
внутр. структури і просторового 
розміщення геол. тіл. Гол. форма¬ 
ми прояву Т. р. є періодичні коли¬ 
вання (підняття й опускання) та 
зміщення в горизонтальному нап¬ 
рямі певних ділянок літосфери. 
Виділяють два осн. типи коливаль¬ 
них Т. р.: малоамплітудні — епей¬ 
рогенічні рухи (див. Коливальні 
рухи земної кори) і великоамплі- 
тудні — орогенічні (див. Орогенез) 
рухи. За характером деформацій 
Т. р. поділяють на складчасті 
(див. Складчастість гірських по¬ 
рід) і розривні (див. Розриви тек¬ 
тонічні), за масштабом прояву — 
на локальні (рухи окремих геол. 
тіл), регіональні (рухи регіональ¬ 
них тектонічних структур — плат¬ 
форм, щитів, геосинкліналей то¬ 
що) і планетарні (рухи глобальних 
тектонічних структур); за часом 
прояву — на давні, новітні й су¬ 
часні. Про давні Т. р. судять за 
зміною трансгресій і регресій моря 
в минулі геол. епохи, сумарною 
потужністю осадочних гірських по¬ 
рід, розподілом фацій і областей 
знесення уламкових гірських по¬ 
рід тощо. Швидкість вертикальних 
Т. р. (за даними повторного ніве¬ 
лювання) на рівнинах — до 0,5 см, 
у гірських районах — до 2 см за 
рік. Зміщення земної поверхні 
під час землетрусів сягають кіль¬ 
кох метрів, іноді — більше ніж 
10 м. Швидкість горизонтальних 
переміщень становить 0.1—5 см 
на рік. 
Осн. причинами Т. р. вважають пе¬ 
реміщення глибинної (підкорової) 
речовини і зміни швидкості обер¬ 
тання Землі навколо своєї осі. Т. р. 
є осн. причиною порушення геоди¬ 
намічної рівноваги, що зумовлює 
безперервність прояву геол. про¬ 
цесів, руйнування давніх і фор¬ 
мування нових тектонічних струк¬ 
тур. Від характеру прояву Т. р. 
залежать форми цих структур і 
закономірності розміщення в них 
корисних копалин. На земній по¬ 
верхні Т. р. проявляються у вигля¬ 
ді піднять і опускань окремих її 
ділянок, у межах яких формується 
відповідно гірський, рівнинний і 
низовинний рельєф. Давні Т. р. 
досліджує тектоніка, новітні й 
сучас. рухи — неотектоніка. 
Літ.: Хаин В. Е. Общая геотектоника. 
М., 1964; Бондарчук В. Г. Движение 
и структура тектоносферьі. К., 1970; 
Белоусов В. В. Геотектоника. М. 
1976. 1. 1. Чебаненко 

ТЕКТОНІЧНІ цйкли — певні 
відрізки геологічної історії роз¬ 
витку Землі, за яких під дією різ¬ 
них форм тектонічних рухів від¬ 
буваються великі перетворення і 
зміни в будові тектоносфери. 
Протягом кожного Т. ц. спостеріга¬ 
ються відповідні зміни фіз.-геогр. 
умов і типів наверствування оса¬ 
дочних гірських порід, послідов¬ 

ний розвиток і наростання інтен¬ 
сивності тектонічних процесів, 
які завершуються складкоутворен¬ 
ням (див. Складчастість гірських 
порід) та істотним перетворенням 
рельєфу земної поверхні. Т. ц. 
у широкому розумінні — повто¬ 
рення в геол. історії Землі епох 
складчастості. Виділяють міс¬ 
цеві (локальні), регіональ- 
н і (утворюються антеклізи, сине¬ 
клізи, антиклінорії й синклінорії) 
і планетарні Т. ц. З останніми 
пов’язані повторення геол. проце¬ 
сів у глобальному масштабі — 
трансгресії і регресії моря, утво¬ 
рення геосинкліналей і перетворен¬ 
ня їх на гірські споруди тадцо. 
Найбільші етапи тектонічної істо¬ 
рії розвитку земної кулі наз. 
мегациклами. У вузькому розумін¬ 
ні Т. ц. — це періоди повторення 
певних геол. утворень (циклічне 
чергування пластів осадочних або 
магматичних гірських порід, роз¬ 
ривних порушень тощо). 

/. 1. Чебаненко. 

ТЕКТОНОСФЕРА — оболонка 
земної кулі, в якій відбуваються 
тектонічні рухи й магматичні 
процеси. Включає земну кору і 
верхню мантію Землі. Для Т. 
характерна вертикальна й горизон¬ 
тальна неоднорідність хім. скла¬ 
ду і фіз. властивостей речовини. 
З щюникненням магми в земну 
кору і з метаморфізмом у Т. по¬ 
в’язане формування покладів ба¬ 
гатьох видів корисних копалин, 
зокрема рудних. 
ТЕКТОНОФІЗИКА — розділ 
геофізики (фізики Землі), який 
вивчає причини, фіз. умови та ме¬ 
ханізми виникнення тектонічних 
деформацій і утворення структур 
тектонічних. Методи тектонофіз. 
досліджень базуються на віднов¬ 
ленні давніх полів напружень у 
гірських породах по мережі текто¬ 
нічних порушень і по структурних 
формах, що збереглися, та на мо¬ 
делюванні тектонічних процесів. 
Т. тісно пов’язана з тектонікою, 
сейсмологією, петрографією, вул¬ 
канологією та ін. галузями геоло¬ 
гії й геофізики. Результати текто¬ 
нофіз. досліджень сприяють піз¬ 
нанню фіз* процесів у тектоно¬ 
сфері, з’ясуванню генезису текто¬ 
нічних структур і закономірностей 
їхньої внутр. будови. Це полегшує 
розв’язання практичних завдань 
(зокрема прогнози землетрусів та 
вивержень вулканів, розшуки ро¬ 
довищ корисних копалин). На Ук¬ 
раїні дослідження з Т. проводить 
Геофізики інститут імені С. І. 
Субботіна АН УРСР. Близьке 
поняття — геодинаміка. 
Літ.: Гзовский М. В. Основьі текто- 
нофизики. М., 1975. 

В. Г. Гутерман. 

ТЕКТООРОГЕНІЯ [від текто- 
(ніка), грец. бро^ — гора, підви¬ 
щення і уєVVаа> — породжую! — 
теоретичний напрям у геології, 
одна з тектонічних гіпотез. Роз¬ 
глядає сучас. особливості Землі, 
її форму, розподіл суходолу і мор. 
басейнів як результат тривалого 
геол. розвитку її матеріальної си¬ 
стеми, що перебуває в безперерв¬ 
ному русі. За Т., земна кора утво¬ 
рилася внаслідок диференціації 
та взаємодії первинної (космічної) 
речовини Землі, води, повітря і 
живих організмів. Збагачення по- 
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верхневих шарів земної кори ре¬ 
човиною мантії Землі відбува¬ 
ється безперервно і особливо актив¬ 
но в межах глибинних розломів, 
інтрузій, вулканів. У процесі 
становлення земної кори, наступ¬ 
них її змін і перетворень, зумов¬ 
лених ендогенними процесами і 
екзогенними процесами, виника¬ 
ють родовища корисних копалин. 
Формування структури і рельєфу 
Землі Т. розглядає як єдиний про¬ 
цес. Див. також Тектоніка. 
Літ.: Бондарчук В. Г. Основнме во 
просьі тектоорогении. К., 1961. 

В. Г. Бондарчук. 

ТЕКУЧІСТЬ матеріалів — власти¬ 
вість матеріалу пластично дефор¬ 
муватись («текти») при незмінно¬ 
му навантаженні, яке дещо пере¬ 
вищує границю пружності. За¬ 
лежить від т-ри, структури мате¬ 
ріалу, швидкості його навантажен¬ 
ня, від особливостей напруженого 
стану. Є важливою характеристи¬ 
кою, яка визначає здатність мате¬ 
ріалу піддаватись обробці тиском. 
У певних умовах Т— позитивна 
властивість. Так, Т. металу в міс¬ 
цях, де є дефекти та конструкцій¬ 
ні джерела концентрації напру¬ 
жень, сприяє розподілу і релакса¬ 
ції цих напружень. Локальна по¬ 
верхнева Т. при поверхневому 
наклепі спричинює виникнення си¬ 
стеми залишкових напружень, яка 
підвищує витривалість матеріа¬ 
лу при циклічних навантаженнях. 
Однак у процесі експлуатації ба¬ 
гатьох важливих виробів (напр., 
пружин та інших деталей машин) 
Т. недопустима. їй запобігають, об¬ 
межуючи при розрахунках допу¬ 
стиме напруження границею пруж¬ 
ності. 
ТЕ/іАНТРОП [від грец. тєХо£ — 
завершеність і с^дролод — люди¬ 
на] — викопний вищий примат, 
рештки якого (уламки двох ниж¬ 
ніх щелеп, верхньої щелепи і про; 
меневої кістки) були знайдені 
1949^52 в печері Сварткранс 
(ПАР). Деякі особливості будови 
щелеп і зубів Т. дають підставу 
зближувати його з найдавнішими 
людьми типу пітекантропів. 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ — передавання 
на віддаль зображень рухомих і 
нерухомих об’єктів за допомогою 
електр. сигналів, що поширюються 
по каналу зв'язку. Об’єднує систе¬ 
ми телевізійного мовлення, яке по¬ 
ряд з радіомовленням є важливим 
засобом масової інформації і про¬ 
паганди, та системи прикладного 
призначення. Першими проектами 
систем Т., розробленими наприкін¬ 
ці 19 ст., передбачався поділ зо¬ 
браження (за допомогою фото¬ 
елементів) на окремі елементи з 
одночасним передаванням і від¬ 
творенням їх. Однак через тех. 
складність (необхідність засто¬ 
совувати велику кількість каналів 
зв’язку) вони не були реалізовані. 
Ідею послідовного передавання еле¬ 
ментів зображення, яка грунтува¬ 
лась на інерційності зору людини, 
запропонували (1877—80) неза¬ 
лежно один від одного Н. Санлек 
(Франція), А. ді Пайва (Порту¬ 
галія) і рос. вчений П. І. Бахметь- 
єв, На практиці цю ідею здійснив 
польс. інж. П. Ніпков. Він створив 
(1884) диск з отворами по спіралі 
(диск Ніпкова) — найпростіший 
розгортуючий прилад (див. Роз- 

гортка в часі), що механічним 
способом (механічна система Т.) 
послідовно передавав елементи зо¬ 
браження, яке сприймалося як 
цілісне. Практичне освоєння до¬ 
сконалішої — електронної системи 
Т. пов’язане з працями: У. Сміта 
(США), який відкрив (1873) явище 
внутр. фотоефекту; О. Г. Столє- 
това, який встановив (з 1888) осн 
закономірності зовн. фо'гоеФЄктУі 
О. С. Попова, який вперше (1895) 
продемонстрував передачу елект- 
ромагн. сигналів без проводів, і 
рос. фізика Б. Л. Розінга, який за¬ 
пропонував (1907) використати для 
відтворення зображень електрон- 
нопроменеву трубку, а також 
уперше в світі здійснив (1911) теле¬ 
візійну передачу (в лабораторних 
умовах) з її допомогою. 
Практичне впровадження Т. поча¬ 
лося з чорно-білих передач, про¬ 
ведених 1925 Дж. Л. Бердом в 
Англії та Н. Ф. Дженкінсом у 
США. Тоді ж роботи, пов’язані з 
Т., було розпочато в СРСР під 
керівництвом О- О. Чернигиова. 
Наприкінці 20-х — у 30-х рр. важ¬ 
ливі роботи в галузі Т. виконали 
В. К. Зворикін і Ф. Фарнсуорт 
(США), К. Свінтон (Великобрита¬ 
нія), Б. П- Грабовський, С. І. 
Катаєв, О. П. Константинов, Б. Л. 
Розінг, П. В. Тимофєєв, П. В. 
Шмаков (СРСР) та ін. В СРСР 
першими були телевізійні передачі 
1931 у Москві, 1938—41 мех. те¬ 
лепередавач діяв у Києві. З 1939 
в СРСР (в УРСР — з 1951) прова¬ 
дяться регулярні телевізійні пере¬ 
дачі за електронною системою. За 
цією системою світлове (оптичне) 
зображення об’єкта перетворю¬ 
ється передавальною телевізійною 
трубкою на електричні сигнали 
зображення — віоеосигнали. В 
апаратній телецентру відеосигна- 
ли формуються у повний телевізій¬ 
ний сигаал, звідси вони надходять 
на радіопередавальну телевізійну 
станцію, що випромінює за допо¬ 
могою антени радіосигнали (радіо¬ 
хвилі) в навколишній простір. Ці 
сигнали сприймають антена і під¬ 
силювач телевізора, а також його 
кінескоп, в якому відбувається 
зворотне перетворення — електр. 
сигналів на світлові, що відтворю¬ 
ють світлове (оптичне) зображення 
об’єкта. Спочатку Т. використову¬ 
вали тільки для телевізійного мов¬ 
лення (зображення передається ра¬ 
зом із звуковим супроводом в од¬ 
ному напрямі). З часом почали 
застосовувати замкнені телевізій¬ 
ні системи (див. також Відеоте¬ 
лефон, Космічне телебачення, 
Підводне телебачення. Промисло¬ 
ве телебачення). Системи Т. бува¬ 
ють чорно-білі (монохромні), ко¬ 
льорові (див. Кольорове телеба¬ 
чення), стереомонохромні і сте- 
реокольорові (див. Стереотелеба¬ 
чення). Для міжнар. обміну теле¬ 
програмами створено системи Єв- 
робачення і Інтербачення. СРСР, 
УРСР та деякі ін. союзні республі¬ 
ки — члени Міжнародної організа¬ 
ції радіомовлення і телебачення. 
В СРСР телевізійним мовленням 
охоплено (1981) 87 % населення. 
Кількість телевізійних станцій 
збільшилась з 2 (1940) до 4680 
(1982). У відповідності з рішен¬ 
нями XXVI з’їзду КПРС продов¬ 
жується розвиток кольорового те¬ 

лебачення, ширше використову¬ 
ються для організації багатопро¬ 
грамного телебачення штучні су¬ 
путники Землі (див. <Екран>, 
*Молния>). Перспективним є Т., 
пов’язане з впровадженням касет¬ 
ного кіно, використанням методів 
голографії, багаторакурсне Т. (з 
бічним оглядом відтворюваного 
об’ємного зображення). Створю¬ 
ються системи кабельного Т. (за 
допомогою своєрідних підземних 
кабелів — світловодів), які да¬ 
дуть змогу уникнути перешкод, 
зумовлених атмосферними або ін. 
явищами. Закладаються основи 
систем цифрового Т. Такі системи, 
на відміну від звичайного, або ана¬ 
логового, Т. (відеосигнал — елек¬ 
тричний аналог зображення) грун; 
туються на цифровому кодуванні 
і декодуванні сигналів з викори¬ 
станням двійкової системи чис¬ 
лення. 
Літ.: Шмаков П. В. Телевидение. М., 
1970; Костьїков Ю. В. Прикладное 
телевидение. М., 1980; Техника теле- 
визионного вещания. К., 1980; Циф¬ 
ровеє телевидение. М., 1980; Нова- 
ковский С. В., Катаєв С. И., Нова- 
ковский В. С. Телевидение в XXI 
веке. М., 1981. М. Ф. Охмакевич. 

ТЕЛЕВІЗГЙНА КАМЕРА, теле¬ 
камера — апарат, де оптичне зоб¬ 
раження об’єкта перетворюється на 
електр. сигнали зображення (ві- 
деосигнали), що їх можна переда¬ 
вати на віддаль. Розрізняють Т. 
к.: для телевізійного мовлення 
(студійні, позастудійні, дикторсь¬ 
кі тощо) і промислового телеба¬ 
чення (див. також Підводне теле¬ 
бачення)', для чорно-білого і кольо¬ 
рового телебачення. Осн. части¬ 
ною Т. к. (мал.) є фотоелектрон¬ 
ний перетворювач — передаваль¬ 
на телевізійна трубка, яка власне 
і формує відеосигнали (в телека¬ 
мерах для кольорового телебачення 
таких трубок три або чотири — від¬ 
повідно для червоного, зеленого 
та синього компонентів світлового 
потоку і одержання сигналу яскра¬ 
вості). До ін. частин Т. к. нале¬ 
жать об'єктив, відеопідсилювач, 
генератори телевізійної розгорт- 
ки. Т. к. для телевізійного мовлен¬ 
ня обладнують видошукачем з 
кінескопом, що дає змргу телеопе¬ 
раторові спостерігати і контролю¬ 
вати межі зображення об’єкта. 
В Т. к. для кольорового телебачен¬ 
ня світловий потік розділяється 
на компоненти спец, призмами 
або дзеркалами. На телестудії 
або на пересувній телевізійній 
станції є звичайно кілька Т. к. 
Телережисер підключає їх до пе¬ 
редавальної апаратури згідно з 
сценарієм телевізійної передачі. 

_ „ В. В. Споров. 
ТЕЛЕВІЗГЙНА РОЗГбРТКА _ 
послідовне розкладання (розгорт- 
ка) передаваних оптичних зоб¬ 
ражень на складові елементи, яке 
здійснюється у передавальній те¬ 
левізійній трубці з метою одержан¬ 
ня телевізійних відеосигналів, а 
також зворотне перетворення, або 
синтез, переданих зображень (їх 
створюють телевізійні ві деосигна¬ 
ли), що реалізується в кінескопі. 
В перших телевізійних системах 
для Т. р. використовували мех. 
пристрої (напр., диски Ніпкова. 
Див. Телебачення). У 1907 рос. 
фізик Б. Л. Розінг уперше запропо¬ 
нував Т. р. електронним променем. 

ТЕЛЕВІЗІЙНА 
РОЗГОРТКА 

Телевізійна камера. 
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ТЕЛЕВІЗІЙНЕ 
МИСТЕЦТВО 

НИЗ Ж, 
Мал. 1. Телевізор 
(структурна схема): 
1 — перемикач телеві¬ 
зійних каналів; 
2 — підсилювач проміж¬ 
ної частоти; 
3 — блок звукового 
супроводу; 
4 — блок яскравості; 
5 — блок кольоровості; 
6 — гучномовець; 
7 — кінескоп; 
8 — високовольтний 
випрямляч струму; 
9 — блок телевізійної 
розгортки. 

Звичайно Т. р. є лінійною. Вона 
буває по рядках (розкладання або 
синтез телевізійного зображення — 
елемент за елементом рядка — в 
горизонтальному напрямі) і по 
кадрах, або полях (розкладання 
або синтез телевізійного зобра¬ 
ження — рядок за рядком — у 
вертикальному напрямі). Для Т. р. 
застосовують спец, генератори з 
відхиляючою системою, що пере¬ 
міщує (горизонтально, вертикаль¬ 
ну електронний промінь по міше¬ 
ні передавальної телевізійної труб¬ 
ки або по екрану кінескопа (пря¬ 
мий хід променя), після чого він 
швидко повертається у вихідне 
положення (зворотний хід проме¬ 
ня). Окрема горизонтальна пос¬ 
лідовність елементів розкладання 
(або синтезу) утворює телевізій¬ 
ний рядок — вузьку смужку, у 
відповідному відеосигналі якої 
міститься інформація про розпо¬ 
діл (вздовж рядка) яскравості та 
кольору передаваного зображення. 
Сукупність рядків розкладання 
(або синтезу) всього зображення 
утворює його растр (телевізійний 
кадр). В телевізійному мовленні 
прийнято черезрядкову розгортку 
— з передаванням кадру в два при¬ 
йоми: спочатку передаються лише 
непарні рядки, а потім парні, що 
дає змогу запобігати мигтінню 
зображення. В СРСР частота кад¬ 
рів при черезрядковій розгортці 
становить 25 Гц. 
ТЕЛЕВІЗГЙНЕ МИСТЕЦТВО — 
вид мистецтва, що відтворює дійс¬ 
ність за допомогою телебачення. 
Термін «телевізійне мистецтво» 
вживається переважно у значенні 
«художнє телебачення». На від¬ 
міну від інформаційного, науко¬ 
во-популярного і навчального теле¬ 
бачення Т. м. відображає життя в 
художньо-образній формі, розкри¬ 
ває характери людей. Т. м. ви¬ 
никло на стику інших видів ми¬ 
стецтва (кіно, театр, література, 
образотворче мистецтво, музи¬ 
ка). Воно не тільки успадкувало 
їхні основні зображально-вира¬ 
жальні засоби, а й породило свої, 
специфічні — максимальне набли¬ 
ження до зображуваних подій, мон¬ 
таж образотворчого і звукового ма¬ 
теріалів, пряме звернення веду¬ 
чого або учасників телевізійної 
передачі до глядачів і, завдяки 
сталості аудиторії, циклічність і 
серійність передач тощо. Т. м. як 
самостійний вид мистецтва скла¬ 
далося в СРСР у серед. 50-х рр. 
20 ст. У процесі розвитку й станов¬ 
лення сформувалися його жанри: 
драм, або муз. вистави, концерт, 
повість, розповідь, телевізійний 
портрет, телефільм. 
Перший рад. багатосерійний ху- 
дож. телефільм — «Викликаємо 
вогонь на себе» (1965, реж. С. Ко- 
лосов). Відомі багатосерійні теле¬ 
фільми: «Ад’ютант його превосхо- 
дительства» (1970, реж. Є.Ташков), 
«Сімнадцять миттєвостей весни» 
(1972, реж. Т. Ліознова), зокре¬ 
ма українські — «Як гартувалася 
сталь» (1973) та «Овід» (1981; 
обидва — реж. М. Мащенко). 
Літ.: Саппак В. Телевидение и мьі. 
М., 1963; Андроников И. Окно в мир. 
В кн.: Искусство голубого зкрана. М., 
1968; Безклубенко С. Д. Телевизион- 
вое кино. К., 1975; Проблемьі теле- 
видения. М., 1976. 

С. Д. Безклубенко. 

ТЕЛЕВІЗОР (відгрец. тцХє — да¬ 
леко, вдалині і лат. уізог — той, 
хто бачить), телевізійний приймач 
— радіоприймач, що приймає (за 
допомогою антени) радіосигнали 
зображення і звукового супроводу 
телевізійної мовної програми і пе¬ 
ретворює їх на видиме зображен¬ 
ня і звук; засіб телебачення. В 
Т. (мал. 1) прийняті (на вибраний 
телевізійний канал) радіосигнали 
спочатку підсилюються, потім з 
них виділяються сигнали зобра^ 
ження і звукового супроводу, які 
після підсилення і перетворення 
надходять відповідно на кінескоп 
і в гучномовець. В СРСР для 
приймання телевізійних програм 
відведено 52 телевізійні канали: 
1—5 канали — у діапазоні 48,5 — 
100 МГц, 6—12 канали — 174— 
230 МГц, 21—60 канали — 470— 
638 МГц. В Т. використовують 
переважно супергетеродинну схе¬ 
му (див. Супергетеродинний ра¬ 
діоприймач). Кожний з них роз¬ 
раховано на приймання зображень, 
як правило, в одному телевізійно¬ 
му стандарті, яким визначаються 
осн. параметри систем телеба¬ 
чення. Розрізняють Т. (мал. 2): 
чорно-білого і кольорового теле¬ 
бачення; стаціонарні та переносні 
(портативні). В СРСР за експлуа¬ 
таційними характеристиками їх по¬ 
діляють на чотири класи. Крім 
засобу приймання і відтворення 
телевізійних зображень, Т. може 
бути джерелом відеосигналів і 
сигналів звукового супроводу, за¬ 
писуваних на побутові відеомагні- 
тофони, а також відображаючим 
пристроєм при відтворенні відео- 
запису. З спец, приставкою (пуль¬ 
том керування) телевізійний екран 
може служити полем для елект¬ 
ронних ігор. В УРСР налічується 
(1981) 12,8 млн. телевізійних 
приймачів. На Україні Т. випус¬ 
кають з-ди Києва, Львова, Дні¬ 
пропетровська, Хмельницького, 
Сімферополя і Харкова. 

. А. М. Черній. 
ТЕЛЙГІН Дмитро Якович (н. 26.X 
1919, с. Плисове, тепер Лозів- 
ського р-ну Харків, обл.)— укр. 
рад. археолог, доктор істор. наук 
(з 1967). Учасник Великої Вітчизн. 
війни 1941—45. У 1949 закінчив 
істор. ф-т Чернівецького ун-ту. З 
1952 працює в Ін-ті археології АН 
УРСР (з 1968 — зав. відділом). 
Досліджує питання первісної ар¬ 
хеології. Провадив розкопки бага¬ 
тьох поселень і могильників епохи 
неоліту, мідного віку і бронзово¬ 
го віку. Держ. премія УРСР, 
1977. 
Те.: З глибини віків. Племена кам’я¬ 
ного віку на Україні (6000—4000 рр. 
тому). К., 1962; Дніпро-донецька куль¬ 
тура. К., 1968; Про що розповідають 
кургани. К., 1971; Середньостогів- 
ська культура епохи міді. К., 1973; 
Речі говорять. К., 1978. 
ТЕЛЕГРАФ (від грец. тцХв — да¬ 
леко і урасрсо — пишу) — 1) Під¬ 
приємство зв’язку з станційним 
устаткуванням і проводовими та 
(або) радіоканалами для теле¬ 
графного зв'язку, а також зі служ¬ 
бами, що приймають і обробляють 
телеграфні повідомлення, достав¬ 
ляють їх адресатам, обслуговують 
телеграфні споруди і пристрої. До 
станційного устаткування Т. нале¬ 
жать телеграфні апарати, теле¬ 
графні станції, апаратура утво¬ 

рення телеграфних каналів зв’яз¬ 
ку, контрольно-вимірювальна апа¬ 
ратура тощо. В СРСР такі під¬ 
приємства розташовують в респ. 
або обласних центрах. Вони забез¬ 
печують безпосередній зв’язок з 
усіма міськ. відділеннями і з ра¬ 
йонними вузлами зв’яжу своєї 
зони, з ін. Т. країни, а також з 
абонентами. 2) Загальноприйня¬ 
та скорочена назва телеграфного 
зв’язку. 
телеграфГя — галузь науки і 
техніки, пов’язана з вивченням 
принципів побудови систем теле¬ 
графного зв’язку, розроблянням 
способів і апаратури передавання 
й приймання телеграфних пові¬ 
домлень, а також з оцінкою якості 
передавання інформації по теле¬ 
графних каналах зв’яжу. Теор. 
основою Т. є заг. теорія зв’язку, 
інформації теорія, теорія потен¬ 
ціальної перешкодостійкості. Ви¬ 
користовується також імовірнос¬ 
тей теорія. Як науково-тех. дис¬ 
ципліна Т. складається з розділів: 
коди телеграфні (оптимальне пе¬ 
ретворення інформації на електр. 
сигнали при передаванні та зво¬ 
ротне перетворення під час прий¬ 
мання), кінцева телеграфна апа¬ 
ратура (принципи побудови теле¬ 
графних апаратів, трансмітерів, 
реперфораторів тощо), телеграф¬ 
ні канали (найекономічніше вико¬ 
ристання їхніх тех. засобів) і те¬ 
леграфні мережі (найдоцільніше 
розміщення телеграфних станцій, 
найраціональніше з єднання або¬ 
нентів тощо). Розвиткові Т. сприя¬ 
ли праці й винаходи П. Л. Шил- 
лінга, С. Ф. Б. Морзе, Б. С. Яко- 
бі, Е. В. Сіменса, Ж. М. Е. Во¬ 
до, Г. Г. Ігнатьєва, рад. вчених 
О. Ф. Шоріна, Л. І. Тремля, Г. В. 
Дашкевича та ін. В СРСР дослі- 
дження проблем Т. зосередже¬ 
но у Київ, відділенні Централь¬ 
ного н.-д. ін-ту зв’язку (Москва). 
Літ.: Васеньов Г. С. Основи телефо¬ 
нії та телеграфії. К., 1962; Усольцев 
А. Г. Телеграфия сегодня и завтра. 
М., 1971; Передача дискретной ин- 
формации и телеграфия. М., 1974; 
Павлова Г. Ф., Пав лов К. М. Основи 
телеграфии и телеграфньїе аппаратьі. 
М., 1975. 
ТЕЛЕГРАФНА МЕРЄЖА — су¬ 
купність телеграфних установок 
{телеграфних апаратів) на кін¬ 
цевих (абонентських) пунктах, те¬ 
леграфних станцій і телеграфних 
каналів зв’язку, що з’єднують 
ці установки (пункти) і станції 
між собою. По каналах Т. м. 
здійснюється телеграфний зв’я¬ 
зок. Т. м- буває: внутрішня (на 
території однієї країни) і міжна¬ 
родна (див. ГЕНТЕКС, ТЕЛЕКС); 
з комутованими (див. Комутація) 
і з некомутованими (постійно за¬ 
кріпленими) телеграфними кана¬ 
лами зв’язку. В СРСР розрізня¬ 
ють Т. м;: загального користуван¬ 
ня (по ній передають телеграми), 
що охоплює підприємства Мін-ва 
зв’язку; абонентського телегра¬ 
фування', відомчу (напр., залізнич¬ 
ного транспорту, цивільної авіа¬ 
ції) і факсимільного зв’язку (фо¬ 
тотелеграфного). Т. м. загального 
користування і абонентського те¬ 
леграфування, що є загально дер¬ 
жавними мережами, будують за 
радіально-вузловим принципом. 
Т. м. включає: магістральні мережі 
(між республіканськими, крайо- 
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вими і обласними вузлами зв'язку), 
мережі зонові, або внутрішньооб- 
ласні (між обласними і районними 
вузлами зв’язку), і місцеві (між 
кінцевими пунктами і обласними 
або районними вузлами зв’язку). 
Експлуатаційно-технічне керуван¬ 
ня телеграфною мережею забезпе¬ 
чується умовним розділенням її 
на території, в кожній з яких є 
свій головний вузол, обласні та 
районні вузли зв’язку. Т. м. 
СРСР — складова частина Єдиної 
автоматизованої мережі зв’язку 
країни (див. також Єдина автома¬ 
тизована система зв'язку СРСР). 

В. І. КоVОЛЬ. 

ТЕЛЕГРАФНА СТАНЦІЯ — 
станція, що забезпечує телеграф¬ 
ний зв'язок між абонентами або 
підприємствами зв’язку; складова 
частина телеграфної мережі. Роз¬ 
різняють Т. с. комутації телеграф¬ 
них каналів зв'язку (ТСКК) і 
Т. с. комутації телеграфних пові¬ 
домлень (ТСКП). ТСКК (пере¬ 
важно автоматичні) бувають: або¬ 
нентського телеграфування, пря¬ 
мих з’єднань (безпосереднього 
зв’язку) і об’єднані (абонентського 
телеграфування, прямих з’єднань 
і передачі даних)] малої ємності 
(з’єднують 10—20 кінцевих пунк¬ 
тів) і ємності великої (понад 20 
пунктів). Є ТСКК: декадно-кро¬ 
кові (з електромех. шукачами) і 
досконаліші — координатні (з ба¬ 
гаторазовими координатними з’єд¬ 
нувачами); регістрові (див. Ре¬ 
гістр в електрозв’язку) і безрегі- 
строві. Розробляються ТСКК елек¬ 
тронні. ТСКП діють на основі 
електронних обчислювальних ма¬ 
шин. Вони обробляють (передають) 
З, 6 або 10 телеграфних повідом¬ 
лень за секунду. До устаткування 
Т. с. належать комутаційні при¬ 
строї, багаторазові з’єднувачі, при¬ 
строї погодження з телеграфними 
каналами зв’язку, датчики сиг¬ 
налів, нагромаджувані телеграф¬ 
них повідомлень, контрольно-ви¬ 
мірювальні прилади, пристрої ава¬ 
рійної і оперативної сигналізації 
тощо. Див. також ТЕЛЕКС. 
ТЕЛЕГРАФНЕ Агентство — 
див. Агентство преси. 
ТЕЛЕГРАФНЕ Агентство РА¬ 
ДЯНСЬКОГО СОЮЗУ (ТАРС) — 
центральний інформаційний орган 
при Раді Міністрів СРСР. Засн. 
1918. До 1925 функціонувало під 
назвою Російське телеграфне 
агентство. ТАРС— одне з найбіль¬ 
ших інформаційних агентств світу. 
Збирає офіц. та ін. союзну, а 
також міжнародну інформацію 
і фотоінформацію та поширює її 
для органів рад. преси, телебачен¬ 
ня і радіо, для ін. орг-цій у Рад. 
Союзі й за кордоном. Центр, 
апарат ТАРС, інформаційні агент¬ 
ства при Радах Міністрів союз¬ 
них республік (в УРСР — Радіо¬ 
телеграфне агентство України, 
РАТАУ), кореспондентська мережа 
в СРСР і за кордоном становлять 
єдину держ. інформаційну систе¬ 
му. Відділення або кореспонден¬ 
ти ТАРС є більш як у 100 країнах 
(1980). Для повідомлень ТАРС 
характерні партійність, об’єктив¬ 
ність, оперативність, точність і 
достовірність фактів. Інформація 
ТАРС передається рос., англ., 
франц.. ісп., нім. та араб, мовами. 

У 1975 ТАРС нагороджено орде¬ 
ном Жовтневої Революції. 

- А. П. Матвєєв. 
ТЕЛЕГРАФНЕ рівняння — 
рівняння математичної фізики 
виду 

д2и д2и 

дх\ дх\ 

д*и би 
■ 4- а2и + 

4- І (*і. ** - • • . хп, і). 

де и {хи х2, х„, і) — шукана, 
(хц х2, ..., х„, і) — задана функ¬ 

ції. У випадку п = 1 Т. р. при пев¬ 
них спрощуючих припущеннях за¬ 
довольняє напруга електр. стру¬ 
му, що протікає по провіднику. 
Окремим випадком Т. р. (при 
а2 = 0) є хвильове рівняння. При 
розв’язуванні Т. р. широко викори¬ 
стовують операційне числення та 
спеціальні функції. Т. р. вивчали 
У. Томсон, Г. Кірхгоф, О. Хеві- 
сайд, Ж. А. Пуанкаре (який за¬ 
пропонував цю назву) та ін. 
ТЕЛЕГРАФНИЙ АПАРАТ —апа¬ 
рат, яким передають і (або) прий¬ 
мають електричні телеграфні сиг¬ 
нали в процесі телеграфного 
зв'язку. Перший практично при¬ 
датний Т. а. (електромагнітного ти¬ 
пу) винайшов і продемонстрував у 
дії (1832) П. Л. ІПиллінг. На пер¬ 
ших електромагн. апаратах пові¬ 
домлення записувались у вигляді 
ламаної лінії (пишучі Т. а.) або 
точок і тире (Т. а. С. Ф. Б. Мор¬ 
зе). Досконалішими виявились 
електромагн. літеродрукувальні 
апарати, створені пізніше Б. С. 
Якові, Ж- М. Е. Водо, Д. Е. Юзом 
та ін. З 60-х рр. 20 ст. як літеро¬ 
друкувальні застосовують виключ¬ 
но стартстопні апарати. їхній 
передавальний механізм (сукуп¬ 
ність клавіатури, шифратора, роз¬ 
подільника, допоміжних пристроїв) 
формує і передає в канал зв’яз¬ 
ку закодовані електр. сигнали. 
Приймальний механізм (сукупність 
електромагніта, дешифратора, 
друкуючого і допоміжних присід 
роїв) фіксує на паперовій стрічці 
або рулоні букви, цифри, знаки, 
що відповідають цим сигналам. 
В разі потреби Т. а. обладнують 
автовідповгдачами, реперфорато¬ 
рами, трансмітерами та ін. авто¬ 
матизуючими пристроями. Пер¬ 
спективними є Т. а. електронно- 
мех. типу, в яких застосовують 
безконтактні елементи. Розроб¬ 
ляються повністю електронні те¬ 
леграфні апарати. 
ТЕЛЕГРАФНИЙ ЗВ’ЯЗОК — 
передавання за допомогою теле¬ 
графних апаратів по каналах те¬ 
леграфної мережі повідомлень у 
вигляді телеграм або ін. графічних 
документів з обов’язковим запи¬ 
суванням їх у пункті приймання; 
вид електрозв'язку. В давнину 
Т. з. був неелектричний: повідом¬ 
лення передавали звуковим (на¬ 
приклад, дзвонами, барабанами) 
або оптичним (вогнищами, смоло¬ 
скипами тощо) способом. З часом 
найбільшого поширення (напри¬ 
кінці 18— в 1-й третині 19 ст.) на¬ 
був оптичний спосіб зв’язку — 
оптичними телеграфами семафор¬ 
ного типу. Перший з них з переда¬ 
вальним пристроєм (рухомими 

рейками), встановленим на башті, 
почав діяти (1794) на лінії Париж 
— Лілль. Того ж року оригіналь¬ 
ний проект оптичного телеграфу 
запропонував І. П. Кулібін. В 
Росії оптичний телеграф уперше 
було споруджено (1824) між Пе¬ 
тербургом і Шліссельбургом. Одна 
з ліній (Петербург — Варшава) 
телеграфу такого типу, що почала 
діяти 1838, проходила через Київ. 
Розвиток електричного Т. з. по¬ 
чався у ЗО—40-х рр. 19 ст.— з ви¬ 
найденням електромагн. телеграф¬ 
них апаратів П. Л. Шиллінгом, 
С. Ф. Б. Морзе, Б. С. Якові та 
ін. В Росії вже 1854 стала до ладу 
повітряна проводова телеграфна 
лінія зв’язку Москва — Київ. У 
1871 було відкрито найдовшу (бл. 
12 тис. км) в світі телеграфну лі¬ 
нію Москва — Владивосток. У 
1877 встановлено Т. з. між Пари¬ 
жем і Бордо за допомогою апара¬ 
тів Ж. М. Е. Водо. На поч. 20 
ст. електричний Т. з. застосовував¬ 
ся майже повсюдно. В СРСР для 
Т. з. використовували (20—30-і 
рр.) апарати Морзе, Бо до, О. Ф. 
ІПоріна і Л. І. Тремля, пізніше 
почалась експлуатація досконалі¬ 
ших засобів — стартстопних апа¬ 
ратів, факсимільних апаратів. 
Сучасний Т. з. поділяють на внут¬ 
рішній (в межах країни) і міжна¬ 
родний (див. Телеграф, ГЕНТЕКС, 
ТЕЛЕКС). Буває телеграфний 
дуплексний зв'язок і симплексний 
зв'язок. Осн. особливості Т. за¬ 
швидке передавання і докумен¬ 
тальність повідомлень, можливість 
безпосереднього обміну докумен¬ 
тальними повідомленнями між або¬ 
нентами (див. Абонентське теле¬ 
графування). На відміну від ін. 
способів зв’язку Т. з. пов’язаний 
з передаванням і прийманням дис¬ 
кретних (перервних) повідомлень, 
що складаються із скінченного чис¬ 
ла символів — букв, цифр тощо. 
Дискретними є й сигнали, якими 
передають ці повідомлення. Див. 
також Звукопідводний зв'язок^ 
Код телеграфний, Проводовий 
зв'язок, Радіотелеграфний зв'я¬ 
зок, Телеграфія. В. /. Король. 

ТЕЛЕГРАФНИЙ КОМУТАТОР 
— пристрій, ЯКИМ вручну з’єдну¬ 
ють між собою телеграфні апара¬ 
ти, лінії і канали. Встановлюється 
на телеграфних станціях, з’єдна¬ 
ний з усіма їх підвідними і відвід¬ 
ними лініями та каналами, а та¬ 
кож телеграфними апаратами. Най¬ 
поширеніший Т. к. являє собою вер¬ 
тикальну панель з гніздами, що в 
них вставляють штепселі. 
ТЕЛЕ ЕЛ Е КТ РОКАРДІ ОГРА- 
ФІЯ, радіоелектрокардіографія— 
метод графічної реєстрації різни¬ 
ці біопотенціалів електричного по¬ 
ля серця, що виникає при його 
роботі (див. Електрокардіогра¬ 
фія), за допомогою радіо- або теле¬ 
передавачів. Цей метод дає змогу 
зареєструвати електрокардіограму 
під час фіз. навантаження, під час 
РУХУ (У спортсменів, льотчиків, 
космонавтів). 
Т Е Я Е З І О (Теїезіо) Бернарді- 
но (1509, Козенца біля Неаполя 
2.Х 1588, там же) — італ. філо¬ 
соф-матеріаліст, природодослід¬ 
ник. Закінчив Падуанський ун-т 
(1535). Критикував схоластику, 
пропагував досвідне пізнання при¬ 
роди на основі її законів. З цією 

ТЕЛЕЗІО 

Мал. 2. Телевізори: 
1 — чорно-білого зобра¬ 
ження «Злектроннка 
ВЛ-100»; 
2 — кольорового зобра¬ 
ження «Злектроннка 
Ц-430»; 
3 — чорно-білого зобра 
ження «Каскад-205»; 
4 — кольорового зобра 
ження «Фотон-716»; 
5 — кольорового зобра¬ 
ження «Злектрон-Ц- 
260Д»; 
6 — кольорового зобра 
ження «Соні» (Японія). 
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ТЕЛЕКІНО- 
ПЕРЕДАВАЧ 

Телекінопередавач. 

Функціональна схема 
системи телемеханіки. 

метою заснував у Неаполі акаде¬ 
мію (Асасіешіа Теїезіапа, або Со- 
зепііпа). Осн. твір Т.— «Про при¬ 
роду речей відповідно до її власних 
начал» (9 кн., 1586). Основою бут¬ 
тя вважав вічну, незмінну, поз¬ 
бавлену будь-яких якостей, пасив¬ 
ну матерію, а джерелом руху — 
дві активні стихії: тепло і хо¬ 
лод. Тепло — джерело органічного 
життя, а також тонкоматеріально- 
го життєвого «духа», притаманного 
тваринам і людині, яка поряд із 
цим має безсмертну душу, вкладе¬ 
ну в неї богом. У теорії пізнання — 
прихильник сенсуалізму. Натур¬ 
філософські погляди Т. вплинули 
на Т. Кампанеллу, Дж. Бруно, 
Р. Декарта, Ф. Бекона. 
ТЕЛЕКІНОПЕРЕДАВАЧ, теле- 
кінопроектор — апарат, за допо¬ 
могою якого передають (демонст¬ 
рують) по телебаченню чорно-білі 
або кольорові зображення, зафік¬ 
совані на кіноплівці (кінофільми); 
засіб кінотелевізійної техніки. До 
основних частин Т. (мал.) нале¬ 
жать стрічкопротяжний механізм, 
який забезпечує переміщення кі¬ 
ноплівки (синхронно і синфазно 
рухові електронного променя в 
телевізійній камері), і фотоелек¬ 
тронний пристрій, що перетворює 
кінозображення на відеосигнал- 
Є Т. з передавальними телевізій¬ 
ними трубками, де зображення 
кожного кадру кінофільму прое¬ 
ціюється кольороподіленою оптич¬ 
ною системою (сукупністю призм 
або дзеркал з світлофільтрами) на 
світлочутливі елементи переда¬ 
вальних трубок (переважно плюм¬ 
біконів). Розроблено також Т., 
в яких передаване зображення роз¬ 
кладається (див. Розгортка в часі) 
світловою плямою, що переміщу¬ 
ється по екрану спец, кінескопа. 

В. В Єгоров. 
ТЕЛЕКбДОВИЙ ЗВ’ЯЗбК (від 
грец. ттіХє — далеко і код) — див. 
Передача даних. 
ТЕЛЕКС [від грец. тл^.є — далеко 
і англ. ех (сЬап^е) — обмін] — між¬ 
народна мережа абонентського те¬ 
леграфування для безпосереднього 
двостороннього обміну телеграф¬ 
ними повідомленнями між або¬ 
нентами. Об’єднує (1983) в різ¬ 
них країнах світу понад 100 націо¬ 
нальних мереж з комутаційними 
телеграфними станціями «Те¬ 
лекс». Ці станції обмінюються 
повідомленнями по телеграфних 
каналах зв'язку з використанням 
кабельних і радіоліній, а також 
систем космічного зв'язку. Пові¬ 
домлення надходять від абонен¬ 
тів, у кожного з яких є кінцева 
установка — стартостопний апа¬ 
рат з викличним приладом. З’єд¬ 
нання абонентів забезпечують на¬ 
ціональні, міжнародні та міжкон¬ 
тинентальні комутаційні станції — 
автоматично (набиранням номера 

Сіпала 

Сигйали 

абонента) або на замовлення (через 
операторів станцій). 

Ю. П. Пархомов. 

ТЕЛЕМЕХАНІКА (від грец. тії- 
Хє — далеко і механіка) — галузь 
науки і техніки, предметом якої 
є розробка методів і технічних 
засобів передачі та приймання сиг¬ 
налів (інформації) з метою конт¬ 
ролювання й управління різними 
об’єктами на віддалі. До засобів 
Т. належать пристрої телевимірю¬ 
вання (ТВ), телеуправління (ТУ), 
телекомандування (ТК), телесиг¬ 
налізації (ТС), виклику датчиків 
телевимірювання (ВТВ), телере¬ 
гулювання (ТР), телеблокування 
(ТБ), телемех. зв’язку автоматів 
(ТЗА) і передцчі даних (ПД). За¬ 
лежно від напряму передачі сигна¬ 
лів (даних) засоби Т. поділяють 
на три групи (мал.): контролюючі 
(ТВ, ТС; в них сигнали переда¬ 
ються від об’єктів контролю); ке¬ 
руючі (ТУ, ТК, ВТВ, ТР, ТБ; 
в них сигнали передаються до 
об’єктів керування); двосторонньої 
дії (ТЗА, ПД; в них сигнали мо¬ 
жуть передаватись в обидва боки). 
Пристрої ТВ і ТС здійснюють конт¬ 
ролювання за роботою об’єктів 
на віддалі. Пристрої ТУ переда¬ 
ють команди управління режима¬ 
ми, станом або положенням різних 
об’єктів. Пристрої ВТВ — сигнали 
керування, що здійснюють вибір 
і підключення до окремого каналу 
зв’язку потрібного датчика теле¬ 
вимірювання- В Т. використову¬ 
ються електр. лінії зв’язку, а 
також оптичні, оптоволоконні, гід¬ 
роакустичні та ін- неелектр. лінії. 
Для уникнення пошкоджень при 
передачі сигналів вдаються до 
спец, методів побудови сигналів і 
їх кодування. Засоби Т. широко 
використовують, зокрема, в енер¬ 
госистемах, трансп. системах, на 
пром. підприємствах, а також для 
дослідження космічного простору, 
Світового океану. 
Літ.: Катков Ф. А. Телеуправление. 
К., 1967; Катков Ф. А., Дидьік Б. С., 
Стулов В. А. Телемеханика. К., 1974. 

Ф. О. Катковл 
ТЕЛЕНОМУС (Теїепопшз) — рід 
комах род. сцеліонідових ряду 
перетинчастокрилих. Належить 
до групи яйцеїдів. Переважна біль¬ 
шість видів — паразити яєць мете¬ 
ликів, деякі — клопів, цикадок, 
двокрилих; є природними регуля¬ 
торами чисельності шкідливих ко¬ 
мах. Тіло компактне, чорне, довж. 
0,5—1,6 мм, жилкування передніх 
крил значно редуковане. Вусики 
самок булавовидні, 11-, рідко 10- 
членикові, у самців — 12-членико- 
ві, ниткоподібні. Яйця відкладає 
в яйця ін. комах. Пересічна пло¬ 
дючість ЗО—100 яєць. Тривалість 
розвитку 2—6 тижнів. В помірних 
широтах має 3 покоління, на Пд.— 
більше, зокрема в Ірані — 14—15. 
Поширення всесвітнє. У фауні 
СРСР — понад 120 видів, України 
— понад 50 Деякі види застосову¬ 
ють для боротьби з шкідниками 
сільського та лісового г-ва, у т. ч. 
Т. Іеігаїошиз — для придушення 
вогнищ сибірського та соснового 
шовкопрядів, Т. Іаеуіизсиїиз — 
кільчастого шовкопряда, Т. сЬІо- 
гориз — хлібних клопів. 

С. В. Кононова. 
ТЕЛЕОЛОГІЯ [від грец. твХо^ 
(тєХєос;) — завершення і Х6уо$ — 

вчення] — ідеалістичне вчення, за 
яким розвиток є здійсненням напе¬ 
ред визначеної мети і все в розвит¬ 
ку природи і суспільства доцільне. 
Головне для Т.— ідеалістична 
антропоморфізація (див. Антро¬ 
поморфізм) природних процесів, 
приписування мети природі, пере¬ 
несення на неї здатності до ціле- 
покладання, що властива лише 
людській діяльності. В різних ва¬ 
ріантах Т. поширена в філософії 
(вчення про ентелехію Арістоте- 
ля, стоїцизм, неоплатонізм, кон¬ 
цепція наперед визначеної гармо¬ 
нії Г. Лейбніца, вчення про «сві¬ 
тову душу» Ф. Шеллінга, об’єк¬ 
тивний ідеалізм Г. В. Ф. Гегеля, 
неокантіанство, неотомізм, пер¬ 
соналізм та ін.). Телеологічний 
погляд на живу природу був поши¬ 
рений у біол. теоріях 17—19 ст. 
(див., зокрема, Віталізм). Сучас. 
фідеїзм, а також холізм, неовіта¬ 
лізм та ін. використовують для 
модернізації Т. ідеалістично витлу¬ 
мачені дані генетики, кібернетики, 
психології. Т. несумісна з наук, 
розумінням причинної зумовле¬ 
ності (див. Причинність) і зако¬ 
номірності розвитку предметів та 
явищ об’єктивного світу, служить 
теор. виправданням реліг. світог¬ 
ляду. 
ТЕЛЕПАТІЯ (від грец. тлХє — да¬ 
леко і лаво£ — відчуття) — «від¬ 
чування на віддалі»; одна з форм 
т. з. надчуттєвого сприймання, що 
розглядається парапсихологією як 
можливість мисленого спілкуван¬ 
ня між людьми на віддалі або від¬ 
чуттів людиною стану іншої живрї 
істоти без участі відомих органів 
чуття. Наук, обгрунтування Т. як 
об’єктивно існуючого явища немає. 
Питання про наявність у живих 
організмів рсобливих форм чут¬ 
ливості, невідомих науці, потребує 
експериментального вивчення. 
ТЕЛЕСКбП (від грец. ілХєахо- 
лод — далекоглядний) — оптичний 
астрономічний інструмент для дос¬ 
лідження космічних об’єктів. Зби¬ 
рає енергію від об’єкта і будує йо- 
го зображення, яке можна розгля¬ 
дати оком або реєструвати астро¬ 
спектрографом, астрофотомет¬ 
ром чи іншими пристроями. За 
оптичною схемою Т. поділяють на 
лінзові (рефрактори), дзеркальні 
(рефлектори) та дзеркально-лін¬ 
зові (напр., меніскові телескопи)- 
Для розрахунку Т., які ін. оптич¬ 
них систем, використовують фор¬ 
мули геометричної оптики. Біль¬ 
шість Т. монтують на установці, 
яка дає можливість наводити їх 
на світило і стежити за ним. Деякі 
Т. встановлюють нерухомо. За 
допомогою їх вивчають лише певні 
ділянки зоряного неба. Т. поділя¬ 
ють на астрофізичні — для дос¬ 
лідження зір, планет, туманнос¬ 
тей, Сонця {коронограф та ін. 
сонячні Т.) тощо і астрометричні, 
напр. Меридіанний криг. Для 
дослідження космічних об’єктів у 
радіодіапазоні електромагнітних 
хвиль використовують радіотеле¬ 
скопи. 
Перший Т. збудував 1609 Г. Галі- 
лей на основі зорової труби. Піз¬ 
ніше Т. розробляли Й. Кеплер, 
Д. Грегорі, В. Гершель та ін. У 
2-й пол. 20 ст. в СРСР і СІЛА ве¬ 
дуться роботи по створенню вели¬ 
ких Т. зі складеними дзеркалами. 
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Такий Т. є, зокрема, на Кримській 
астрофізичній обсерваторії АН 
СРСР. Для спостерігання ультра¬ 
фіолетового випромінювання кос¬ 
мічних об’єктів Т. встановлюють на 
штучних супутниках Землі. Див. 
також Обсерваторії та інсти¬ 
тути астрономічні, Спеціальна 
астрофізична обсерваторія АН 
СРСР- Іл. див. до ст. Астроно¬ 
мічні інструменти. 
Літ.: Михельсон Н. Н. Оптические 
телескопьі. Теория и конструкция. М., 
1976; Астрономический календарь. 
Постоянная часть. М., 1981. 
ТЕЛЕСТУДІЯ, телевізійна студія 
— приміщення, з якого передають 
концертні та ін. телевізійні про¬ 
грами; частина телецентру. Від¬ 
значається доброю звукоізоляцією 
і високими акустичними якостями. 

Телестудія Республіканського теле¬ 
центру. Київ. 

В Т. (мал.) розміщують телевізій¬ 
ні камери і мікрофони. Є система 
спец, освітлення і система примусо¬ 
вої вентиляції з кондиціюванням 
повітря. При Т. обладнують кім¬ 
нати для акторів, бутафорські та 
живописні майстерні, ін. допо¬ 
міжні приміщення і служби. Пло¬ 
ща Т. становить від кількох десят¬ 
ків до 1000 м2. 
ТЕЛЕТАЙП (англ. Іеіеіуре, від 
грец. ттіХв — далеко і англ. іуре — 
відбиток) — рулонний старт- 
стопний апарат. 
телЄтов Іван Сергійович [18 
(ЗО).ХІ 1878, Астрахань — ЗО.У 
1947, Харків] — укр. рад. хімік. 
Закінчив Ризький політехнічний 
ін-т (1903). Професор (з 1912) 
Новоолександрійського ін-ту сіль¬ 
ського господарства та лісівни¬ 
цтва, пізніше Харківського сіль¬ 
ськогосподарського інституту ім. 
В. В. Докучаєва, а також Харків, 
ун-ту (з 1914), де 1934 організу¬ 
вав першу на Україні кафедру 
та н.-д. відділ колоїдної хімії. 
Осн. наук, праці присвячені мак- 
ро- та мікрогетерогенному каталізу, 
неорганічним пероксидам, фіз. хі¬ 
мії та синтезу органічних сполук, 
технології виготовлення добрив на 
Україні з місцевої сировини, тех¬ 
нології сірки тощо. 
телефГльм, телевізійний фільм 
— твір, створений спеціально для 
демонстрування по мережі теле¬ 
бачення, з урахуванням його тех¬ 
нічних можливостей. Т. знімають 
на кіноплівку, а також створюють 
у вигляді магнітних відеофоно- 
грам, у яких зображення і звук 
записані за допомогою відеомагні- 
тофона на магнітній стрічці. В 
сучасній практиці до Т., як пра¬ 
вило, відносять повнометражні і 
багатосерійні худож., документ, 
та ін. фільми, розраховані на 

багаторазовий показ. На Украї¬ 
ні Т. випускає Київ, студія «Укр- 
телефільм», а також Київська 
кіностудія художніх фільмів ім. 
О. П. Довженка. Див. також Теле¬ 
візійне мистецтво. 
ТЕЛЕФСЗН (від грец. трХв — 
далеко і срсоуіі — звук) — 1) Елек¬ 
троакустичний пристрій, що пере¬ 
творює електричні сигнали на зву¬ 
кові. До найпоширеніших нале¬ 
жать електромагнітні Т. (мал.), 
що їхня мембрана коливається і 
відтворює звук під впливом змін¬ 
ного магн. поля, збуджуваного 
змінним електр. струмом телефон¬ 
ного сигналу. Є також Т. електро¬ 
динамічні та п’єзоелектричні (див. 
П'єзоелектрика). Т.— складова 
частина телефонних апаратів, те¬ 
лефонних комутаторів, прила¬ 
дів для аудіометрії, різних ра- 
діотех. пристроїв тощо. 2) Скоро¬ 
чена назва телефонного апарата. 
ТЕЛ.ЕФОНГЯ — галузь науки і 
техніки, пов’язана з вивченням 
принципів побудови систем теле¬ 
фонного зв'язку, створенням від¬ 
повідної апаратури, а також з 
оцінкою якості передавання ін¬ 
формації. Грунтується на заг. тео¬ 
рії зв'язку, електроакустиці, те- 
ор. основах електротехніки, імо¬ 
вірностей теорії, масового обслу¬ 
говування теорії, теорії телефон, 
повідомлень тощо. Одне с осн. 
завдань Т. як науково-тех. дис¬ 
ципліни полягає у вивченні власти¬ 
востей і характеристик звукового 
поля (простору, де поширюються 
звукові хвилі), яке зумовлює 
взаємозв’язок між органами мови 
і слуху людини та електроакустич¬ 
ними перетворювачами (мікрофо¬ 
ном, телефоном), у дослідженні 
фіз. сутності процесів, що відбу¬ 
ваються при такій взаємодії. Ін. 
завданнями Т. є: розрахунок і кон¬ 
струювання електроакустичних пе¬ 
ретворювачів і телефонних апара¬ 
тів з заданими параметрами; роз¬ 
робляння тех. засобів телеф. ба¬ 
гатоканального зв’язку; розра¬ 
хунок і конструювання комута¬ 
ційної і керуючої апаратури теле¬ 
фонних станцій; проектування те¬ 
лефонних мереж; створення ме¬ 
тодів контролю і підвищення надій¬ 
ності комутаційної апаратури. Роз¬ 
виткові Т. сприяли праці та вина¬ 
ходи А. Г. Белла, Т. А. Едісона, 
Г. Г. Ігнатьєва, Ю- Охоровича та 
ін. В СРСР проблеми Т. дослід¬ 
жують в Центр, н.-д. ін-ті зв’язку 
(Москва), у його відділеннях у 
Ленінграді та Києві. 
Літ.: Васеньов Г. С. Основи телефо¬ 
нії та телеграфії. К., 1962; Тарасова 
Ц. Л., Корнеев А. С. Основи телефо- 
нии и уплотнение кабельних цепей 
ГТС. М., 1973; Ковалева В. Д., Ко- 
ханова 3. С., Панкратова О. И. Теле- 
фония и системи автоматической ком- 
мутации. М., 1976; Автоматические 
системи коммутации. М., 1978. 

ТЕЛЕФОННА МЕР&КА — су- 
купність абонентських установок 
(телефонних апаратів), теле¬ 
фонних станцій і телефонних ліній 
зв'язку, що з’єднують ці установки 
і станції між собою. По Т. м. здійс¬ 
нюється телефонний зв'язок. Т. 
м. бувають внутрішні (на терито¬ 
рії однієї країни) та міжнародні. 
В СРСР розрізняють Т. м. місцеві 
(сільські, або внутрішньорайонні, 
і міські), внутрішньозонові, зонові 
та міжміські. Сільські Т. м. бу¬ 

дують за радіально-вузловим прин¬ 
ципом: кінцеві телефонні станції 
з’єднують з центральною станцією 
району безпосередньо (одноланко- 
вий телеф. зв’язок) або через вуз¬ 
лові станції (дволанковий телеф. 
зв’язок); центральна станція зв’я¬ 
зана з автом. міжміською телеф. 
станцією (АМТС). Міські Т. м. 
бувають нерайоновані (з однією 
телеф. станцією для всіх абонентів 
міста) і районовані (з кількома 
телеф. станціями). Створення вну- 
трішньозонових і зонових Т. м. 
пов’язане з розділенням (для най¬ 
доцільнішого використання доро¬ 
гих споруд зв’язку) території 
СРСР на умовні зони (можливо до 
1000); в кожній з зон діють одна 
або дві АМТС і автоматичні те¬ 
лефонні станції місцевих мереж, 
що обслуговуються ними. Внут- 
рішньозонова Т. м. являє собою су¬ 
купність АМТС, ліній зв’язку, що 
з’єднують їх між собою, і місцевих 
мереж даної зони; зонова Т. м. є 
сукупністю місцевих і внутрішньо- 
зонових мереж. Міжміські Т. м. 
об’єднують АМТС всіх зон, вузли 
автом. комутації і лінії зв’язку, 
що з’єднують їх між собою. Між¬ 
народні Т. м. складаються з між- 
нар. АМТС, вузлів автом. транзи¬ 
ту і ліній зв’язку, що їх з’єдну¬ 
ють. В СРСР Т. м— складова ча¬ 
стина Єдиної автоматизованої ме¬ 
режі зв’язку країни (див. також 
Єдина автоматизована система 
Зв'язку СРСР). В. А. Балезін. 

ТЕЛЕФСЗН НА СТАНЦІЯ — стан¬ 
ція для з’єднування абонентів ко¬ 
мутацією телефонних ліній зв'яз¬ 
ку. Є частиною телефонної мере¬ 
жі, з’єднує певні з’єднувальні й 
абонентські лінії на час телефон¬ 
них переговорів і роз’єднує їх, коли 
переговори закінчено. Розміщу¬ 
ють Т. с. звичайно в спец, будинку. 
В СРСР розрізняють Т. с. міжмісь¬ 
кі, міські, сільські і відомчі (уста- 
новські). Т. с. поділяють на руч¬ 
ні — РТС (з телефонними кому¬ 
таторами) й автоматичні — АТС 
(мал.). Принцип дії АТС грунту¬ 
ється на з’єднанні абонентських 

ТЕЛЕФОННА 
СТАНЦІЯ 

Телефон: 
/ — пластмасовий 
корпус; 
2 — пластмасова 
кришка з отворами; 
3 — мембрана; 
4 — обмотка електро¬ 
магніту; 
5 — постійний магніт. 

Автоматична телефон^ 
на станція: 
1 — автоматний зал з 
багаторазовими коорди¬ 
натними з’єднувачами; 
2 — приміщення з апа¬ 
ратурою, якою конт¬ 
ролюють і перевіряють 
дію устаткування ав- 

1 томатного залу. 
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ТЕЛЕФОННИЙ 
АПАРАТ 

Автоматичні телефонні 
апарати: 
1 — з кнопковим номе¬ 
ронабирачем і автона- 
бором (СРСР); 
2 — з кнопковим номе¬ 
ронабирачем (Японія); 
3 — з дисковим номеро¬ 
набирачем (ПНР); 
4 — з дисковим номе¬ 
ронабирачем (НДР). 

ліній за допомогою шукачів (див., 
напр., Кроковий шукач), багато¬ 
разових координатних з’єднува¬ 
чів, реле, електронних та ін. ко¬ 
мутаційних пристроїв, що діють 
під впливом імпульсів (коротко¬ 
часних розмикань) в електрично¬ 
му колі номеронабирача телефон¬ 
ного апарата (див. також Автома¬ 
тична телефонна станція). За¬ 
лежно від комутаційного устатку¬ 
вання Т. с. бувають з шукачами, 
з багаторазовими координатними 
з’єднувачами, релейні, механо- 
електронні, квазіелектронні (на- 
півелектронні) та електронні. До 
найперспективніших належать ква¬ 
зіелектронні й електронні Т. с. 
Вони компактні, надійні і зручні 
в експлуатації, їх легко виготовля¬ 
ти. Ємність Т. с.— від 50 до 
20 000 і більше номерів. В УРСР 
налічується (1982) понад 13 тис. 
Т. с. різної ємності. 

В. А. Балезін. 

ТЕЛЕФбННИЙ АПАРАТ, теле¬ 
фон — апарат для телефонних 
переговорів; кінцева абонентська 
установка телефонної мережі. 
Перший приймально-передаваль¬ 
ний телефонний пристрій, застосо¬ 
ваний на практиці, винайшов 
(1876) А. Г. Белл. Згодом Т. а. 
були значною мірою удосконалені 
вченими і винахідниками різних 
країн. До найпоширеніших су¬ 
часних належать автоматичні Т. а. 
(мал.), в яких розрізняють роз¬ 
мовну частину (телефон і мікро¬ 
фон, об’єднані в телефонній труб¬ 
ці), викличну частину (сигнальний 
дзвоник, дисковий або кнопковий 
номеронабирач), а також комута¬ 
ційний пристрій, що перемикає 
викличну частину апарата на роз¬ 
мовну. Створено автоматичні Т. а. 
з автонабором — магн. пам’яттю 
найпотрібніших номерів абонентів. 
За способом живлення мікрофон¬ 
них кіл постійним струмом Т. а. 
бувають системи місцевої батареї 
(МБ) і центральної батареї (ЦБ)— 
від центр, батареї телеф. станції. 
У ручних Т. а. немає номеронаби¬ 
рача, а в системі МБ вони оснаще¬ 
ні індукторами виклику абонен¬ 
тів. Крім звичайних, є Т. а. шахт¬ 
ні (вибухобезпечні), диспетчерські, 
таксофони (телефони-автомати) та 
ін. Т. а. з пультом керування і 
телевізійним блоком наз. відеоте¬ 
лефоном. 
ТЕЛЕФбННИЙ ЗВ’ЯЗбК — 
передавання за допомогою теле¬ 
фонних апаратів мовної інфор¬ 
мації, що нею обмінюються або¬ 
ненти] вид електрозв'язку. Здійс¬ 
нюється по лініях телефонної ме¬ 
режі, забезпечує ведення теле¬ 
фонних переговорів практично на 
будь-якій віддалі. Почався з ви¬ 
найдення (1876) А. Г. Беллом 
електроакустичного пристрою — 
телефону і спорудження (1878) 
першої телефонної станції (Нью- 
Хейвен, СІЛА). В 1878 рос. фізик 
П. М. Голубицький створив дос¬ 
коналіший телефон. Того ж року 
англ. фізик Д. Е. Юз розробив кон¬ 
струкцію вугільного стержньового 
мікрофона. В Росії конструкцію 
досконалішого мікрофона (з ву¬ 
гільним порошком) запропонугав 
(1879) М. Махальський. У 1880 
Г. Г. Ігнатьев створив і успішно 
випробував (у Києві) систему од¬ 
ночасного (по одному проводу) те¬ 

леграфування й телефонування. 
Тривалий час над х удосконаленням 
телефону працював Т. А. Едісон. 
В Росії перші телефонні станції 
з ручним обслуговуванням систе¬ 
ми МБ (місцевої батареї) почали 
діяти в Петербурзі, Москві, Оде¬ 
сі та Ризі (1882), Києві (1886), 
Харкові (1888). В наступні роки 
почалась експлуатація досконалі¬ 
ших станцій ручного обслугову¬ 
вання — системи ЦБ (центральної 
батареї). Ідею таких станцій вис¬ 
ловив 1885 П. М. Голубицький. 
Проект першої найпростішої ав¬ 
томатичної телеф. станції (АТС) за¬ 
пропонував (1887) рос. винахідник 
К. А. Мосцицький. Одним з творі; 
ців складнішої АТС, розробленої 
1893, був рос. винахідник М. П. 
Фрейденберг. Першу міжміську 
телефонну лінію великої протяж¬ 
ності (Москва — Петербург) від¬ 
крито 1908, пізніше (1910—12) 
споруджено лінію телефонного 
зв’язку між Харковом і Катери¬ 
нославом. В СРСР Т. з. почав роз¬ 
виватися з 20-х рр.: стали до ладу 
лінії прямото зв’язку Харків — 
Петроград і Москва — Катерино¬ 
слав (1924), Харків — Київ та ін. 
Першу міську АТС (з машинними 
шукачами — з1 єднувачами абонен¬ 
тів) було збудовано у Ростові-на- 
Дону (1929). У 1939 відкрилась 
найдовша в світі лінія багаторазо¬ 
вого зв’язку Москва—Хабаровськ. 
У 1946—47 рад. спеціалісти розро¬ 
били АТС з кроковими шукачами, 
з 1960 почалось впровадження АТС 
з координатними з’єднувачами. В 
60-х рр. створено квазіелектронні 
АТС, у 70-х рр.— перші зразки 
електронних АТС. В СРСР розріз¬ 
няють Т. з. заг. користування міс¬ 
цевий, міжміський і міжнародний. 
Є також зв’язок внутрішньовідом¬ 
чий і внутрішньовиробничий (див. 
Диспетчерський зв'язок), з рухо¬ 
мими об’єктами (див. Космічний 
зв'язок. Поїзний радіозв'язок. Ра¬ 
діотелефонний зв'язок), спец, при¬ 
значення (див. Зву копі дводний 
зв'язок). Набуває розвитку теле¬ 
фонний далекий зв'язок. Впро¬ 
ваджується зв’язок з передаван¬ 
ням мови у закодованому вигляді 
(див. Вокодер). Розширюється ме¬ 
режа міжміських кабелів зв'язку, 
дедалі ширше застосовується апа¬ 
ратура лінії зв'язку ущільнення. 

В. А. Балезін. 

ТЕЛЕФбННИЙ К6МУТАТОР— 
пристрій для ручного з’єднування 
(;комутації) на телефонній стан¬ 
ції абонентів, що вступають у те¬ 
лефонні переговори. Розрізняють 
Т. к. системи місцевої батареї 
(МБ), центр, батареї (ЦБ) і ком¬ 
біновані. Т. к. складається з лі¬ 
нійних (або абонентських) комплек¬ 
тів, приладів шнурових пар і при¬ 
ладів робочого місця телефоніст¬ 
ки. Лінійні комплекти Т. к. (гніз¬ 
да для вмикання телеф. ліній, 
викличні клапани у системі МБ 
або сигнальні лампи у системі 
ЦБ) дають змогу одержувати від 
абонента сигнал виклику, надава¬ 
ти йому необхідну для переговорів 
лінію. За допомогою приладів шну¬ 
рових пар (опитувально-виклич- 
ного ключа, штепселів з шнурами, 
відбійного клапана у системі МБ 
або відбійної лампи у системі ЦБ) 
запитують абонента, з’єднують 
його з ін. абонентом та одержують 

сигнал про закінчення переговорів. 
Користуючись приладами робочого 
місця (мікрофонами, телефона¬ 
ми, телефонними індукторами та 
ін.), телефоністка розмовляє з 
абонентом, надсилає виклик іншо¬ 
му абонентові. Є Т. к. на 10, 20, 
30„ 40, 50, 100 і більше номерів. 
ТЕЛЕЦЕНТР, телевізійний центр 
— сукупність споруд і технічних 
засобів для підготовки і передаван¬ 
ня телевізійних програм; в СРСР— 
установа системи Державного ко- 

Телецентр. 1 — технічна апаратна; 
2 — режисерська апаратна. 

мітету по телебаченню і радіо¬ 
мовленню. Осн. структурний під¬ 
розділ Т. (мал.) — апаратно-сту¬ 
дійний комплекс, що складається з 
апаратно-студійних блоків: теле¬ 
студій, технічних апаратних (з 
устаткуванням, яким підсилюють 
і перетворюють відеосигнали, що 
надходять від телевізійних камер, 
розміщених у телестудіях), режи¬ 
серських (з відеоконтрольними 
пристроями) і телекінопроекцій- 
них (з телекінопередавачами) апа¬ 
ратних, апаратних відеозапису, 
пересувних телевізійних станцій 
і пересувних відеозаписувальних 
станцій. В Т. є цех спец, освітлен¬ 
ня, ін. цехи і допоміжні служби. 
З Т. програми надходять на теле¬ 
візійну станцію, що її антени роз¬ 
міщено на телебашті. Поряд із 
створенням власних телевізійних 
програм Т. може одержувати по 
міжміських лініях зв'язку програ¬ 
ми з ін. міст, ретранслювати їх. 
В СРСР налічується (1982) 118 Т., 
зокрема в УРСР — 14. Найбіль¬ 
ший на Україні — Республікансь¬ 
кий Т. (Київ), передачі якого по¬ 
чались 1951 (кольорові — 1968). 
З 1982 він передає тільки кольоро¬ 
ві зображення. В. П. Оркуша. 

телЄць — одне з сузір’їв зодіаку. 
Найяскравіші зорі — Альдеба- 
ран, Нат, Альціона і £ Тельця від¬ 
повідно 0,8; 1,6; 2,9; 3,0 візуаль¬ 
ної зоряної величини. В Т. містять¬ 
ся два розсіяні зоряні скупчення — 
Гіади і Плеяди. Видно на всій те¬ 
риторії СРСР восени і взимку, 
найкраще — в листопаді й грудні. 
Див. карту до ст. Зоряне небо. 
ТЕЛЄЦЬКЕ бЗЕРО. Алтинколь 
— озеро в межах Алт. краю 
РРФСР. Лежить у передгір’ях 
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Алтаю на вис. 436 м над р. м. 
Довж. 78 км, пересічна шир. 5 
км, площа 223 км2, глиб, до 325 м. 
Береги переважно скелясті, урвис¬ 
ті. В озеро впадає бл. 70 річок, 
витікає р. Бія. Льодрстав нестій¬ 
кий. Водиться 13 видів риб (сиг, 
харіус, таймень, щука). Т. о. вхо¬ 
дить до Алтайського заповідника. 
Об’єкт туризму. 
ТЕЛЄШЕК Кирило Георгійович 
[19(31).III 1894, с. Козельщина, 
тепер смт Полтавської обл.— 
7.УІІІ 1974, Харків] — укр. рад. 
економіст, професор (з 1944). Член 
КПРС з 1947. Під час громадян, 
війни брав участь у боях проти 
денікінських військ. У 1928 за¬ 
кінчив Харків, ін-т народного гос¬ 
подарства і з того часу працював 
на науково-викладацькій роботі. 
З 1945 — заст. директора Харків, 
зоотехнічного ін-ту, з 1960 — зав. 
кафедрою економіки і організа¬ 
ції с. г. Харківського с.-г. ін-ту ім. 
В. В. Докучаєва. Автор ряду праць 
з питань економіки с. г. України, 
в т. ч. праці «Проблема сільсько¬ 
господарського освоєння Нижньо¬ 
дніпровських пісків» (X., 1948). 

Я. Л. Доценко. 

ТЕЛЕШбВ Микола Дмитрович 
[29.Х (10.ХІ) 1867, Москва — 
14.ІІІ 1957, там же] — рос. рад. 
письменник, засл. діяч мистецтв 
РРФСР (з 1938). Друкуватися 
почав 1884 як поет. У збірках 
оповідань «На тройках» (1895), 
«За Урал» (1897), «Повісті та опо¬ 
відання» (1899) показав тяжке 
становище селян-переселенців, 
уральських шахтарів. Оповідан¬ 
ня «Між двома берегами» (1904) — 
про талановитість простих людей. 
В оповіданнях 1905—07 висловив 
думку про неминучість соціальних 
перетворень («Чорної ночі», «Пет¬ 
ля», «Крамола»). У повісті «Поча¬ 
ток кінця* (1933) показав боротьбу 
нар. мас проти царизму. У худож. 
мемуарах «Нотатки письменника» 
(1943) відтвррив картину літ. жит¬ 
тя на зламі двох епох, згадував 
про своє перебування в Дніпропет¬ 
ровську, писав про Т. Шевченка. 
Автор творів для дітей. 
Те.: Избранньїе сочинения, т. 1—3. 
М., 1956; Записки писателя. М., 
1980; Укр. перек л.— Скрута. 
К., 1908. О. В. Бобир. 

ТЕЛЛАЛОВ Петро Абрамович 
[1853—12 (24).ХІІ 1883, Петербург] 
— рос. революціонер, народник. 
З міщан. Навчався в Петерб. 
гірничому ін-ті (1870—74). Учас: 
ник революц. руху з 1874. З осені 
1879 — член Виконавчого к-ту 
«Народної волі*. Очолював хар¬ 
ківську, з 1880 — моск. орг-цію 
народовольців. Вів революц. про¬ 
паганду серед студентів і робітни¬ 
ків. Був заарештований у грудні 
1881. За «процесом 17-ти» засуд¬ 
жений др смертної кари, яку зго¬ 
дом замінено довічною каторгою. 
Помер у Петропавловській фор¬ 
теці. 
ТЙЛЛЕР (Теїіег) Едвард (н. 15.1 
1908, Будапешт) — амер. фізик, 
член Національної АН (з 1948). 
Вчився і працював у Німеччині, 
Данії, Великобританії. З 1935 — 
у США (1935—41 — професор 
ун-ту у Вашінгтоні, 1946—52 — 
Чікагського ун-ту, 1953—75 — Ка¬ 
ліфорнійського ун-ту). Наук, пра¬ 
ці — з квантової механіки, ядер¬ 

ної фізики, проблеми керованого 
термоядерного синтезу, спектро¬ 
скопії багатоатомних молекул, фіз. 
хімії, фізики космічного промін¬ 
ня, фізики елементарних частинок. 
Брав участь у створенні (1941— 
53) амер. атомної бомби, під його 
безпосереднім керівництвом ство¬ 
рено водневу бомбу. Підтримував 
агресивну політику імперіалістич¬ 
них кіл США, зокрема антигуман- 
ні плани щодо використання ней¬ 
тронної зброї. 

Теллус (біля неї — символи повітря 
й води). 13—9 до н. е. Мармуровий 
рельєф. «Вівтар миру». Рим. 

ТСЛЛУС (лат. Теїіиз) — у дав- 
ньоітальській і давньорим. міфо¬ 
логії богиня матері-землі, втілення 
її родючості. Вшановували Т. і 
як богиню життя (оскільки земля 
дає життя) й смерті (бо вона при¬ 
ймає в своє лоно померлих). У піз¬ 
ніші часи її культ був витіснений 
культом Церери. 
ТЕЛОМЄРА (від грец. тєХо£ — 
кінець і цєрод — частина) — особ-; 
ливий сегмент на вільному кінці 
хромосоми• При хромосомних пе¬ 
ребудовах, викликаних мутаге¬ 
нами, окремі фрагменти хромосо¬ 
ми можуть знову приєднуватися, 
але лише тим кінцем, на якому 
немає Т. Таким чином Т. переш¬ 
коджає приєднанню ін. хромосом 
чи хромосомних фрагментів. 
ТЕЛОФАЗА (від грец. іеХо$ — 
кінець і сраоїд — прояв) — за¬ 
ключна стадія поділу клітин (мі¬ 
тозу і мейозу), що настає за 
анафазою. Т. мітозу характе¬ 
ризується реконструкцією дочірніх 
ядер, появою ядерної оболонки 
і ядерг^я] хромосоми деспіралізу- 
ються і стають невидимі; цито¬ 
плазма ділиться з утворенням двох 
дочірніх клітин. В Т. першого по¬ 
ділу мейозу відбувається ре¬ 
конструкція дочірніх ядер навколо 
гаплоїдних хррмосом, які розміще¬ 
ні біля полюсів клітини і склада¬ 
ються з двох пов’язаних між собою 
хроматид. Після цього на корот¬ 
кий час утворюються два інтерфаз- 
них ядра (див. Інтерфаза), і почи¬ 
нається другий мейотичний поділ, 
Т. якого принципово не відрізня¬ 
ється від Т. мітозу. Термін «тело- 
фаза» запропонував 1884 нім. вче¬ 
ний Е. Страсбургер. 
ТЕЛУГУ — народ у Пд. Індії. 
Див. Андхра. 
ТІЛУГУ ЛІТЕРАТУРА — л-ра 
народу андхра телугу мовою. 
Найраніша писемна пам’ятка, що 
збереглася,— «Андхра Махабха- 
рата» (поч. 11 ст.) — переказ із 
санскриту кількох частин <Ма- 
хабхарати». Його здійснив Нан- 
ная Бхатта, який заклав основи 
класичної поезії і літ. мови телугу. 
Визначний поет кін. 12—1-ї пол. 

13 ст., представник релігійно-ре¬ 
форматорського руху бхакті — 
Палкуріка Соманатха (писав про¬ 
стою нар. мовою, започаткував 
жанр героїчної балади). В 13— 
14 ст. Тіккана і Єрапрагада за¬ 
вершують «Андхра Махабхарату». 
Найвідоміші поети 15 ст.: ПІрінат- 
ха і Баммера Потана. В л-рі 
16 ст., що переживала пору розк¬ 
віту й набувала нац. характеру, 
виступили Крішнадеварая, Ала- 
сані Педдана, Нанді Тіммана, 
Дхурджаті, Теналі Рамакрішна, 
Мадайягарі Маллана, творчості 
яких притаманний інтерес до люд¬ 
ської особистості, ліризм і психоло¬ 
гічна глибина. В 17—18 ст. поміт¬ 
ні нахил до формалістичної вишу¬ 
каності, витонченість в еротичній 
поезії і водночас пошук нових 
напрямів. Найцікавішим поетом 
цього періоду, в який починає 
народжуватися нова культура, був 
Вемана. Він виступав за рівність, 
проголошував ідеї любові до люди¬ 
ни. В кін. 19 — на поч. 20 ст. за¬ 
роджується новітня л-ра телугу, 
основоположником якої став Кан- 
дукурі Віресалінгам, автор першо¬ 
го соціально-побутового роману 
телугу «Життя Раджасекхари», ба¬ 
гатьох драм, творів. З істор. драма¬ 
ми та романами виступили Чіла- 
камарті Лакшмінарасімхам, Чілу- 
курі Вірабхадра Рао, В. Венка- 
тарайя Піастрі, К. Шрініваса Рао 
та ін. Рух за демократизацію л-ри, 
наближення телугу мови до народ¬ 
ної очолив Гуразада Аппарао — 
автор першої п’єси, написаної роз¬ 
мовною мовою телугу, «Викуп за 
наречену» (1896), перших новел мо¬ 
вою телугу, зачинатель лірико-ро- 
мантичної і патріотичної поезії в 
л-рі телугу. Його вірш «Любов до 
батьківщини» став нац. гімном 
штату Андхра-Прадеш. На поезії 
перших десятиліть 20 ст., представ¬ 
леній іменами Раяпролу Субба- 
рао, Девулапаллі Крішнашастрі, 
Аббурі Рамакрішни Рао, Вішванат- 
хи Сатьянараяни, Нандурі Субба- 
рао, відчутний значний вплив 
англ. романтиків і Р. Тагора. Важ¬ 
ливе значення для прози 20-х рр. 
мав соціальний роман Уннави 
Лакшмінараяни «Село недотор¬ 
канних» (1921), а в ЗО—40-х рр. 
— соціально-психологічні романи 
Адаві Бапіраджу («Нараяна Рао»), 
Вішванатхи Сатьянараяни («Мор¬ 
ський берег»), новели Чінти Дік- 
шітулу, Гудіпаті Венкатачалама, 
Малладі Рамакрішни Рао. Най- 
видатніший поет 30-х рр.— Шрі- 
рангам Шрініваса Рао, один із 
основоположників течії революц. 
романтизму «абх’юдаям» (прогрес), 
до якого належали також Арудра, 
Дасаратхі та ін. В 40-х рр. з’яви¬ 
лися драми В. Бхаскарарао та С. 
Сатьянараяни, поезія Рамани Ред- 
ді, Кундурті та ін. 
Після завоювання Індією неза¬ 
лежності (1947) найрізноманітніші 
суспільні проблеми порушують у 
своїх творах поет А. Сомасундар, 
романісти М. Рамамохан Рао («Ко¬ 
лісниця», 1956), К. Кутумба Рао 
(«Навчання»), новелісти Т. Го- 
пічанд, К. Кутумба Рао, Каруна 
Кумар, Палагуммі Падмаразу, 
Буччібабу, Рачаконда Вішванатхі 
Піастрі (гостро соціальні «Шість 
оповідань про сухий закон», 1962), 
Муніманік’ям Нарасімха Рао. 

ТЕЛУГУ 
ЛІТЕРАТУРА 



190 

ТЕЛУГУ МОВА 

к. Т. Б. Тельжанов. 

Тель-Авів. Панорама 
частини міста. 

Укр. мовою перекладено вірші Гу- 
разади Аппарао, Раяпролу Суб- 
барао та ін. (-«Всесвіт», 1962, № 9). 
Літ.: Гуров Н., Петруничева 3. Лите 
ратура телугу. М., 1967. 

Ю. В. Покальчук. 
ТЕЛУГУ МОВА, телунгу, тену- 
гу, тенунгу — мова народу андхра 
(телугу). Належить до дравідій- 
ських мов. Розрізняють дві фор¬ 
ми Т. м.: архаїчну книжну (грант- 
хіку) і сучасну загальновживану 
(в’явахарику). В Т. м. виділяють 4 
осн. діалекти. Характерні риси 
Т. м.: втрата давніх альвеолярних 
шумних і ретрофлексного сонанта, 
часте випадання кореневого голос¬ 
ного; розрізнювання в однині двох 
родів: чоловічого й нечоловічого. 
Найдавніші писемні пам’ятки на¬ 
лежать до 7 століття. 
Літ.: Петруничева 3. Н. Язьік телугу. 
М., 1960. М. С. Андронов. 
ТЕЛУР [лат. Теїіигіиш, від Іеі- 
Іиз (Іеііигіз) — Земля], Те — хім. 
елемент VI групи періодичної си¬ 
стеми елементів Д. І. Менделєєва, 
ат. н. 52, ат. м. 127,60. Природ¬ 
ний Т. складається з 8 стабільних 
ізотопів з масовими числами 120, 
122—126, 128, 130. Відомо 16 ра¬ 
діоактивних ізотопів з Т1/г від 2 хв. 
до 154 днів. Відкрив 1782 угор. до¬ 
слідник Ф. Й. Мюллер фон Рей- 
хенштейн (1740—1825), назву дав 
1798 нім. хімік М. Г. Клапрот 
(1743—1817). Вміст Т. у земній 
корі 1 • 10“7 % за масою. У при; 
роді буває у вигляді телуридів і 
самородного Т.; часто супутній 
сірці й селену. Т.— сріблясто-біла 
крихка кристалічна речовина з 
металевим блиском; густ. 6330 
кг/м3; гпл 452 °С; ік„п 990° С; на¬ 
півпровідник. За хім. властивостя¬ 
ми Т.— неметал. На повітрі стій¬ 
кий, при високій т-рі горить з ут¬ 
воренням твердого діоксиду Те02, 
який майже не розчиняється у во¬ 
ді, з лугами утворює телурити, 
напр. №2Те03. Т. легко реагує з га¬ 
логенами. Розчиняється у концент¬ 
рованій сірчаній к-ті. З металами 
утворює телуриди. Одержують в 
осн. з відходів електролізу міді. 
Застосовують для легування свин¬ 
цю з метою підвищення мех. вла¬ 
стивостей, як барвник скла й 
емалей та ін. в. Л. Павлов. 
ТЕЛУРИДИ — сполуки телура 
з електропозитивними елементами, 
гол. чин. з металами. Аналоги 
сульфідів і селенідів. Кристаліч¬ 
ні речовини, багато з них відзна¬ 
чаються напівпровідниковими вла¬ 

стивостями (див. Напівпровідни¬ 
ки) і високою чутливістю до різних 
випромінювань (інфрачервоного, 
рентгенівського та ін.). Зустріча 
ються у вигляді природних міне¬ 
ралів, напр. геситу А§2Те, кала- 
вериту АиТе2, рикардиту Си4Те3, 
меноніту МіТе2. Застосовують Т. 
при виготовленні фотоелементів, 
фоточутливих шарів телевізійних 
трубок, дозиметрів, приймачів ін¬ 
фрачервоного випромінювання. 
ТЕЛУРЙЧНІ ЛГНІЇ [від лат. Іеі- 
ІЦ5 (іеііигіз) — Земля^ — темні 
спектральні лінії (точніше — сму¬ 
ги), що утворюються в спектрах 
небесних світил внаслідок погли¬ 
нання світла земною атмосферою. 
Помітні Т. л. спричиняють лише 
ті гази, яких в атмосфері є значна 
кількість або які здатні сильно вби¬ 
рати світло в доступній для спосте¬ 
рігання частині спектра. Найінтен- 
сивніші Т. л. зумовлюють водяна 
пара та озон, менш інтенсивні — 
кисень. Т. л. в окремих ділянках 
інфрачервоної та ультрафіолето¬ 
вої областей спектра оптичного 
роблять земну атмосферу непрозо¬ 
рою для відповідного випроміню¬ 
вання. Вперше Т. л. виявив 1832 
англ. фізик Д. Брюстер (1781— 
1868). 
ТЕЛУРЙЧНІ СТРУМИ — при¬ 
родні електр. струми у твердих 
оболонках Землі й гідросфері. 
Останні наз. також мор. струмами. 
Осн. джерела Т. с.: процеси в кос¬ 
мосі, магнітосфері й іоносфері, 
які зумовлюють змінні електро- 
мапі. поля; процеси в атмосфері 
та індукція (див. Індукція у фізи¬ 
ці) при рухові провідників (течії, 
хвилі тощо) в геомагн. полі; елект- 
рохім., термоелектр. та ін. проце¬ 
си в гірських породах. Електр. 
поля Т. с. незначні (напруженість 
10“8—10“4 В/м), проте ці струми 
впливають на біосферу (напр., 
спостерігається зміна поведінки 
мор. риб), радіозв*язок тощо. Ін¬ 
тенсивність і напрям Т. с. зміню¬ 
ються у часі з періодом від часток 
секунд до доби і більше. Дані про 
Т. с. використовують при вивчен¬ 
ні глибинної будови Землі й роз¬ 
відці корисних копалин, діагнос¬ 
тиці магнітосфери (див. Магніто- 
телуричні методи розвідки), ви¬ 
мірюванні швидкості мор. течій 
тощо. На Україні Т. с. вивчає Ін-т 
геофізики АН УРСР. 

І. І. Рокитянський. 
ТЕЛЯ ЗІ(33, інвазійний керато- 
кон’юнктивіт — гельмінтозна хво¬ 
роба очей с.-г. тварин (найчастіше 
великої рог. худоби). Збудники — 
дрібні черви нематоди роду теля- 
зія, які паразитують у кон’юнкти- 
вальному мішку, під третьою по¬ 
вікою ока і в сльозовивідних кана¬ 
лах. Паразити ушкоджують рогів¬ 
ку ока і кон’юнктиву, внаслідок 
чого тварина іноді сліпне. Самка 
нематоди народжує личинок, яких 
з очними виділеннями хворих тва¬ 
рин заковтують польові мухи, 
де паразити набувають інвазійної 
стадії (див. Інвазія) і проникають 
у хоботок комахи. При контакті 
хоботка мухи з кон’юнктивою тва¬ 
рини личинки потрапляють в око 
тварини, де досягають статевої 
зрілості і паразитують. Заходи 
боротьби: промивання очей 
ррзчином борної кислоти, йоду, 
лізолу, антибіотиками. Профілак¬ 

тична дегельмінтизація. Див. та¬ 
кож Нематодози. 

В. М. Хрящевський. 
ТЕЛЬ-АВІВ — гол. екон. і куль¬ 
тур. центр Ізраїлю. Порт на Серед¬ 
земному м., вузол з-ць і автошля¬ 
хів; поблизу міста — міжнар. 
аеропорт Лідда. 343 тис. ж. (1978). 
Т.-А. засн. 19Ю9 євр. колоністами. 
З утворенням 1948 д-ви Ізраїль став 
її столицею. В 1950 уряд Ізраїлю, 
порушивши рішення Генеральної 
Асамблеї ООН від 29.ХІ 1947 про 
особливий статус Єрусалима, ого¬ 
лосив його столицею країни. Цю 
незаконну акцію не визнала біль¬ 
шість д-в — членів ООН. У Т.-А. 
перебувають майже всі дипломати¬ 
чні місії. У місті зосереджено бл. 
50 % пром. підприємств країни — 
маш.-буд.,металообр., хім., фарм., 
паперові, поліграф., шкіряно- 
взут., текст., харчосмакові та ін. 
Обробка довізних алмазів. Ун-т, 
ізраїльські хім. та геронтологічне 
т-ва, Ізраїльська мед. асоціація, 
Держ. комісія по використанню 
атомної енергії та ін. наук, закла¬ 
ди. Муніципальна, ун-ту та ін. 
б-ки. Серед музеїв — Гаарец-му- 
зей, старожитностей Т.-А.— Яффи, 
етнографії і фольклору, скла, ну¬ 
мізматики, археол., мистецтва, Му¬ 
зей Т.-А. Нац., Камерний, Опер¬ 
ний та ін. театри, консерваторія. 
ТЕЛЬ-ЕЛЬ-АМ АРНА, Ель-Амар- 
на, Амарна — поселення на сх. 
березі Нілу (за 287 км на Пд. 
від Каїра), біля якого розміщені 
залишки однієї з столиць Стародав¬ 
нього Єгипту — Ахетатона (««Гори¬ 
зонт Атона»), що була перенесена 
з Фів фараоном Аменхотепом IV 
(Ехнатоном) у кін. 15 ст. до н. е. 
З 1891 в Т.-ель-А. провадяться си¬ 
стематичні розкопки, під час яких 
було відкрито залишки численних 
будов з сирцевої цегли (палаців 
фараонів, палацу цариці Нефер- 
тіті, будинків урядовців і реміс¬ 
ників), відомі скульптури Ехна- 
тона і Нефертіті. Інтерес станов¬ 
лять виявлені під час дослідження 
залишків канцелярії численні кли¬ 
нописні глиняні таблички, що 
містять частину дипломатичного 
листування фараонів. Місто існу¬ 
вало бл. 15 років; після смерті 
Ехнатона воно занепало. 
ТЕЛЬЖАНОВ Канафій Темір Бу- 
латович (н. 1.У 1927, аул Байтюєк, 
тепер Ом. обл.) — казах, рад. жи¬ 
вописець, нар. художник СРСР 
(з 1978), чл.-кор. АМ СРСР (з 
1967). Член КПРС з 1961. В 1947— 
53 навчався в Ін-ті живопису, 
скульптури та архітектури ім. 
І. Ю- Рєпіна в Ленінграді у М- І. 
Авілова. Твори: «Жамал» (1955), 
«На землі дідів» і «Звуки домбри» 
(обидва — 1958), «Мирні вогні» 
(1961), «Тиша» (1964), «На Карої» 
(1979), «На сторожі революції» 

К. Т. Б. Тельжанов. Жамал. 1955. 
ДТГ у Москві. 
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(1981). З 1978 викладає в Алма- 
Атинському театрально-худож¬ 
ньому ін-ті (з 1981 — професор). 
Нагороджений орденами Трудово¬ 
го Червоного Прапора і «Знак По¬ 
шани». 
Т Ел Ь М А Н (ТЬаїтапп) Ернст 
(16.IV 1886, Гамбург — 18.VIII 
1944. концтабір Бухенвальд, поб¬ 
лизу м. Веймар, тепер НДР) — 
діяч нім. і міжнар. комуністичного 
руху. Трудову діяльність почав 
1900. Працював чорноробом, пор¬ 
товим вантажником. У 1903 всту¬ 
пив до С.-д. партії Німеччини, 
1904 — до профспілки транспорт¬ 
них робітників. Один з організа¬ 
торів молодіжного профспілко¬ 
вого руху в Гамбурзі. З початку 
1-ї світ, війни 1914—18 став на 
інтернаціоналістські позиції. В 
1915 мобілізований до армії і від¬ 
правлений на Зх. фронт. Вів ре- 
волюц. антимілітаристську про¬ 
паганду серед солдатів, за що 
зазнав переслідувань. У 1917 всту¬ 
пив до Незалежної с.-д. партії Ні¬ 
меччини (НСДПН). В період 
Листопадової революції 1918 в Ні¬ 
меччині — член Ради робітн. і сол¬ 
дат. депутатів Гамбурга. З 1919 — 
голова гамбурзької організації 
НСДПН. Боровся проти опортуні¬ 
стичного керівництва НСДПН, за 
об’єднання її з КП Німеччини 
(КПН; створена 1918—19) і приєд¬ 
нання до Комінтерну. В 1920, під 
час об’єднання партій, завдяки Т. 
переважна більшість членів гам¬ 
бурзької орг-ції НСДПН на чолі 
з ним вступила до КПН- 3 1920 — 
голова гамбурзької орг-ції КПН. 
З 1923 — член ЦК КПН. Керів¬ 
ник Гамбурзького повстання 1923. 
З 1924 — деп. парламенту. З лю¬ 
того 1925 очолював Союз червоних 
фронтовиків. З вересня 1925 — 
голова ЦК КПН. Учасник III 
(1921), V (1924) і VI (1928) конгре¬ 
сів Комінтерну. З 1928 — член 
Президії ВККІ, один із заст. го¬ 
лови ВККІ. Після встановлення в 
Німеччині в січні 1933 фашист, 
диктатури працював у підпіллі. 
З.ІІІ 1933 заарештований. Незва¬ 
жаючи на широкий рух за його 
визволення, що розгорнувся в усьо¬ 
му світі, в т. ч. на Україні, 1933— 
44 перебував в ув’язненні в тюр¬ 
мах Берліна, Ганновера, Баутцена. 
В серпні 1944 Т. було перевезено до 
концтабору Бухенвальд і таємно 
застрелено, а його тіло спалено в 
крематорії. 
Те.: Рос. перекл.— Избранньїе 
статьи и речи, т. 1—2. М., 1957 — 58. 
Літ.: Бреде ль В. Зрнст Тельман. 
Пер. с нем. М., 1955; Германии бес- 
смертньїй сьін. Пер. с нем. М., 1963; 
Давидовим Д. С. Зрнст Тельман. Стра- 
ницьі жизни и борьбьь М., 1971. 
ТЕЛЬМАНІВСЬКИИ РАИбН — 
на Пд. Донец. обл. УРСР. Утво¬ 
рений 1923. Площа 1,3 тис. км2. 
Нас. 38,9 тис. чол. (1983). У райо¬ 
ні — 62 населені пункти, під¬ 
порядковані 3 селищним і 12 
сільс. Радам нар. депутатів. 
Центр — смт Тельманове. Т. р. в 
основному розташований на пд.- 
сх. схилах Приазовської височини. 
Поверхня характеризується чер¬ 
гуванням вододільно-рівнинного та 
яружно-балкового типів місцевос¬ 
ті. Осн. корисна копалина — гра¬ 
ніт. Річки — Кальміус з прит. 
Кічиксу та Грузький Єланчик — 
належать до бас. Азовського м. 

Грунти чорноземні. Лежить у сте¬ 
повій зоні. Найбільше пром. під¬ 
приємство — Каранський граніт¬ 
ний кар’єр (смт Мирне). Комбі¬ 
нат побутового обслуговування 
(Тельманове), 5 будинків побуту. 
Спеціалізація с. г.— землеробство 
зернового, тваринництво м’ясо- 
мол. напрямів. Площа с.-г. угідь 
1982 становила 116,2 тис. га, у 
т. ч. орні землі — 92,9 тис. га. 
Зрошується 11,6 тис. га. Гол. куль¬ 
тури: озима пшениця, ячмінь, ку¬ 

курудза, соняшник, овочеві. Ско¬ 
тарство, птахівництво, вівчарство. 
В Т. р.— 16 колгоспів, 3 радгоспи, 
райсі льгосптехні ка, райсі льгосп- 
хімія. Залізничні станції: Ка¬ 
рань і Кічиксу. Автомоб. шляхів— 
433 км, у т. ч. з твердим покрит¬ 
тям — 397 км. У районі — сільс. 
профес.-тех. уч-ще (с. Гранітне), 
25 заг.-осв. та музична школи; 42 
лік. заклади, у т. ч. 4 лікарні. 14 
будинків культури, 21 клуб, 44 
кіноустановки, 33 б-ки. В Т. р. 
видається газ. «Путь Октября» 
(з 1935). А. О. Проти 
ТЕЛЬМАНОВЕ — селище місько¬ 
го типу Донецької області УРСР, 
райцентр, за 34 км від заліз¬ 
ничної ст. Карань. 4,4 тис. ж. 
(1983). Засн. в середині 19 ст. як 
німецька колонія. Рад. владу 
встановлено в кін. 1917. З 1935 
має сучас. назву. З 1971 Т— с-ще 
міськ. типу. У Т-— комбікормовий 
з-д та цех Донец. міськ. мол. з-ду, 
комбінат побутового обслуговуван¬ 
ня, будинок побуту. 2 заг.-осв. 
та музична школи, лікарня, Бу¬ 
динок культури, 2 бібліотеки. 
ТЕЛЬФЕР (англ. іеІрЬег, від 
грец. ТТЇА.Є — далеко і <рерш — не¬ 
су) — вантажопідйомний пристрій 
{таль з електр. приводом), що пере¬ 
міщується по монорейковій під¬ 
вісній колії. Найпоширеніші Т. 
вантажопідйомністю 1—5 т. Т.— 
засіб внутрішньоцехового транс¬ 
портування вантажів. 
ТЕМА — місто на Пд. Гани. Порт 
на узбережжі Гвінейської зат. Ат¬ 
лантичного <ж., залізнична стан¬ 
ція. Т.— місто-супутник Аккри. 
60,8 тис. ж. (1970). Металург, 
(сталеливарний і алюм. з-ди), суд- 
норем., автоскладальна, нафтопе¬ 
реробна, хім., буд. матеріалів, 
текст., харч., у т. ч. рибоконсервна, 
пром-сть. ТЕС. Рибальство. 
ТЕМА (від грец. Оеца— питання 
для обговорення)— 1)В науко¬ 
вій роботі — частина нау¬ 
кової проблеми, що обіймає одне 

або кілька питань, які треба роз¬ 
в’язати на основі спеціальних до¬ 
сліджень в лабораторіях, клініках, 
у полі та ін. 2)В літературі— 
основна філософська, соціальна, 
етична або інша ідеологічна проб¬ 
лема епічного та драм, твору, реа¬ 
лізована через зображення й ідей¬ 
ну інтерпретацію певних життєвих 
подій і явищ. Т. конкретизується 
в сюжеті, але вона міцно пов’язана 
з ідеєю і створює з нею ідейно-те¬ 
матичну єдність- Вибір і форму¬ 
вання теми зумовлюються світог¬ 
лядом автора. Поряд з основною, 
як правило, існують і побічні те¬ 
ми, складаючи в сукупності те¬ 
матику твору, яка охоплює все, в 
ньому зображене, і осягається ли¬ 
ше при сприйманні твору в ідей¬ 
но-художній цілісності. В ліриці 
існує особлива, лірична тема (як 
поєднання кількох мотивів або 
образів), що, при відсутності чи 
недостатній вираженості сюжету, 
виконує роль організуючого центру 
твору. 
3) В образотворчому 
мистецтві як основна ідейно- 
філософська проблема часто ви¬ 
конує жанроутворюючу роль (істо¬ 
ричний, побутовий жанри, порт¬ 
рет). В рад. мистецтвознавстві іс¬ 
нує термін «тематична картина» — 
худож. твір на значні теми (істор.- 
революційні, батальні, трудові, 
побутові). 
4) В музиці — муз. побудова, 
що виражає осн. думку твору або 
якоїсь його частини. Т. поліфоніч¬ 
ного твору (напр., фуги) — корот¬ 
ка мелодична побудова (звичайно 
1—4 такти), що переходить з голо¬ 
су в голос. Т. гомофонного твору 
(ісонати, варіації)—довша (8^16 
тактів), передається одним (голов¬ 
ним) голосом. Великі форми 
(напр., сонатна форма) мають 
кілька Т., які пов’язані з різними 
муз. образами. 

В. С. Брюховецький (література). 
М К. Боровик (музика). 

ТЕМБР (франц. іішЬге; першодже¬ 
рело: грец. тбдло^оу — барабан) — 
якість звуку, за якою розрізняють 
тони однакової висоти. За Т. від¬ 
різняють звучання одного муз. ін¬ 
струмента чи голосу від іншого. 
Т. залежить від кількості, інтен¬ 
сивності та послідовності виник¬ 
нення гармонічних обертонів, що 
супроводять осн. тон звука, тоб¬ 
то від спектра акустичного. Пер¬ 
ші 5—6 обертонів надають звуко¬ 
ві повного Т., а обертони з біль¬ 
шими номерами — різного Т. На 
Т. впливають матеріал тіла, що 
звучить, спосіб утворення звуку 
та форманти (призвуки), особли¬ 
во характерні для мовної інтона¬ 
ції. М. К. Боровик. 
ТЕМЗА — ріка у Великобританії. 
Довж. 334 км, площа бас. 15 тис. 
км2. Бере початок на височині 
Котсуолд і тече Пд.-Східною рів¬ 
ниною (Лондонський бас.). Впадає 
у Північне м., утворюючи естуарій. 
Береги Т. у пониззі обваловані. 
На нижню течію поширюються мор. 
припливи заввишки понад 6 м. 
Живлення переважно дощове.. Пе¬ 
ресічна витрата води у нижній те¬ 
чії 260 м3/с. Каналами з’єднана з 
Бристольською зат. та пром. райо¬ 
нами країни. Судноплавна. На 
Т— м. Лондон, до якого підніма¬ 
ються мор. судна. Іл. с. 192. 

ТЕМЗА 

Е. Тельман. 
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ТЕМІН 

Ю. X. Темірканов. 

Ріка Темза. 

ТЕМІН (Тешш) Говард Мартін 
(н. 10.XII 1934, Філадельфія) — 
амер. вірусолог, член Над- АН 
СІЛА, Амер. академії мистецтв 
і наук. Закінчив коледж в Суорт- 
морі (1955). Працював в Каліфор¬ 
нійському технологічному ін-ті 
(з 1959—доктор філософії). З 1969 
Т.— професор онкології ун-ту м- 
Мадісон (шт. Вісконсін). Осн. пра¬ 
ці присвячені вивченню РНК- 
вмісних пухлинотворних вірусів 
(онкорнавірусів). Автор теорії 
провірусу, що припускає перене¬ 
сення генетич. інформації з РНК 
на ДНК. У 1970 Т. (незалежно і 
одночасно з Д. Балтімором) вия¬ 
вив у складі онкорнавірусу ревер- 
тазу — фермент, що забезпечує 
зворотну транскрипцію. Нобелів¬ 
ська премія, 1975 (разом з Д. 
Балтімором і Р. Дульбекко). 
ТЕМІРКАНОВ Юрій Хатуйович 
(н. 10.ХІІ 1938, с- Зарагіж Совєт- 
ського р-ну Каб.-Балк. АРСР) — 
рос. рад. диригент, нар. арт. 
СРСР (з 1981). Закінчив Ленінгр. 
консерваторію (класи альта — 
1961, диригування — 1966, аспі¬ 
рантуру — 1968). В 1965—68 — 
диригент Ленінгр. Малого оперно¬ 
го театру, 1968—76 — головний 
диригент і худож. керівник симф. 
оркестру Ленінгр. філармонії, з 
1976 — головний диригент Ле¬ 
нінгр. театру опери та балету 
їм. С. М. Кірова. Брав участь у 
перших постановках опер «Петро 
Перший» А. Петрова (1976), «Мерт¬ 
ві душі» Р. Щедріна (1977), в<> 
кально-хореографічної симфонії 
«Пушкін» А. Петрова (1979). У 
репертуарі Т. опери: «Євгеній 
Онєгін» П. Чайковського, «Вій; 
на і мир» С. Прокоф’єва, «Поргі 
і Бесс» Дж. Гершвіна та ін., симф. 
музика Г. Малера, Р. Штрауса, 
Й. Брамса, С. Рахманінова, І. 
Стравінського, С. Прокоф'єва, Д. 
Шостаковича та ін. Нагородже¬ 
ний орденом Леніна. Держ. пре¬ 
мія СРСР, 1976. /. Д. Гамкало. 

ТЕМІРТАУ — місто обласного під¬ 
порядкування Караганд. обл. Каз. 
РСР. Розташоване на березі Са¬ 
маркандського водосховища. За¬ 
лізнична станція. 223 тис. ж. 
(1983). У Т.— металург, комбінат, 
з-ди синтетичного каучуку, цем. 
та ін. 6 серед, спец. навч. закла¬ 
дів. Драм, театр. Утворене 1945. 
Нагороджене орденом Трудового 
Червоного Прапора (1971). 
ТЕМП (від лат. Іетриз — час) — 
1) Ступінь швидкості руху, роз¬ 
витку тощо. 2) У фізичних впра¬ 
вах визначена частота повторення 
рівномірно виконуваних багатора¬ 

зових рухів, напр. кроків при ходь¬ 
бі, бігу тощо. Див. також Темп 
у музиці, Темп мовлення. 
ТЕМП у музиці — швидкість 
руху (частота перебігу) метричних 
одиниць у муз. творі (див. Метр 
у музиці). Т. визначає абсолютну 
швидкість, з якою виконується 
твір, зумовлюється змістом і ха¬ 
рактером музики. До 17 ст. за аб¬ 
солютну швидкість приймали се¬ 
редній Т. і уповільнення або при¬ 
скорення позначали: 2/1 — вдвоє 
швидше; 1/3 — втроє повільніше. З 
17 ст. Т. позначають італ. термі¬ 
нами (в порядку зростання) — 
ларго, ленто, адажіо (повільні 
Т.), анданте, модерато (помірні), 
алегро, віваче (віво),престо (швид¬ 
кі). Цими термінами спочатку 
визначали й характер музики 
(напр., алегро — букв, «весело», 
ларго — «широко»). Сталість Т.— 
істотний чинник у виконанні, про¬ 
те відхилення від основного Т. 
допускаються в інтерпретації ок¬ 
ремих епізодів чи фраз твору. Точ¬ 
ний Т. визначається за допомогою 
метронома. Інколи для позначен¬ 
ня Т. вживають назви жанрових 
п’єс (в темпі маршу, вальса тощо). 
Деякими темповими позначеннями 
наз. п’єси чи окремі частини цик¬ 
лу: адажіо, анданте та ін. 
Літ.: Назайкинский Е. В. О музьі- 
кальном темпе. М., 1965. 

ТЕМП МОВЛЕННЯ —швидкість 
усного мовлення, яка вимірюється 
кількістю звуків або складів, що 
вимовляються за секунду. Т. м. 
пов’язаний з різними формами 
мовлення, пристосованими до різ¬ 
них цілей і умов комунікації, з ін¬ 
дивідуальними особливостями мов¬ 
ця та його психо-фіз. станом, а та¬ 
кож зі змістом мови. Т. м. зале¬ 
жить і від кількості звуків (скла¬ 
дів) у слові: чим більше звуків 
(складів), тим менша середня три¬ 
валість звука (складу).Темп позна; 
чається тою чи ін. мірою на вимові 
звуків. У мовах із сильно концен¬ 
трованим наголосом, напр., у ро¬ 
сійській, при швидкому Т. м. з 
особливою силою виявляється ре¬ 
дукція ненаголошених голосних 
(див. Редукція в мовознавстві). 
Мови з відносно слабким наголо¬ 
сом, напр. українська, не мають 
такого різкого контрасту у вимо¬ 
ві тих самих слів залежно від 
темпу. |м. Ф. Наконечний. \ 

ТЕМПЕРА (італ. іешрега) — 
1) Фарби для живопису, в яких 
сполучною речовиною є натураль¬ 
ні (з води та яєчного жовтка) або 
штучні (водяний розчин клею з 
олією) емульсії. 2) Твори, викона¬ 
ні цими фарбами. Т. відома з ча¬ 
сів Старод. Єгипту; була дуже по¬ 
ширеною в середньовічному стан¬ 
ковому живописі. Іконописці пи¬ 
сали Т. на загрунтованих дошках, 
потім їх покривали шаром оліфи 
або олійним лаком. З 15 ст. Т. 
почав витісняти олійний живопис, 
з кін. 19 ст. її знову застосовують 
у станкових та декоративно-при¬ 
кладних творах. Колір і тон Т. 
стійкіші до зовн. впливів, ніж 
колір і тон фарб олійного живо¬ 
пису. 
ТЕМПЕРАМЕНТ (лат. іешрега- 
тепіиш — розмірність, належне 
співвідношення частин) — індиві¬ 
дуальні особливості психіки люди¬ 

ни й вищих тварин, в основі яких 
лежить відповід. природжений тип 
нервової системи. Т. виявляється 
в силі, швидкості, наїшуженості й 
урівноваженості перебігу психіч¬ 
них процесів індивіда, в яскравос¬ 
ті та стійкості його емоцій ’ на¬ 
строїв. Т. є заг. характеристикою 
особистості, що накладає відбиток 
на всі сторони її психічного життя 
та діяльності. Поняття «темпера¬ 
мент» з’явилося ще за часів Гіп¬ 
пократа. Тоді ж було висунуто 
гуморальну (рідинну) теорію, за 
якою Т. розглядався як результат 
різного змішування осн. життєвих 
рідин — крові, слизу, жовтої й 
чорної жовчі. В античні часи було 
виділено чотири осн. Т.: сангві¬ 
нік, холерик, меланхолік і флег¬ 
матик. Згодом виникли ін. тео¬ 
рії анатомо-фізіологічного пояс¬ 
нення Т. Але найбільш науково 
обгрунтованим залишається вчення 
І. П. Павлова про типи вищої нер¬ 
вової діяльності як основи класич¬ 
них чотирьох Т. За І. П Пав ловим, 
в основі сангвінічного Т. лежить 
сильний урівноважений і рухли¬ 
вий тип нервової системи; холе¬ 
ричний Т. зумовлений сильним 
і неврівноваженим нервовим скла¬ 
дом (збудження переважає над 
гальмуванням); флегматичний Т. 
породжується сильним урівнова¬ 
женим інертним типом вищої нер¬ 
вової діяльності, а меланхоліч¬ 
ний — слабким, гальмівним типом. 
Т. значною мірою піддається пед. 
корекції, вольовій регуляції. 
Літ.: Губко О. Т. Темпераменти ді¬ 
тей. К., 1966; Мерлин В. С. Очерк 
теории темперамента. Пермь, 1973. 

О. Т. Губко* 

ТЕМПЕРАТУРА (від лат. Іет- 
регаіига — належне співвідношен¬ 
ня, розмірність; нормальний стан) 
— фіз. величина, якою характери¬ 
зують тепловий стан тіла. Вона є 
найважливішим параметром ста¬ 
ну із застосовуваних у термодина¬ 
міці і одним з семи параметрів, 
на яких базується Міжнародна 
система одиниць (СІ). Т. харак¬ 
теризує макроскопічну систему в 
стані термодинамічної рівноваги- 
Якщо система не перебуває в рів¬ 
новазі, відбувається теплообмін- 
Т. визначає ррзподіл частинок за 
рівнями енергії і за швидкостями 
(див. Максвелла розподіл), спек¬ 
тральну густину випромінювання 
(див. Планка закон випромінюван¬ 
ня) тадцо. В уявленнях кінетичної 
теорії газів Т. пропорційна серед¬ 
ній кінетичній енергії мікрочас¬ 
тинок. Т. визначають, вимірюючи 
зміну якої-небудь величини (об'є¬ 
му, тиску, електропровідності 
та ін.), зумовлену зміною Т. 
(див. Термометр, Термометрія)- 
Метрологічне забезпечення вимі¬ 
рювання Т. здійснюють за допо¬ 
могою температурних шкал- Оди¬ 
ницею вимірювання Т. в Міжнарод¬ 
ній системі одиниць (СІ) є кельвін 
(К). Поняття «температура» впер¬ 
ше запровадив на поч. 17 ст. Г. 
Галілеи. О. А. Геращенко. 

ТЕМПЕРАТУРА ПОВГТРЯ — 
одна з характеристик фіз. стану 
атмосфери- При метеорологічних 
спостереженнях за Т. п. біля по¬ 
верхні землі приймають т-ру, ви¬ 
міряну термометрами або за¬ 
реєстровану термографами, вста¬ 
новленими у спец, метеорологічних 
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будках на вис. 2 м від поверхні 
землі, на певній віддалі від житл. 
приміщень. В СРСР при вимірю¬ 
ванні Т. п. користуються різними 
температурними шкалами: біля 
земної поверхні — стоградусною 
шкалою Цельсія (°С); вимірюван¬ 
ня проводять з точністю до 0,1°; 
у високих шарах атмосфери — 
також шкалою Кельвіна (К). 
Т. п. вимірюють 8 разів на добу 
з інтервалом у 3 години. За одер¬ 
жаними даними визначають пере¬ 
січні Т. п. за добу, декаду, місяць, 
сезон та рік. Для визначення край¬ 
ніх значень Т. п. за будь-який пе¬ 
ріод у метеорологічних будках 
встановлюють макс. і мінім- тер¬ 
мометри. За допомогою термогра¬ 
фа проводять безперервний запис 
т-ри. Для спостережень за Т. п. 
у високих шарах атмосфери за¬ 
стосовують метеорографи та радіо¬ 
зонди. Додаткові відомості про 
Т. п. на різних висотах одержу¬ 
ють за допомогою спеціальних 
метеорологічних ракет і космічних 
супутників. Т. п. характеризує¬ 
ться добовим і річним ходом, який 
залежить від тривалості дня і но¬ 
чі, висоти Сонця, інтенсивності 
сонячної радіації та особливостей 
підстилаючої поверхні. Неперіо¬ 
дичні коливання Т. п. пов’язані з 
адвекцією різних повітр. мас. Роз¬ 
поділ Т. п. на земній кулі або на 
окремих її частинах відображають 
на картах за допомогою ізотерм 
(див. Ізолінії). На тер. УРСР пере¬ 
січна Т. п. у липні змінюється від 
+ 18, +20° на Пн. до +24° на 
Пд., у січні — відповідно від —7, 
—8° до +4°. Макс. Т. п. на Ук¬ 
раїні становлять +36, 4-42° (край¬ 
ній Пд. республіки), мінімальні — 
до —42° (у сх. частині Вороши- 
ловгр. обл.). Дані про Т. п. викори¬ 
стовують у різних галузях нар. 
г-ва, медицині тощо. 

. М. І. Щербань. 
ТЕМПЕРАТУРА ТГЛА — показ¬ 
ник теплового стану організму тва¬ 
рин і людини; є балансом між 
теплопродукцією та тепловід¬ 
дачею організму. Середньостати- 
стична Т. т. може бути розрахова¬ 
на на підставі вимірювань т-ри 
окремих органів з урахуванням 
їхньої відносної маси. Для прак¬ 
тичних потреб вимірюють Т. т. 
термометром звичайно у пахвовій 
діляїщі, ротовій порожнині або 
прямій кишці. Завдяки механіз¬ 
мам терморегуляції Т. т. у гомо¬ 
йотермних тварин і людини під¬ 
тримується на відносно сталому 
рівні (від 36 до 38 °С; у птахів — 
від 40 др 42 °С). Т-ра шкіри або 
м’язів кінцівок може бути наба¬ 
гато нижчою (на 5—10 °С) за т-ру 
внутр. органів і може змінюватись 
залежно від т-ри навколишнього 
середовища (аналогічно Т. т. пой- 
кілотермних тварин). Т. т. за¬ 
знає також коливань протягом до¬ 
би: мінімальна т-ра спостерігаєть¬ 
ся вночі (бл. 2—4 годин), макси¬ 
мальна — вдень (бл. 12—16 годин) 
в період найбільшої рухової ак¬ 
тивності. Інфекційні захворюван¬ 
ня, отруєння порушують термо¬ 
регуляцію і підвищують Т. т. 
(гіпертермія). Виснаження, го¬ 
лодування, наркоз, гіпоксія зни¬ 
жують Т. т., переводять організм 
у стан гіпотермії. 

В. Я. Березовський. 

ТЕМПЕРАТУРНІ ШКАЛИ — 

системи відліку числових значень 
температури (див. Термометрія). 
Т. ш. базуються на виборі репер¬ 
них (сталих) точок, початку від¬ 
ліку і розміру одиниці т-ри (гра- 
дуса), які пов’язані з певнж> тер¬ 
мометричною (робочою) речовиною 
і відповідною властивістю її. Такі 
Т. ш. наз. емпіричними. Вони є 
рівноподіленими. Серед них особ¬ 
ливе місце належить газовим Т. ш., 
в яких термометричною речовиною 
є гази («азотна», «воднева», «геліє¬ 
ва» Т. ш. та ін.). Першу доскона¬ 
лу Т. ш. запропонував 1715 нім. 
фізик Г. Фаренгейт (1686—1731). 
За реперні точки він спочатку обрав 
т-ру суміші снігу з нашатирем, по¬ 
значивши її числом 0, і т-ру тіла 
людини, яку позначив +96. Зго¬ 
дом другою реперною точкою було 
обрано точку кипіння води при 
норм. атм. тискові, яку позначено 
числом +212. За одиницю т-ри в 
ній прийнято 7іве температурного 
інтервалу у ртутному термометрі 
з рівноподіленою шкалою між точ¬ 
ками танення льоду (за Фарен- 
гейтом +32) і точкою кипіння во¬ 
ди- Другу Т. ш. запровадив 1730 
франц. природознавець Р. Рео- 
мюр (1683—1757). За реперну точ¬ 
ку в ній обрано точку танення льо¬ 
ду, за градус — різницю т-р, при 
якій об’єм спирту змінюється на 
0,001. Третю Т. ш. запропонував 
1742 А. Цельсій, який за одну ре¬ 
перну точку теж взяв температуру 
танення льоду, а за другу —точку 
кипіння води за норм, умов і тем¬ 
пературний інтервал між ними по¬ 
ділив на 100. Одиниці т-ри за цими 
Т. ш. позначаються відповідно 
°Р, °К, °С. Співвідношення між 
ними таке: 1 °С = 0,8 °К = 1,8 °Р 
(мал. 1). В 1848 У. Томсон (лорд 
Кельвін) запровадив абс. емпірич¬ 
ну Т. ш., на якій відлік т-ри про¬ 
вадиться від абс. нуля т-ри. За 
одиницю т-ри в ній править гра¬ 
дус, визначений на основі стогра¬ 
дусної шкали газового термометра. 
Недоліком емпіричних Т. ш. є 
їхня залежність від властивостей 
термометричних речовин. Щоб 
уникнути цього, У. Томсон запро¬ 
понував побудувати Т. ш. на під¬ 
ставі другого термодинаміки нача¬ 
ла. Ця Т. ш. дістала назву термо¬ 
динамічної температурної шкали. 
Між т-рами, що виражені в цій 
шкалі (в кельвінах) і в шкалі Цель¬ 
сія, існує співвідношення Т[К] — 
— і [°С] = 273,15 (мал. 2). Роз¬ 
мір градусів у цих шкалах однако¬ 
вий. Довільна емпірична Т. ш. 
зводиться до термодинамічної вве¬ 
денням поправок, що враховують 
характер зв’язку певної термомет¬ 
ричної властивості з термодинаміч¬ 
ною т-рою. У 1968 Міжнародним 
комітетом з мір і ваги було ствер¬ 
джено Міжнародну практичну 
температурну шкалу (МПТШ-68). 
Т-ри, виміряні за нею і за термо¬ 
динамічною Т. ш., збігаються з 
ступенем точності, якої досягнуто 
для техніки експерименту на час 
декларації МПТШ. 
Літ.: Гордов А. Н. Температурньїе 
шкальї. М., 1966; Международная 
□рактическая температурная шкала 
1968 г. (МПТШ-68 редакция 1975 г.). 
М., 1976. О. А. Герагценко. 

ТЕМПЕРАЦІЯ (від лат. іешрега- 
£іо — належне співві гашення. 

розмірність) — в музиці упорядку¬ 
вання висотних співвідношень між 
ступенями звукової системи. Т. бу¬ 
ває нерівномірною і рівномірною. 
Різні Т. поділяють звукоряд на 
12, 17, 18, 24, 36 і т. д. частин. Пи¬ 
тання Т. вперше на Україні по¬ 
рушив у «Граматиці музикальній» 
М. Ділецький (1675). Внаслідок 
розвитку ладотональної і гармо¬ 
нічної систем на межі 17 і 18 ст. 
було запроваджено в європ. музи¬ 
ці рівномірну Т— поділ октави на 
12 рівних частин {півтонів). Ця 
Т. створює інтервали, що не збі¬ 
гаються з натуральним звукоря¬ 
дом. Вона дає можливість необме¬ 
женого модулювання (див. Моду¬ 
ляція в музиці) і транспонуван¬ 
ня (див. Транспозиція в музиці), 
полегшує виготовлення і настрою¬ 
вання муз. інструментів з фіксова; 
ним звукорядом. Нетемперовані 
інтервали і співзвуччя іноді за¬ 
стосовуються на інструментах з 
т. з. вільною інтонацією (напр., 
смичкових), а також у муз. фоль¬ 
клорі, особливо сх. народів. 
Літ.: Барановский П. П., Юцевич 
Е. Е. Звуковьісотньїй анализ свобод- 
ного мелодического строя. К., 1956; 
Шерман Н. С. Формирование равно- 
мерно-темперированного строя. М., 
1964. В. Н. Золочевський. 

ТбмПЕРЛЕЙ (Темперлі; Тешрег- 
Іеу) Гаролд Уїльям Вазейл (20.IV 
1879, Кембрідж — П.уіІ 1939, там 
же) — англ. історик і політ, діяч. 
З 1906 — викладач Кембріджсько- 
го ун-ту (крім 1914—21), з 1931 — 
професор. Член англ. делегації 
на Паризькій мирній конференції 
1919—20. Осн. праці присвячено 
історії англ. зовн. політики. Був 
редактором ряду публікацій з іс¬ 
торії міжнар. відносин, у т. ч. 
(разом з Дж. Гучем) серії «Бри¬ 
танські документи про походжен¬ 
ня війни. 1898—1914» (ч. 1 —11, 
1926—38). 
т£мпи ЗРОСТАННЯ вироб- 
НЙЦТВА — ступінь ШВИДКОСТІ 
зростання обсягу виробництва. їх 
виражають у процентах або у 
вигляді простих відношень, які 
наз. коефіцієнтами зростання. Т. 
з. в. можна обчислити до постійної 
і до змінної баз порівняння. В 
першому випадку їх наз. базисни¬ 
ми, в другому — ланцюговими. 
Поряд із вартісними показниками 
Т. з. в. застосовують показники 
темпів зростання різних видів про¬ 
дукції в натуральному виразі. Т. 
з. в. зумовлюються виробничими 
відносинами і характером вироб¬ 
ництва. Див. також Економічна 
ефективність соціалістичного ви¬ 
робництва. 
ТЕМУКО — місто в центр. части¬ 
ні Чілі, адм. ц. провінції Каутін. 
Вузол з-ць. 156,9 тис. ж. (1978). 
Деревообр., паперові, шкіряні, бо¬ 
рошномельні підприємства. Торг, 
центр с.-г. району. 
ТЕН Борис [справж. прізв., ім’я 
та по батькові — Хомичевський 
Микола Васильович; 27.XI (9.XII) 
1897, с. Дермань, тепер с. Ус- 
тенське Друге Здолбунівського 
р-ну Ровенської обл— 13.III 1983{ 
м. Житомир] — укр. рад. поет і 
перекладач. Учасник Великої Віт- 
чизн. війни. Закінчив Житомир, 
ін-т нар. освіти (1922) та Моск. 
муз.-пед. ін-т. Учителював, викла¬ 
дав лат. мову в Житомир, ін-ті 

ТЕН 

Мал. 1. Ч'емпературні 
шкали Цельсія, Роомю- 
ра і Фаренгейта. 
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іноз. мов та в пед. ін-ті. Літ. ді¬ 
яльність почав 1923. Високими ху- 
дож. якостями відзначаються його 
переклади з давньогрец. та лат. мов 
(твори Есхіла, Гомера, Арістофана, 
Арістотеля), а також переклади 
творів У. Шекспіра, Ф- ІНіллера, 
А. Міцкевича, О. Пушкіна, Л. 
Толстого та ін. Автор зб. сонетів 
«Зоряні сади» (1970). За переклади 
-«Одіссеї» та «Іліади» Гомера удо¬ 
стоєний премії ім. М. Рильського 
(1979). С. П. Пінчук. 

ТЕН (Таіпе) Іпполіт Адольф (21. 
IV 1828, Вузьє, тепер деп. Арден¬ 
ни — 5.1II 1893, Париж) — франц. 
теоретик л-ри і мистецтва, філо¬ 
соф, історик. Член Французької 
академії (з 1878). Представник по¬ 
зитивізму. Відіграв важливу роль 
у формуванні естетичної теорії 
натуралізму, один із зачинателів 
культурно-історичної школи в 
літературознавстві. З вульгарно- 
матеріалістичних позицій прагнув 
з’ясувати літ. явища, завданням 
критики проголошував «нейтраль¬ 
ний», без моральних та ідеоло¬ 
гічних оцінок, аналіз творів і про¬ 
цесу. В основу своєї методоло¬ 
гії поклав геогр. і кліматичні 
умови («середовище»), вроджені, 
«природні» якості («раса») і бут¬ 
тя «раси» та «середовища» на пев¬ 
ному істор. етапі («момент»). Ця 
тріада у взаємодії, за його концеп¬ 
цією, породжує стилі, жанри, шко¬ 
ли. Після Паризької комуни 1871 
з помірковано-ліберальних пози¬ 
цій, які займав до того, перейшов 
на бік реакції. Еволюція Т. по¬ 
значилась і на його осн. працях: 
«Критичні досліди» (1858), «Історія 
англійської літератури» (т. 1—4, 
1863—64), «Філософія мистецтва» 
(1865—69), «Походження сучасної 
Франції» (т. 1—3, 1876—93). 
Те.: У к р. перек л.- Філософія 
штуки, ч. 1. Львів, 1902; Нариси із 
старинного світа. Львів, 1905; Рос. 
перек л.- Философия искусства. 
М., 1933. О. Р. Мазуркевич. 

Т Е Н А Р (ТЬепагсі) Луї Жак 
(4.У 1777, Ла-Луптьєр, поблизу 
м. Ножан-сюр-Сен — 20.VI 1857, 
Париж) — франц. хімік, член 
франц. Академії наук (з 1810), 
іноз. почесний член Петерб. АН 
(з 1826). Професор Колеж де 
Франс (1804—40), з 1810 — про¬ 
фесор Паризького ун-ту і Полі¬ 
технічної школи у Парижі. Разом 
з Ж. Л. Тей-Люссаком розробив 
спосіб одержання калію й нат¬ 
рію, виділив вільний бор, запро¬ 
понував метод аналізу органічних 
речовин, довів, що натрій, калій та 
хлор є елементи. Відкрив пероксид 
водню. Автор праць з хімії та хім. 
технології. 
ТЕНАРДЙТ — мінерал класу 
сульфатів. Ма2[504]. Сингонія 
ромбічна. Густ. 2,66. Твердість 
2,5—3. Безбарвний, іноді жовту¬ 
ватий, червонуватий. Блиск скля¬ 
ний. У Рад. Союзі великі родови¬ 
ща Т. є в РРФСР (самосадочні озе¬ 
ра Барабинського і Кулундинсь- 
кого степів, зат. Кара-Богаз-Гол), 
в Туркменії; за рубежем — в СІЛА 
і Канаді. Т. одержують і штучно. 
Застосовують для вироби, скла і 
соди. 
ТЕНГГз — солоне безстічне озеро 
на Казахському дрібносопковику, 
в Цілиногр. обл. Каз. РСР. Пло¬ 
ща 1590 км2, глиб, до 8 м. Береги 

дуже розчленовані, є острови. Жи¬ 
виться за рахунок поверхневого 
стоку та атм. опадів. У озеро впа¬ 
дає р. Нура. Дно вкрите шаром 
чорного мулу, що має лік. власти¬ 
вості. Входить до складу Кур- 
гальджинського заповідника. 
ТЕНДЕНЦІЇ НбРМИ ПРИБУТ¬ 
КУ ДО ЗНЙЖЕННЯ ЗАКбН — 
об’єктивний екон. закон капіталі¬ 
стичного виробництва, згідно з 
яким середня норма прибутку з 
розвитком капіталізму має тен¬ 
денцію до зниження. Вперше діян¬ 
ня Т. н. п. до з. з. науково обгрун¬ 
тував К. Маркс. Основною причи¬ 
ною зниження середньої нррми 
прибутку є зростання органічної 
будови капіталу. В гонитві за 
надприбутками в умовах гострої 
конкурентної боротьби кожний 
окремий капіталіст впроваджує 
нову техніку, вдосконалює техно¬ 
логію, внаслідок чого підвищу¬ 
ється продуктивність праці і 
знижується індивідуальна вартість 
порівняно з суспільно-нормаль¬ 
ною. Це призводить до зростання 
тех. і вартісної, а в остаточному 
підсумку і до зростання органічної 
будови капіталу на окремому під¬ 
приємстві, в галузі і в рамках 
всього капіталістичного вироби. 
При цьому частка змінного капі¬ 
талу порівняно з постійним капі¬ 
талом в сукупному й авансова¬ 
ному капіталі зменшується, що 
при незмінній нормі додаткової 
вартості зумовлює зниження се¬ 
редньої норми прибутку. Іншою 
причиною діяння цього закону є 
сповільнення швидкості обороту 
сукупного капіталу (див. Оборот 
капіталу), що пов’язане з більш 
швидкими темпами зростання осн. 
капіталу порівняно з оборотним, із 
зростаючими труднощами в реалі¬ 
зації товарів. Це спричинює змен¬ 
шення річної норми додаткової 
вартості, а отже і зниження се¬ 
редньої норми прибутку. При цьо¬ 
му маса прибутку зростає, оскіль¬ 
ки збільшення сукупного капіталу 
супроводиться абсолютним зро¬ 
станням розмірів змінного капі¬ 
талу, тобто зростає кількість най¬ 
маних робітників, які виробляють 
більшу масу додаткової вартості. 
Діяння Т. н. п. до з. з. стримується 
протидіючими факторами. До них 
належать: підвищення ступеня ек¬ 
сплуатації найманих робітників, 
зниження заробітної плати ниж¬ 
че вартості робочої сили, здешев¬ 
лення елементів постійного капі¬ 
талу, зростання відносного пере¬ 
населення, нееквівалентний об¬ 
мін у зовнішній торгівлі з еконо¬ 
мічно відсталими країнами, вста¬ 
новлення монопольно низьких цін 
на продукцію підприємств держ., 
немонополізованого та дрібното¬ 
варного секторів, додаткові піль¬ 
ги та субсидії монополіям, надпри¬ 
бутки воєнних концернів, держ. 
регулювання економіки, застосу¬ 
вання дешевої робочої сили емі¬ 
грантів тощо. С. В. Мочерний. 
ТЕНДЕНЦІЯ (від лат. Сепсіо — 
направляю) — 1) Напрям розвит¬ 
ку якогось явища, думки чи ідеї, 
здійснювання закону за внутріш¬ 
ньо притаманною йому логікою 
руху. В природі і суспільстві реа¬ 
лізація закону відбувається не в 
«чистому вигляді», а визначається 
внутр. і зовн. умовами, що спро¬ 

можні прискорити, уповільнити 
або взагалі припинити діяння за¬ 
кону. В об’єктивній дійсності діє 
не один закон, а сукупність взаємо¬ 
пов’язаних за змістом законів 
(закономірність), що забезпечу¬ 
ють стійку, тривалу Т. руху си¬ 
стеми. «Таким чином,— зазначає 
К. Маркс,— закон діє тільки 
як тенденція, вплив якої виразно 
виступає тільки за певних обста¬ 
вин і на протязі тривалих періодів 
часу» (Маркс К. і Енгельс ф. Тв., 
т. 25, ч. 1, с. 244). Слід розрізняти 
осн. Т., які надалі реалізуються, 
і другорядні, а також такі, що че¬ 
рез збіг обставин не могли здійсни¬ 
тися. Осягнення об’єктивних, про¬ 
відних Т. є умовою наук, прогно¬ 
зування й управління соціальними 
процесами. 2) В мистецтві 
— складова частина худож. ідеї, 
ідейно емоційна спрямованість 
твору, авторське осмислення й 
оцінка проблематики, характерів 
через систему худож. образів. 

^ В. І. Плотников. 
тенДРІВСЬКА ЗАТОКА — міл- 
ководна затока на Пн. Чорного м., 
від якого відокремлена Тендрівсь- 
кою косою. Довж. бл. 45 км, пере¬ 
січна шир. до 7 км, глиб, до 6 м. 
Взимку замерзає. У затоці є ост¬ 
рови. Акваторія та узбережжя Т. 
з.— у складі Чорноморського запо¬ 
відника. 
ТЄНДРІВСЬКА КОСА, Тенд- 
ра — видовжений вузький острів 
пн. частині Чорного м., в межах 
ерсон. обл. УРСР. Від узбереж¬ 

жя відокремлена Тендрівською за¬ 
токою та вузькою протокою. 
Довж. бл. 65 км, шир. до 1,8 км. 
Складається з піщаних відкладів 
і ракушняку. Значна частина Т. 
к. входить до складу Чорноморсь¬ 
кого заповідника. Місце гнізду¬ 
вання та зимівлі птахів. 
ТЕНДРЯКдВ Володимир Федо¬ 
рович (н. 5.XII 1923, с. Макарівсь- 
ке, тепер Верховазького р-ну Во¬ 
лог. обл.)— рос. рад. письменник. 
Член КПРС з 1948. Учасник Вели¬ 
кої Вітчизн. війни. Друкується 
з 1947. Перша книга нарисів і по¬ 
вістей — «Серед лісів» (1953). У ро¬ 
манах «За швидкоплинним днем» 
(1959), «Побачення з Нефертіті» 
(1964), повістях «Не підійшов» 
(1954; фільм «Чужа рідня», 1956), 
«Тугий вузол» (1956; фільм «Саша 
вступає в життя», 1957), «Чудо¬ 
творна» (1958; однойменний 
фільм, 1960), «Кончина» (1968), 
«Три мішки сміттєвої пшениці» 
(1973), «Затьмарення» (1977), «Роз¬ 
плата» (1979) та ін. порушив зло¬ 
боденні морально-етичні й соці¬ 
альні проблеми сучаснрсті. Автор 
наук.-фантастичної повісті «Манд¬ 
рівка довжиною в вік» (1963), п’єс, 
кіносценаріїв. Нагороджений орде¬ 
нами Трудового Червоного Прапо¬ 
ра, «Знак Пошани», медалями. 
Те.: Собрание сочинений, т. 1—4. 
М., 1978—80; Укр. перек л.— Ту¬ 
гий вузол. К., 1959; Чудотворна. К., 
1960; За швидкоплинним днем. К., 
1962; Коротке замикання. К., 1963: 
Надзвичайне. К., 1963. 

В. Я. Буран. 
ТЕНЕТА Борис [спр. прізв., ім’я 
та по батькові — Гурій Борис Йо- 
сафович; 26-ІІІ (8.ІУ) 1903, смт 
Покровське, тепер Дніпроп. обл.— 
6.II 1935] — укр. рад. письменник. 
Належав до літ. орг-цій «Ланка» 
і «Марс». Друкуватися почав 1924 
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у журн. «Червоний шлях». На де¬ 
яких тв9рах 20-х рр. позначилось 
нерозуміння ним суті непу, при¬ 
чин соціальних контрастів у того¬ 
часній дійсності (повість «ГарМО; 
нія і свинушник», 1927). В ряді 
оповідань Т. відобразив боротьбу 
за ідеї Жовтня, соціалістичне бу¬ 
дівництво (зб. оповідань «Листи з 
Криму», 1927; «Десята секунда», 
1929; «Будні», 1930; «В бою», 
1931 та ін.). /7. П. Кононенко. 

ТЕНЗИМЕТР (від лат. іепзиз — 
напружений і грец. цєтрєш — ви¬ 
мірюю) — прилад, яким вимірю¬ 
ють деформації у твердих тілах. 
Найпоширеніші Т. механічні та 
електричні. В більшості механіч¬ 
них Т. (мал.) вимірювана дефор¬ 
мація зумовлює зміну віддалі між 
двома призмами, що контактують 
з тілом, і ця зміна передається 
на спец, відліковий пристрій ва¬ 
жільним, важільно-гвинтовим або 
гвинтово-зубчастим механізмом. В 
електр. Т. вимірювана деформа¬ 
ція спричинює зміну розмірів про¬ 
відника, що утворює тензодатчик, 
який прикріплюють до тіла. Вна¬ 
слідок зміни розмірів тензодатчи¬ 
ка змінюється і його електр. опір, 
що виявляється потенціометром 
або електричним мостом (див. 
Міст вимірювальний)• Є також Т. 
оптико-механічні, пневматичні та 
ін. Т. дають змогу досліджувати 
розподіл деформацій у деталях 
машин, конструкцій і споруд, ви¬ 
пробовувати матеріали. 
ТЕНЗОР (від лат. сепзиз — на¬ 
пружений) — математичний об’єкт, 
що узагальнює скалярні чи век¬ 
торні величини, матриці тощо. 
В кожній системі координат або 
системі відліку Т. задається де¬ 
якою сукупністю чисел, які взя¬ 
ті в певному пррядку і ЗМІНЮЮТЬ¬ 

СЯ при переході від однієї системи 
до іншої за спец, законом. Напр., 
у тривимірному просторі Т. визна¬ 
чається Зг числами, де число г 
наз. рангом Т. Коли Т. виз¬ 
начений у кожній точці деякої 
множини чи диференційовного 
многовиду, кажуть про тензор¬ 
не поле (див. Поля теорія)• Т. 
широко використовують у матема¬ 
тиці, відносності теорії (Т. енер¬ 
гії — імпульсу), електродинамі¬ 
ці класичній (Т. напруженості 
електромагн. поля), кінетиці фі¬ 
зичній, теорії пружності (Т. зу¬ 
силь, деформацій) тощо. Див. 
також Тензорний аналіз. 
Літ.: Кочин Н. Е. Векторное не¬ 
численне и начала тензорного на¬ 
числення. М., 1965; Векуа И. Н. Ос¬ 
новні тензорного аналнза и теории ко- 
вариантов. М., 1978. 

М. С. Синюков. 

тензорний аналіз — розділ 
математики, що вивчає тензори і 
тензорні поля засобами матема¬ 
тичного аналізу. Т. а. є розвит¬ 
ком і узагальненням векторного 
аналізу (див. Векторне числен¬ 
ня), теорії матриць і класичного 
матем. аналізу. Т. а- вивчає закони 
диференціювання, інтегрування та 
ін. операцій над тензорами і тен¬ 
зорними полями, в результаті 
яких знову одержують тензори. 
Найважливішою особливістю Т. а. 
є те, що він дає змогу формулю¬ 
вати і досліджувати геом-, фіз. та 
ін. закономірності у формі, інва¬ 
ріантній (див. Інваріантність) що¬ 

до вибору системи координат або 
системи відліку. Поряд з вектор¬ 
ним аналізом Т. а. є осн. матем. 
апаратом поля теорії. 
Т. а. широко застосовується в ди¬ 
ференціальній геометрії (повер¬ 
хонь теорія, ріманова геомет¬ 
рія, теорія диференційовних мно- 
говидів тшцо), механіці (теорія 
пружності, класична динаміка, ме¬ 
ханіка рідини і газу), теор. фі¬ 
зиці (теорія гравітаційних і елект¬ 
ромагн. полів, квантова механі¬ 
ка, ядерна фізика), кристалофі¬ 
зиці тощо. Сформувався він у пра¬ 
цях італ. вчених Г. Річчі-Курбаст- 
ро (1853—1925) і Т. Леві-Чівіта 
(1873—1941). Значний внесок у 
розвиток Т. а. та його застосувань 
зробили А. Ейнштейн, нідерл. 
математик Я. А. Схоутен (1883— 
1971), амер. математик Д. Дж. 
Стройк (н. 1894), рад. вчені М. Є- 
Кочин, О. З. Петров, Б. Л. Лаптєв 
(н. 1905), П. О. Широков (1895— 
1944) та інші. 
Літ.: Широков П. А. Тензорное не¬ 
численне. Казань, 1961; Петров А. 3. 
Новьіе методи в общей теории отно- 
сительности. М., 1966; Синюков Н. С. 
Геодезические отображения римано- 
вьіх пространств. М., 1979; Схоутен 
Я. Тензорний анализ для физиков. 
Пер. с англ. М., 1965; Сокольников 
И. С. Тензорний анализ. Пер. с англ. 
М., 1971. М. С. Синюков. 
ТЕНІбЗИ ТВАРЙН — група гель- 
мінтозних хвороб, що їх спричи¬ 
нюють стьожкові черви. Парази¬ 
тують в кишечнику хижих ссавців, 
рибоїдних птахів, від чого тварини 
виснажуються і часто гинуть. Про¬ 
міжні хазяї паразитів — гризуни 
і жуйні тварини. Заходи бо¬ 
ротьби: дегельмінтизація, за¬ 
побігання поїданню проміжних 
хазяїв, профілактич. дегельмінти¬ 
зація свійських м’ясоїдних і хут¬ 
рових звірів у неблагополучних 
щодо тенюзів господарствах. 
ТбНІРС (Тепіегз) Давід Молод¬ 
ший (хрещений 15.XII 1610, Ант¬ 
верпен — 25.IV 1690, Брюссель) — 
флам- живописець. Навчався у 
батька — Давіда Тенірса Старшого. 
Працював у Антверпені та Брюссе¬ 
лі- 3 1647 — придворний художник 
і директор картинної галереї ерц¬ 
герцога Леопольда Вільгельма. 
Ініціатор заснування антверпен- 
ської АМ (1665). Твори: «Гірсь¬ 
кий пейзаж» (1640), «Карауль- 
ня» (1642), «Блудний син» (1644), 
«Сільське свято» (1646), «Кабінет 
аматора мистецтв» і «В селянсь¬ 
кій оселі» (обидва— Київ, музей 
зх. та сх. мистецтва), «Гра на 
флейті» (Львів, картинна галерея). 
Картини Т. зберігаються також у 
ДЕ в Ленінграді, Дрезденській 
картинній галереї, у Прадо в Мад¬ 
риді та ін. зібраннях. 

Д. Тенірс Молодший. В селянській 
оселі. Київський музей західного та 
східного мистецтва. 

Літ.: Смольская Н. Ф. Тенирс. Л., 
1962. 

ТбНІС (англ. Іеппіз) — спорт, гра 
з м’ячем і ракеткою на спец, 
майданчику — корті, що має різ¬ 
не покриття. Ракетка масою 255— 
340 г (9—12 унцій) — для дітей, 
340—400 г (12—14 унцій) — для 
дорослих; виготовлена з дерева, 
легкого металу чи пластмаси, на 
обід натягнено натуральні або син¬ 
тетичні струни. М’яч — із гуми, об¬ 
клеєний ворсистою тканиною, ма¬ 
сою 56,7 г і діаметром 6,35—6,67 
см. Сучас. Т. виник у Великобри¬ 
танії в 2-й пол. 19 ст. Мета гри 
— ударом ракетки перекинути м’яч 
через сітку на бік противника 
так, щоб той не зміг його відбити 
(ударом з льоту або після першого 
відскоку) або припустився по¬ 
милки. Розиграш кожного очка по¬ 
чинається з подачі, при якій м’яч 
повинен потрапити в певне поле 
(при помилці дозволяється друга 
спроба). Рахунок очок ведуть від 
того, хто подає; за реалізацію пер¬ 
шої і другої подачі нараховують 
по 15, третьої — 10, четвертої (під¬ 
ряд) — виграш гейму (частини 
партії). Право подачі переходить 
через гейм. Для перемоги у партії 
(сеті) необхідно виграти не менше 
ніж 6 геймів при перевазі не менше 
ніж у 2 очка. Змагання проводяться 
одиночні (чоловічі й жіночі) та 
парні (чоловічі, жіночі або мі¬ 
шані). В 1912 створено Міжнар. 
федерацію Т. (ІТФ). У 1896— 
1924 Т. входив до програми Олім¬ 
пійських ігор. Офіційної першості 
світу ІТФ не організує; неофі¬ 
ційними чемпіонатами є: особис¬ 
тий (чоловічий і жіночий)—Уїмбл- 
донський турнір (проводиться на 
трав’яних кортах з 1877 у Лондоні), 
Відкритий чемпіонат Франції (з 
1891 у Парижі на грунтових кор¬ 
тах); для чоловічих команд — Ку¬ 
бок Девіса (з 1900); для жінок — 
Кубок Федерації (з 1963). З 1969 
проводяться чемпіонати Європи. 
В Росії Т. культивується з кінця 
70-х рр. 19 ст.; чемпіонати прово¬ 
дились з 1907. В СРСР перший 
чемпіонат проведений 1924. В 1923 
створено Всесоюзну секцію Т., 
яку 1956 перетворено на Федера¬ 
цію Т. СРСР (з 1956 входить до 
складу ІТФ). Рад. спортсмени з 
1962 беруть участь у змаганнях на 
Кубок Девіса, з 1958 — в Уїмбл- 
донському турнірі, з 1960 — у 
Відкритому чемпіонаті Франції, 
з 1968 — на Кубок Федерації, з 
1969 — в чемпіонатах Європи. Най¬ 
кращих успіхів у міжнар. змаган¬ 
нях досягли рад. спортсмени О. 
Метревелі та О. Морозова — 
багаторазові чемпіони Європи. 
Чемпіонами Європи були, зокре¬ 
ма, і укр. тенісисти М. Крошина 
(1972, 1977), О. Єлисеєнко (1980, 
1981) та Л. Савченко (1983). 

/. С. Хохлов. 

Т^ННЕР Григорій Самійлович (13. 
X 1889, м. Акерман, тепер Білго- 
род-Дністровський Одес. обл.— 
31.Х 1943, Уфа) — укр. рад. 
скульптор. Навчався в петерб. 
АМ у Г. Залемана. В 1914 закінчив 
Мюнхен. АМ. Твори: пам’ятник 
В. І. Леніну в Дніпропетровську 
(1925), портрети — О. І. Герцена 
(1927), Г. В. Плеханова (1930), О. 
Шовкуненка (1933), С. М. Халту- 
ріна (1934); композиції — «Ленін 

ТЕННЕР 

3 — стрілка; 
4 — важільний меха¬ 
нізм; 
5 — рухома призма. 

13' 
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ТЕННЕССІ 

Теодорік. Отець церк 
ви. Близько 1365. За¬ 
мок Карлштейн, кап¬ 
лиця Чесного хреста. 

Теодоліт ОТ-2М 

Тенрекові: 
1 — рисовий тенрек; 
2 — великий тенрек. 

на броньовику* (1930), «О. С. 
Пушкін» (1935), «Карл Маркс» 
(1935—36), «К. Є. Ворошилов на 
коні» (1937—39); проекти пам’ят¬ 
ників — Т. Шевченкові (1925), 
В. І. Леніну (1927), К. Марксу, 
Ф. Е. Дзержинському (1940). З 
1932 викладав у Одес. худож. учи¬ 
лищі. 
Літ.: Котляр М. Скульптор Г. С. Тен- 
нер. «Образотворче мистецтво». 1940. 
№7. 
ТЕННЕССІ — штат на Пд. Сх. 
США. Площа 109,4 тис. км2. Нас. 
4,3 млн. чол. (1977). Адм. ц.— м. 
Нашвілл. Середню частину штату 
займає плато Камберленд, на Сх. 
— гори Аппалачі, на Зх.— Міс- 
сісіпська низовина. Найбільші 
ріки — Міссісіпі й Теннессі. На 
схилах гір поширені листяні лі¬ 
си. Видобування вугілля, цинку, 
фосфоритів, мармуру. Розвинуті 
електроенергетика, хім. (вироби, 
штучного волокна, мінеральних 
добрив), металург, (зокрема, ви¬ 
плавка алюмінію) та атомна 
пром-сть. Значне машинобудуван¬ 
ня (автомобіле-, с.-г., електротех.). 
Деревообр., поліграфічні, текст., 
харч, та ін. підприємства. Гол. 
пром. центри: Мемфіс, Ноксвілл, 
Чаттануга. Більшість товарної про¬ 
дукції с. г. дає тваринництво м’я¬ 
со-молочного напряму (велика ро¬ 
гата худоба, свині). Осн. с.-г. 
культури — тютюн і соя. Вирощу¬ 
ють також кукурудзу, пшеницю, 
бавовник, кормові культури. 
ТЙННІСОН (Теппу50п) Альфред 
(6.VIII 1809, Сомерсбі, Лінкольн- 
шір — 6.Х 1892, Олдуорт, Суррей) 
— англ. поет. Перша зб. «Вірші 
двох братів» (1827, у співавт. з 
братом Чарлзом), як і переважна 
більшість творів Т.-поета й дра¬ 
матурга, пов’язані з традиціями 
сентименталізму й консервативного 
романтизму. Але в кращих віршах 
і поемах Т. «Дочка млинаря» 
(1832), «Локслі Холл» (1842), 
«Мод» (1855), «Північний фер¬ 
мер», «Енох Арден» (обидві — 
1864) та ін. релігійно-моралізатор¬ 
ські тенденції й політ, конформізм 
суперечливо поєднуються з утопіч¬ 
но-гуманістичними та демократич¬ 
ними мотивами. Вірші Т. укр. 
мовою перекладали І. Франко, П. 
Грабовський, рос.— О. Плещеєв, 
М. Михайлов, С. Маршак. 

Б. Б. Бунич-Ремізов. 

Т£НОР (італ. іепоге, від лат. іе- 
пео — тримаю) — 1) За середньо¬ 
віччя (з 12 ст.) — осн. голос (пар¬ 
тія) поліфонічного твору, викону¬ 
вав провідну мелодію. 2) Високий 
чоловічий співочий голос (діапа¬ 
зон: до першої — до третьої октав). 
На нотоносці позначається окта¬ 
вою вище від натурального звучан¬ 
ня. Різновиди: ліричний, драм., 
лірико-драм., а також Т.-альтино. 
3) Назва муз. інструментів мід¬ 
ної духової групи. Т. наз. також 
деякі муз. інструменти, звичайно 
середнього регістру, що належать 
до^ одного сімейства (саксофон-Т., 
домра-Т. тощо). О. В. Іовса. 

ТЕНОЧТІТЛАН — місто в 14 — на 
поч. 16 ст. в долині Мехіко, сто¬ 
лиця держави ацтеків. За легенда¬ 
ми, заснований 1325 на острові 
в зх. частині оз. Тескоко. Розміри 
городища — бл. 7,5 км2. Місто 
було прорізане численними кана¬ 
лами і з’єднувалося з материком 

трьома дамбами з підйомними мо¬ 
стами. Т. поділявся на 4 райони 
(Куепопан, Теопан, Мойотлан і 
Астакалько), а кожний район — 
на 5 кварталів. У центрі Т. було 
розташовано монументальні храми 
(основний — вис. ЗО м) і палаци 
правителів і знаті; в смузі міста 
існували особливі поселення реміс¬ 
ників — Амантлан та ін. Під час 
ісп. завоювання Мексіки Т. було 
зруйновано (1521), на його місці 
засновано м. Мехіко. 
ТЕН РОКОВІ (Тепгесісіае) — роди¬ 
на комахоїдних ссавців. Довж. 
тіла до 40 см, хвоста 1—22 см. 
Голова довгаста, лицьовий відділ 
іноді видовжений у хобот. Волося¬ 
ний покрив м’який, грубий щети¬ 
нистий або голчастий. Поширені 
на Мадагаскарі, Поморських 
о-вах, в Зх. і Центр. Африці, аклі¬ 
матизовані на деяких о-вах Індій¬ 
ського ок. Населяють ліси, степи, 
чагарникові зарості, болота. Жи¬ 
вуть у норах. Живляться черва¬ 
ми, молюсками, комахами, а та¬ 
кож плодами рослин. У виплоді 
до 24 малят. В родині 11 родів, 31 
вид, зокрема рисовий Т. (Огу- 
гогісіез Іаіроісіез) завдає шкоди 
рисовим полям, м’ясо Т. зви¬ 
чайного (Тепгес еисацсіаіиз) 
та Т. великого (ЗеііСег 5ЄІо- 
зиз) вживають у їжу. Викопні 
Т. відомі з міоценових відкладів 
Кенії. 
ТЕНТАКУЛГТИ (Тепіасиїііа) — 
клас викопних морських молюс¬ 
ків. З’явилися в силурійському, 
повністю вимерли в кін. девонсь¬ 
кого періоду. Входили до складу 
планктону. Раковина Т. (довжи¬ 
ною від часток мм до ЗО—50, іноді 
70 мм) конусовидна, з кутом при 
вершині 2—10°, зовні скульптуро- 
вана поперечними, поздовжніми, 
бугристими ребрами або ямками; 
всередині поділяється на камери: 
початкову, септальну і найбільшу, 
кінцеву, в якій містилося тіло 
молюска. В центр, частині кожної 
септи (перегородки) є отвір. Ко¬ 
мірки між септами були наповне¬ 
ні газом, який виділювався молюс¬ 
ком, що мало важливе значення 
для балансування Т. в товщі води. 

Д. Є. Макаренко. 
ТЕОБРОМІН — лікарський пре¬ 
парат рослинного походження, що 
належить до серцево-судинних за¬ 
собів. Виділяють з шкірки бо¬ 
бів какао. Виробляється також 
синтетичним способом. За хім. 
будовою Т.— алкалоїд пуринового 
ряду. Білий кристалічний поро¬ 
шок, гіркий на смак. Легко розчи¬ 
няється в розбавлених лугах та 
кислотах. Стимулює серцеву діяль¬ 
ність, розширює вінцеві судини 
серця і мускулатуру бронхів, по¬ 
силює сечовиділення, викликає 
слабке збудження центральної нер¬ 
вової системи. Застосовується гол. 
чин. при спазмах судин серця і 
мозку. 
ТЕОГбНІЯ (грец. део-^^іос, від 
дєо& — бог і у оуіі — народження, 
походження) — сукупність мі¬ 
фів про походження і родовід бо¬ 
гів. Притаманна політеїстичним 
релігіям (див. Політеїзм). Широ¬ 
ко відомою є Т. в грец. міфології; її 
найповніше виклав давньогрец. по¬ 
ет Гесіод (8—>7 ст. до н. е.) в поемі 
«Теогонія». Т. існували і у сло¬ 
в’ян. народів. 

ТЕОДИЦЕЯ (франц. іЬеобісее, 
від грец. 0єб£ — бог і біит] — спра¬ 
ведливість), «боговиправдання» — 
релігійно-філософське вчення, яке 
має на меті усунути суперечності 
між вірою у всемогутнього спра¬ 
ведливого бога і наявністю зла на 
землі шляхом «доказу», що саме 
зло є добром. Термін «теодицея» 
вперше запровадив Г. В. Лейбніц. 
ТЕОДОЛІТ (від грец. дєаоцаї — 
розглядаю і боХдсб; — довгий) — 
кутомірний прилад для вимірю¬ 
вання на місцевості кутів у гори¬ 
зонтальній і вертикальній площи¬ 
нах. Застосовують при геодезич¬ 
них (див. Геодезія), маркшейдер¬ 
ських (див. Маркшейдерія), астр. 
та ін. роботах. Осн. частини Т.: 
зорова труба, горизонтальний та 
вертикальний лімби (скляні або 
металеві круги з поділками в гра¬ 
дусах або його частинах), алідада 
з пристроєм для відрахування ку¬ 
тових поділок лімба, рівні для 
встановлення осей обертання. Т. 
має дві взаємно перпендикулярні 
осі обертання — вертикальну та 
горизонтальну. Існують спеціалі¬ 
зовані Т.— астрономічні, 
тахеометри, маркшейдер¬ 
ські, кодові (автоматично за¬ 
писують результати на стрічку 
для введення в електронні обчис¬ 
лювальні машини). 

В. М. Сердюков. 
ТЕОДОРАКІС (©еобсораитк) Мі- 
кіс (н. 29.VII 1925, о. Хіос) — 
грец. композитор і громадсько-по- 
літ. діяч. Учасник антифашист. 
Руху Опору. Під час монархії був 
засланий на о. Ікарія та ув’язне¬ 
ний у концтаборі на о. Макронісос 
(1948—>49). У 1950 закінчив Афін- 
ську консерваторію, 1953—59 вдо¬ 
сконалював майстерність у Па¬ 
ризькій консерваторії. З 1959 жив 
у Греції. Був депутатом парламен¬ 
ту від Єдиної демократичної пар¬ 
тії. Після військ, перевороту був 
ув’язнений (1967 і 1969). У 1970 
емігрував до Франції, 1974 по¬ 
вернувся до Греції. Більшість тво¬ 
рів присвячена боротьбі греків 
проти фашист, окупації та грома¬ 
дян. війні у Греції. Автор опер 
«Пісня загиблого брата» (1962), 
«Квартал ангелів» (1965), балетів 
(у т. ч. «Орфей і Еврідіка», 1958), 
ораторій, симф. творів, концерту 
для фп. з оркестром (1960), камер- 
но-інструм. ансамблів, пісень (цик¬ 
ли «Епітафія», «Греція», «Пісні 
боротьби»), музики до вистав (зо¬ 
крема, «Едіп-цар» Софокла) і 
кінофільмів. Гастролював у СРСР. 
Премія Ленінського комсомолу, 
1967. Міжнародна Ленінська .пре¬ 
мія «За зміцнення миру між наро¬ 
дами», 1982. В. С. Мурза. 

ТЕОДбРІК (Детршіх; ТЬеосіогік, 
ТЬеосІогісия, р. н. невід.— бл. 
1381) — чес. живописець. Серед 
творів — численні ікони у каплиці 
Чесного хреста, в замку Карлш¬ 
тейн поблизу Праги. В них худож¬ 
ник намагався відійти від умовних 
готичних традицій, надати обра¬ 
зам життєвих, реальних рис. 
ТЕОДбРІХ Великий (Теодеріх; 
ТЬеосіогісия, ТЬеобегісЬ; бл. 454, 
Паннонія — 26.VIII 526, Равен- 
на) — король остготів^з 475. Син 
остготського короля Теодемира. 
В 493 остготи, очолені Т., загарба¬ 
ли Італію і заснували на її тери¬ 
торії своє королівство. В д-ві Т. 



197 
в інтересах остготської феод, вер¬ 
хівки, що намагалася зблизитися 
з рим. рабовласницькою знаттю, 
були збережені рабовласницькі 
порядки, рим. адміністрація і фі- 
нанс. система. У виданому Т. 
«Кодексі» було узаконено рабство 
і велику зем. власність. Проте по¬ 
стійні конфлікти, що відбували¬ 
ся між остготами і римлянами, 
ослаблювали д-ву Т. У 555 її роз¬ 
громила Візантія. 
ТЕОКРАТІЯ (від грец. Оєбд — бог 
і нратос; — влада) — форма держ. 
правління, за якої політ, влада 
в державі належить духівництву, а 
глава д-ви є водночас главою церк¬ 
ви. Теократичною д-вою є, напр., 
Ватікан. 
ТЕОЛбГІЯ (грец. ОєоАюуіа, від 
Феод — бог і Хбуод — вчення), бого¬ 
слов’я — вчення про бога, побудо¬ 
ване на основі логіко-схоластичних 
тлумачень «священого письма», яке 
вважається богонатхненним, бо¬ 
жественним одкровенням (свідчен¬ 
ням бога про себе самого). Т. висту¬ 
пає догматичним обгрунтуванням, 
«теоретичним» змістом, серцеви¬ 
ною релігії (див. Теїзм). Гол. ідеєю 
її є ідея абс. надприродного бога 
— особи. Найширше системи Т. 
розроблено в християнстві, іс¬ 
ламі та іудаїзмі. Т.— ідеалістичне, 
метафіз. вчення, сповнене нездо¬ 
ланних внутр. суперечностей, які 
виникають при намаганні поєднати 
твердження про надраціональний, 
недоступний людському пізнанню 
характер «одкровення» і спробу 
раціонально пояснити його смисл. 
Т. являє собою систему богослов¬ 
ських дисциплін. У християнстві це 
— основне, догматичне, моральне, 
біблійне, пастирське богослов’я. 
Т. претендує на роль науки, але 
не має з нею нічого спільного, 
бо вихідні положення Т. не є відо¬ 
браженням реальності, вони базу¬ 
ються на незмінних догмах при 
відсутності аргументованих дока¬ 
зів. Гол. призначення Т.— обгрун¬ 
тування, виправдання і захист ре¬ 
лігії в цілому або конкретних 
віровчень, а також боротьба проти 
атеїзму. Вона завжди протистояла 
науці й матеріалістич. філософії. 
З часу Відродження Т. викривали 
передові мислителі (Еразм Рот- 
тердамський, Б. Спіноза, франц. 
матеріалісти 18 ст., Л. Фейєр- 
бах, революційні демократи). Мар¬ 
ксистсько-ленінська філософія до¬ 
вела повну неспроможність Т. 
Соціальний і науково-технічний 
прогрес неухильно руйнує Т., як 
і саму релігію. Криза Т. змушує 
її апологетів вдаватися до мо¬ 
дернізму (див. Модернізм у релі¬ 
гії), що знаходить свій вияв, зок¬ 
рема, у спробі тлумачити за допо¬ 
могою Т. реальні соціальні й ду¬ 
ховні явища (революцію, політи¬ 
ку, працю тощо). Спростування 
Т.— одне з осн. завдань наукового 
атеїзму. 
Літ. див. до ст. Релігія. 

О. С. Онищенко. 
ТЕОРЕМА (грец. Оєшртща, від 
дєсорвш — розглядаю) — твер¬ 
дження, правильність якого вста¬ 
новлюють за допомогою спеціаль¬ 
них міркувань (доведень). При 
доведенні Т. спираються на ак¬ 
сіоми та на раніш доведені Т. В 
будь-гякій Т. розглядають умову, 
тобто те, що пропонується як дане. 

і висновок — те, що потрібно довес¬ 
ти. Якщо умову і висновок Т. помі¬ 
няти місцями, то одержують 
обернену Т. З правильності 
прямої Т. не випливає правиль¬ 
ність оберненої. Напр., для Піфа- 
гора теореми обернена Т. правиль¬ 
на, а для Т.: «якщо у трикутни¬ 
ку один кут прямий, то два інші 
гострі» обернена Т. неправильна. 
Якщо в Т. умову і висновок за¬ 
мінити їхніми запереченнями, то 
одержують протилежну Т. 
Пряма Т. і обернена протилежній 
аоо обернена Т. і протилежна Т. 
(до прямої) є рівносильними. Це 
іноді дає змогу замість прямої 
Т. легше довести обернену проти¬ 
лежній до неї Т. (т. з. метод до¬ 
ведення від супротивного). Допо¬ 
міжна Т., яку використовують при 
доведенні однієї або кількох ін. 
Т., наз. лемою. Кожна Т. має 
точний зміст та силу лише як твер¬ 
дження тієї аксіоматичної теорії, в 
якій її сформульовано та дове¬ 
дено або спростовано. Напр., Т. 
про те, що сума внутр. кутів три¬ 
кутника дорівнює 180°, справед¬ 
лива лише в евклідовій геометрії. 
«ТЕОРЕТЙЧ ЕСКАЯ И ЗКСПЕ- 
РИ МЕНТАЛЬНАЯ ХЙМИЯ» — 
журнал, орган Відділення хімії і 
хім. технології АН УРСР. Засно¬ 
ваний 1965. В журналі висвітлю¬ 
ються питання квантової хімії, тео¬ 
рії хім. будови речовин, механіз¬ 
му хім. реакцій, фотохімії, хім. 
термодинаміки, теорії розчинів і 
суміжних з хімією питань фізики. 
Публікуються статті, присвячені 
використанню нових фіз. методів, 
аналізу їхніх можливостей і теор. 
обгрунтуванню сфер їхньої дії 
і меж застосування. Виходить у 
Києві 6 раз на рік; перекладаєть¬ 
ся англ. мовою у СІЛА. 

, К. Б. Яцимирський. 
ТЕОРЕТИЧНА АСТРОНОМІЯ 
— розділ астрономії, що вивчає 
методи визначення і прогнозуван¬ 
ня орбітального та обертального 
руху тіл Сонячної системи на ба¬ 
зі астрометричних спостережень 
і траєкторних вимірювань. Вклю¬ 
чає в себе розділи небесної механі¬ 
ки, пов’язані: з вивченням збуре¬ 
ного руху (див. Збурення руху не¬ 
бесних тіл) і обертання конкрет¬ 
них небесних тіл; розробкою ме¬ 
тодів визначення елементів орбіт, 
параметрів обертання та ін. па¬ 
раметрів, від яких залежать 
спостережувані положення й орієн¬ 
тація небесного тіла; розробкою 
методів обчислювання положень 
небесних тіл на орбіті чи їхньої 
орієнтації в майбутньому (методи 
прогнозування руху, складання 
ефемерид). 
Т. а. виникла в 17 ст. з потреби 
розмежувати роботу по прове¬ 
денню спостережень (тепер це зав¬ 
дання астрометрії) і по теор. 
осмисленню їхніх результатів. У 
розвиток оТ. а. великий внесок 
зробили Й. Кеплер, 1. Ньютон, 
К. Ф. Гаусе, П. С. Лаплас, Ж. Л. 
Лагранж та ін. математики й астро¬ 
номи. Особливо швидко Т. а. 
почала розвиватись після запуску 
першого штучного супутника Зем¬ 
лі та здійснення перших міжпла¬ 
нетних польотів. Ю. В. Батраков. 

ТЕОРЕТЙЧНОЇ ФІЗИКИ ІН¬ 
СТИТУТ АН УРСР. Створений 
у Києві 1966 на базі теоретичного 

відділу Інституту фізики АН 
УРСР. У складі ін-ту (1983) 14 
відділів та відділення статистич¬ 
ної фізики у м. Львові. Осн. на¬ 
прями наук, діяльності: теорія 
твердого тіла, фізична кінетика, 
теорія плазми, матем. методи 
теор. фізики, теорія елементар¬ 
них частинок, статистична фізика, 
теорія ядра та ядерних реакцій, 
біофізика, теорія екситонів та со- 
літонів. З ін-том пов’язана діяль¬ 
ність М. М. Боголюбова, О. С. 
Давидова, В. Г. Бар'яхтара, О. С. 
Парасюка, О. 3. Петрова, О. Г. 
Ситенка, 1. Р. Юхновського та 
ін. При ін-ті є аспірантура. 

А. Г. Загородній. 

ТЕОРІЇ, ІСТОРІЇ І ПЕРСПЕК¬ 
ТИВНИХ ПРОБЛЕМ РАДЯН¬ 
СЬКОЇ АРХІТЕКТУРИ НАУКО¬ 
ВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИ¬ 
ТУТ. Засн. 1946 в Києві як Ін-т 
історії і теорії архітектури Акаде¬ 
мії архітектури УРСР. З 1956 — 
Ін-т теорії та історії архітектури 
і буд. техніки Академії буд-ва 
і архітектури УРСР. З 1964 — в 
системі Держкомітету по цивіль¬ 
ному буд-ву і архітектурі при 
Держбуді СРСР. Осн. напрями 
роботи: питання теорії рад. архі¬ 
тектури, історії архітектури і буд. 
техніки, охорони пам’яток архі¬ 
тектури УРСР, аналіз забудови 
міст і сіл та ін. Серед видань ін-ту 
— «Нариси історії архітектури 
Української РСР» (у 2 томах), 
«Сучасна архітектура Радянської 
України». Брав участь у підготовці 
«Історії українського мистецтва» 
(в 6 томах). З 1979 видає збірники 
наук, праць. В. П. Дахно. 

ТЕОРІЯ (грец. Оєшріос — розгляд, 
міркування, вчення). 1) В ши¬ 
рокому розумінні — особлива сфе¬ 
ра людської діяльності та її ре¬ 
зультатів, яка включає в себе су¬ 
купність ідей, поглядів, концепцій, 
вчень, уявлень про об’єктивну дій¬ 
сність, протистоїть практиці як 
предметно-чуттєвій діяльності і 
водночас перебуває з нею в орга¬ 
нічній єдності. Т. виростає з прак¬ 
тики, узагальнює її та обгрунто¬ 
вується нею, а практика осмислю¬ 
ється, організовується і спрямо¬ 
вується Т. Діалектичний матеріа¬ 
лізм виходить з того, що сила Т.— 
в її єдності з практикою. Прикла¬ 
дом цього може служити діалек¬ 
тичний взаємозв’язок революц. Т. і 
революц. практики в процесі роз¬ 
витку суспільства. 2) У вузько¬ 
му розумінні — форма вірогідних 
наук, знань, що дає цілісне уявлен¬ 
ня про закономірності і суттєві ха¬ 
рактеристики об’єктів. Від ін. форм 
наук, відображення {абстракції, 
гіпотези тощо) Т. відрізняється 
насамперед будовою і пізнаваль¬ 
ними функціями. Характерним для 
будови Т. є те, що всі її тверджен¬ 
ня і поняття поділяються на дві 
групи. Перша з них, вихідна, фор¬ 
мулює фундаментальні закони чи 
властивості об’єктів і становить ос¬ 
нови Т. Друга, похідна група, фор¬ 
мулює залежні від фундаменталь¬ 
них закони або властивості, що з 
тією чи ін. силою логічної необ¬ 
хідності виводяться з першої. Ви¬ 
хідні твердження називають прин¬ 
ципами, постулатами або аксіо¬ 
мами, похідні — логічними наслід¬ 
ками, висновками або теоремами. 
Тісний логічний зв’язок між тго- 

ТЕОРІЯ 

М. Теодоракіс. 

I ■ 

Г. С. Теннер. Проект 
пам’ятника Ф. Е. Дзер- 
жинському. Тонований 
гіпс. 1940. 
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няттями і твердженнями, що 
визначається способом доведення 
їхньої істинності (шляхом логіч¬ 
ного виведення або аргументації 
фактами), надає Т. характеру 
цілісної системи знання. Тому 
побудова Т. виступає водночас 
і систематизацією наук, знань. У 
пізнавальному відношенні Т. є 
узагальненням об’єктивних фак¬ 
тів, способом опису та пояснення 
закономірностей реальної дійс¬ 
ності, засобом передбачення нау¬ 
кового. Кожна розвинена наука 
будується з багатьох пов’язаних 
між собою Т., особливе місце 
серед яких посідають т. з. фунда¬ 
ментальні Т., що становлять осно¬ 
ву розвитку науки і формують 
пануючий у ній стиль мислення. 
Т. здебільшого виникає у вигляді 
наук, гіпотези, яка перетворюється 
на теорію внаслідок підтверджен¬ 
ня її експериментом, спостережен¬ 
ням тощо. Остаточним критерієм 
істинності теорій є суспільно-істор. 
практика. П. Ф. Йолон. 

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ і ПРАВА — 
юридична наука, яка становить 
систему знань про специфічні 
закономірності і загальні закони 
виникнення, розвитку та функ¬ 
ціонування держави і права та 
держ.-правових явищ. У системі 
марксистсько-ленінських сусп. на¬ 
ук Т. д. і п. найтісніше пов’язана 
з історичним матеріалізмом, тео¬ 
рією наукового комунізму, полі¬ 
тичною економією. Категорії, за¬ 
кони, принципи, що формулюють¬ 
ся цими науками. Т. д. і п. вико¬ 
ристовує як методологічну основу, 
насамперед для розкриття сутності 
й розробки типології держ.-право- 
вих систем, виходячи з їхньої со¬ 
ціально-класової природи. Голов¬ 
не в предметі марксистської Т. д. 
і п.— закономірності д-ви і права 
соціалістичного типу. Досліджую¬ 
чи д-ву і право в цілому, Т. д. 
і п. відіграє провідну роль щодо 
інших, зокрема галузевих, юридич¬ 
них наук. Вона розробляє найза- 
гальніші держ.-правові поняття, 
методологічні можливості яких 
використовуються цими науками 
(напр., поняття типу, змісту, 
функції, форми, структури, меха¬ 
нізму, органу держави; типу, зміс¬ 
ту, форми, структури галузі пра¬ 
ва, реалізації права; юрид. норми, 
правосуб’єктності, правового від¬ 
ношення , законності, правопору¬ 
шення, юрид. відповідальності то¬ 
що). Т. д. і п. здійснює свої функ¬ 
ції як шляхом безпосереднього 
вивчення держ.-правової та ін. со¬ 
ціальної практики, так і на основі 
узагальнення даних ін. юрид. на¬ 
ук, використовуючи філос. прин¬ 
ципи пізнання, загальнонаук. під¬ 
ходи й поняття, а також специфіч- 
но-юрид. дослідницькі методи і 
процедури. Завдяки цьому вона 
поєднує філос., соціологічний та 
суто юрид. напрями дослідження. 
Марксистська Т. д. і п. органічно 
поєднує науковість з партій¬ 
ністю, виходить з позицій робітн. 
класу, який заінтересований у 
науковому пізнанні соціальної 
дійсності для її перетворення від¬ 
повідно до об’єктивних законів 
сусп. розвитку, веде непримирен¬ 
ну боротьбу проти бурж. та реві¬ 
зіоністських фальсифікацій пи¬ 
тань держави і права. 

Літ.: Марксистско-ленинская общая 
теория государства и права. Основ- 
ньіе институтьі и понятия. М., 1970; 
Недбайло П. Е. Введение в общую 
теорию государства и права. К., 1971; 
Керимов Д. А. Общая теория государ 
ства и права. Предмет, структура, 
функции. М., 1977. 

П. М. Рабинович. 

ТЕОСОФІЯ (від грец. Оєбс; — 
бог і оофіа— мудрість)— 1) Міс¬ 
тичне богопізнання. На відміну 
від теології, Т. будується не на 
певних засадах віровчення (дог¬ 
матах), а на особистих реліг. вра¬ 
женнях людини. 2) Реакційне ре- 
лігійно-філос. вчення про мож¬ 
ливість « безпосереднього осягнен¬ 
ня бога» за допомогою містичної 
інтуїції і «одкровення», доступ¬ 
них обраному колу «посвячених» 
осіб. Представники Т., на відміну 
від традиційних містиків (див. 
Містицизм), намагаються дати 
суб’єктивному містичному досві¬ 
дові « богопізнання» формально- 
логічне обгрунтування. Засновни¬ 
ком сучас. Т. вважають рос. пись¬ 
менницю О. П. Блаватську, за 
ініціативою якої 1875 в Нью-Йорку 
було організовано теософське т-во. 
Центр т-ва 1879 перемістився в 
Індію. Визнання можливості без¬ 
посередніх контактів з надприрод¬ 
ними, потойбічними силами збли¬ 
жує Т. зі спіритизмом та окуль¬ 
тизмом. Різновидом Т. є антро¬ 
пософія. 3) Заг. назва всіх міс¬ 
тичних учень 
ТЕОФГПОЛЬ — селище міського 
типу Хмельницької обл. УРСР, 
райцентр. Розташований на р. 
Полтві (прит. Горині), за ЗО км від 
залізничної ст. Суховоля. 6,0 
тис. ж. (1983). Вперше згадується 
в документах 1420 під назвою 
Камінь (до 1740 — Човганський 
Камінь, Човган, з 1740 — сучасна 
назва) як одна з фортець лит. 
феодалів. Після Люблінської унії 
1569 її загарбала шляхет. Польща. 
Населення містечка брало актив¬ 
ну участь у Наливайка повстанні 
1594—96, визвольній війні укра¬ 
їнського народу 1648—54, анти- 
феод. повстанні 1664—65 на чолі 
з С. Височаном, Палія повстанні 
1702—04. Після 2-го поділу Поль¬ 
щі (1793) Т. у складі Правобереж¬ 
ної України возз’єднано з Росією. 
Т. був одним з важливих пунктів 
пересилання газ. «Искраь та ін. 
марксистської л-ри з-за кордону в 
Росію. Рад. владу встановлено на 
поч. січня 1918. В роки Великої 
Вітчизн. війни в період нім.-фа¬ 
шист. окупації (6.VII 1941 — 4.III 
1944) в Т. діяв підпільний райком 
партії, в районі — партизан, за¬ 
гін. З 1959 Т.— с-ще міськ. типу. 
У Т.— цукр., сироробний, комбі¬ 
кормовий та цегельний з-ди, хлі- 
бокомбінат, райсільгосптехніка, 
райсільгоспхімія, комбінат побу¬ 
тового обслуговування. Сільс. про- 
фес.-тех. уч-ще, 2 заг.-осв. та му¬ 
зична школи, 2 лікарні. Будинок 
культупи, кінотеатр. 4 оібліотеки. 
теофТпольський РАЙбН — 
у пн.-зх. частині Хмельн. обл. 
УРСР. Утворений 1923. Площа 
0,7 тис. км2. Нас. 36,7 тис. чол. 
(1983). У районі — 56 населених 
пунктів, підпорядкованих 2 се¬ 
лищним і 15 сільс. Радам нар. 
депутатів. Центр — смт Теофі- 
поль. Т. р. розташований на пн.- 
сх. схилах Подільської височини. 

Поверхня — переважно слабо роз¬ 
членована рівнина. Поширені пі¬ 
щані дюни і пасма. Річки — Го¬ 
ринь, Случ, Полтва, Жердь та ін¬ 
ші (усі — басейну Дніпра). Грунти 
чорноземні. Лежить у лісостеповій 
зоні. Ліси (сосна, береза, осика, 
дуб, граб) займають 1,8 % тер. ра¬ 
йону. Провідна галузь пром-сті — 
харчова (теофіпольські сиророб¬ 
ний та цукр. з-ди, хлібокомбінат). 
Комбінат побутового обслугову¬ 
вання (Теофіполь), 3 будинки побу¬ 
ту. С. г. району спеціалізується 

на вирощуванні зернових культур, 
цукр. буряків, вироби, молока, 
м’яса і яєць. Площа с.-г. угідь 
1982 становила 61 тис. га, у т. ч. ор¬ 
ні землі — 57 тис. га. Гол. культу¬ 
ри; озима пшениця, ячмінь, горох, 
цукр. буряки, картопля, овочеві. 
Скотарство, свинарство, птахів¬ 
ництво. У Т. р.— 20 колгоспів, рай- 
сільгосптехні ка, райсільгоспхімія. 
Автомоб. шляхів — 295 км, у т. ч. з 
твердим покриттям — 152 км. У ра¬ 
йоні — 2 профес.-тех. уч-ща (в Тео- 
фіполі і Базалії), 28 заг.-осв. та 
музична школи; 50 лік. закладів, у 
т. ч. 7 лікарень. 17 будинків куль¬ 
тури, 38 клубів, 2 кінотеатри, 48 
кіноустановок, 42 б-ки. У с. Ману- 
їльському Т. р. (кол. Святець), 
на батьківщині рад. парт, і держ. 
діяча Д. 3. Мануїльського, відкри¬ 
то музей. У Т. р. видається газ. 
«Червона зірка» (з 1931). 

А. К. Медвідь. 
ТЕОФРАСТ (Феофраст; ©єбфраа- 
то£; справж. ім’я — Тіртам; бл. 
370 до н. е., Ерес на о. Лесбос — 
бл. 287, Афіни) — давньогрен. 
природодослідник, один з перших 
ботаніків давнього часу, філософ 
перипатетичної школи. Спочат¬ 
ку був учнем Платона, потім — 
послідовником Арістотеля. Т.— 
автор багатьох творів з ботаніки, 
фізики, етики, медицини, психо¬ 
логії, логіки тощо. Серед небага¬ 
тьох творів, що дійшли до нашого 
часу, найвідомішими є «Дослід¬ 
ження про рослини», «Про причи¬ 
ни рослин», «Етичні характери». 
ТЕПЛА ПРОКАТКА — обробка 
тиском (прокатка) нагрітих мета¬ 
левих сплавів (переважно сталей). 
Відбувається при т-рі, нижчій 
за т-ру рекристалізації (для ста¬ 
лі — при т-рі 200—600 °С). Теп¬ 
лою прокаткою одержують гол. 
чин. труби з нержавіючої сталі 
на трубопрокатних агрегатах хо¬ 
лодної прокатки. Т. п. сприяє 
інтенсивнішому пластичному де¬ 
формуванню, ніж холодна про¬ 
катка. 
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тбплик — селище міського типу 
Війн. обл. УРСР, райцентр, за 
7 км від залізнич. ст. Кублич. 5,9 
тис. ж. (1983). Вперше згадується 
в писемних джерелах 15 ст. як при¬ 
кордонний пункт Великого кня¬ 
зівства Литовського. Після Люб¬ 
лінської унії 1569 Т.— під владою 
Речі Посполитої. Населення Т. 
брало участь у гайдамацькому ру¬ 
сі, Коліївщині (1768). Після 2-го 
поділу Польщі (1793) Т. у складі 
Правобережної України возз’єд¬ 
нано з Росією. У 20—30-х рр. 19 
ст. поблизу Т. діяли повстанські 
загони У. Кармалюка. Рад. вла¬ 
ду встановлено в лютому 1918. З 
1956 Т.— с-ще міськ. типу. У Т.— 
з-ди: сухого знежиреного молока, 
хлібний, комбікормовий, цегель¬ 
ний та «Зоря» війн, виробничого 
об’єднання «Жовтень» (вироби, 
електрокалориферів), птахофаб¬ 
рика, харч, комбінат, міжколг. 
буд. орг-ція, райсільгосптехніка, 
райсільгоспхімія, комбінат побу¬ 
тового обслуговування. Сільс. про- 
фес.-тех. уч-ще, 3 заг.-осв. та 
музична школи, лікарня, Буди¬ 
нок культури, 2 бібліотеки. 
ТЕПЛЙЦЯ — спеціальне опалюва¬ 
не приміщення з покриттям із 
світлопрозорого матеріалу (скла, 
поліетиленової плівки тощо) для 
цілорічного вирощування теплич¬ 
них культур і розсади. Т. бува¬ 
ють і неосвітлені, напр., Т. для 
вирощування печериць. Використо¬ 
вують Т. також в селекційній ро¬ 
боті для скорочення строків виве¬ 
дення нових сортів і гібридів с.-г. 
культур, одержуючи не одну, а 
2—3 репродукції насіння за рік; 
в наук, установах (для проведення 
різних оіол. досліджень); для збе¬ 
рігання і розмноження теплолюб¬ 
них рослин в сх. і пн. широтах. 
За внутр. обладнанням Т. бува¬ 
ють стелажні й грунтові. В сте¬ 
лажних Т., переважно розсад¬ 
них, рослини вирощують на стела¬ 
жах (полицях). У грунтових 
Т. рослини висаджують безпосе¬ 
редньо в грунт. На Україні роз¬ 
роблено високоефективний метод і 
безгрунтового вирощування ово¬ 
чів у Т. на щебені або гравії, що їх 
зволожують розчином поживних 
речовин (див. Гідропоніка). За 
часом використання Т. поділяють 
на зимові, що функціонують 
цілий рік, і весняні, в яких 
овочі вирощують навесні й восени. 
За конструкцією Т. бувають одно- 
і двосхилі; ангарні і блокові. 
Ангарні Т.— це великі дво¬ 
схилі споруди, де немає внутріш¬ 
ніх підпор, що дає можливість ме¬ 
ханізувати догляд за рослинами. 
Блокові Т. складаються з 
двох або кількох з’єднаних одна з 
одною двосхилих Т. (блоків) без 
перегородок між ними. Особливо 
економічні Т., які обігрівають 
тепловими відходами пром. під¬ 
приємств. Ф. Я. Попович. 
ТЕПЛИЦЬКИЙ РАЙбН — на Пд. 
Сх. Війн. обл. УРСР. Утворений 
1923. Площа 0,8 тис. км2. Нас. 
44,3 тис. чол. (1983). У районі — 
44 населені пункти, підпоряд¬ 
ковані селищній та 21 сільс. Ра¬ 
ді нар. депутатів. Центр — смт 
Теплик. Т. р. розташований на пд. 
схилах Придніпровської височи¬ 
ни. Поверхня — слабохвиляста рів¬ 
нина з глибоковрізаною системою 

річок та балок. Корисні копали¬ 
ни: граніт, пісок, глина. Річки — 
Удич, Кіблич (бас. Пд. Бугу). 
Грунти темно-сірі опідзолені та 
чорноземні. Лежить V лісостеповій 
зоні. Ліси (граб, дуб, ясен, клен, 
липа) займають 4,9 тис. га. Провід¬ 
на галузь пром-сті — харч, (най¬ 
більші підприємства — Удицький 
та Соболівський цукр., Бджіль- 
нянський спиртовий, Теплицький 
сухого знежиреного молока з-ди). 
Вироби, буд. матеріалів. Комбінат 
побутового обслуговування (Теп¬ 
лик), 5 будинків побуту. Земле¬ 
робство району спеціалізується на 
вирощуванні зернових (озима пше¬ 
ниця, кукурудза, ячмінь) і тех. 
(цукр. буряки, соняшник) культур; 
тваринництво — м’ясо-мол. напря¬ 
му (скотарство, вівчарство, птахів¬ 
ництво). Площа с.-г. угідь 1982 ста¬ 
новила 64,1 тис. га, у т. ч. орні 
землі — 60,7 тис. га. У Т. р. — 25 
колгоспів, радгосп, птахофабри¬ 
ка, райсільгосптехніка, райсіль¬ 
госпхімія. Залізничні станції: Куб¬ 
лич, Розкошівка, Дукля. Автомоб. 
шляхів — 261 км, у т. ч. з твердим 
покриттям — 210 км. У районі — 
сільс. профес.-тех. уч-ще, 31 заг.- 
осв. та 2 муз. школи; 40 лік. зак¬ 
ладів, у т. ч. 5 лікарень. 19 будин¬ 
ків культури, 21 клуб, 46 кіноуста¬ 
новок, 44 б-ки, музей укр. рад. 
композитора М. Д. Леонтовича 
у с. Марківці (де його поховано). 
У с. Тополівці Т. р. народився 
укр. рад. економіст П. Т. Багрій, 
у с. Пологах — укр. рад. хімік 
К. Б. Яцимирський. У районі ви¬ 
дається газ. «Зірка» (з 1931). 

. Г. В. Ажула. 
ТЕПЛЙЧНІ КУЛЬТУРИ — ово¬ 
чеві, квіткові, плодові та ягідні 
рослини, що їх вирощують у теп¬ 
лицях за штучних умов клімату, 
грунтового і повітряного живлен¬ 
ня. В СРСР, у т. ч. й на Україні, 
значного поширення набуло теп¬ 
личне овочівництво, що постачає 
населенню свіжі овочі в період, ко¬ 
ли відкритий грунт не дає овоче¬ 
вої продукції. Осн. Т. к. є огірки 
й помідори. В теплицях вирощують 
ще й зелень селери, петрушки, бу¬ 
ряків та цибулі. У великих теплич¬ 
них г-вах взимку і навесні вирощу¬ 
ють цвітну капусту, солодкий пе¬ 
рець, баклажани, кавуни, дині 
тощо. З плодоягідних культур у 
теплицях культивують виноград, 
персики, абрикоси, лимони, апель¬ 
сини, суниці, а з квіткових — 
троянди, бузок, левкої, примули, 
гіацинти, тюльпани тощо. В теп¬ 
лицях вирощують і розсаду ово¬ 
чевих та квіткових рослин. 

Г. Р. Титаренко. 

ТАГІЛІ ЦЕ — місто на Пн. Зх. Че- 
хословаччини, в Пн.-Чеській обл. 
Вузол з-ць. 52 тис. ж. (1975). Під¬ 
приємства маш.-буд., хім., скля¬ 
ної, керамічної, текст., швейної, 
харч, пром-сті. В районі Т.— видо¬ 
бування поліметалевих руд і бу¬ 
рого вугілля. Краєзнавчий музей. 
Бальнеологічний курорт з радіо¬ 
активними мінеральними джере¬ 
лами. 
теплобАчення — перетворен¬ 
ня теплового випромінювання 
об’єктів на їхнє видиме зображен¬ 
ня. Пристрої, що виконують таке 
перетворення, наз. теплові- 
з о р а м и. Вони бувають сканую¬ 
чого (див. Сканування) і неспаную¬ 

чого типів. У тепловізорах першого 
типу приймачі теплового випромі¬ 
нювання (болометри, термопари) 
перетворюють його на електр. сиг¬ 
нали, а оптико-мех. скануюча сис¬ 
тема підсилює ці сигнали і син¬ 
хронно реєструє їх на екрані у 
вигляді чорно-білих або кольоро¬ 
вих картин. У тепловізорах друго¬ 
го типу теплове зображення об’єкта 
безпосередньо проеціюється на ек¬ 
ран, що покритий тонким шаром 
теплочутливого матеріалу (кри¬ 
сталічним люмінофором, рідкими 
кристалами та ін.). Завдяки зміні 
характеристик цих матеріалів при 
їхньому нагріванні теплове зобра¬ 
ження стає видимим. Прикладом 
тепловізорів нескануючого типу 
є піроелектр. відикон. Т. застосо¬ 
вують у мед. і тех. діагностиці, на¬ 
вігації, геол. розвідці, у військ, 
справі. Див. також Інфрачервона 
техніка, Теплопеленгація. 

Л. С. Кременчуцький. 
Т Е П Л О В Борис Михайлович 
[9 (21).Х 1896, Тула — 28.ІХ 1965, 
Москва] — російський радян¬ 
ський психолог, дійсний член 
АПН РРФСР (з 1945), засл. діяч 
науки РРФСР (з 1957). Закінчив 
Моск. ун-т (1921). З 1929 працю¬ 
вав у н.-д. ін-ті заг. та пед. психо¬ 
логії АПН РРФСР. Гол. редактор 
журналу «Вопросьі психологии» 
(1958—65). Т. досліджував проб¬ 
леми зорових та слухових відчут¬ 
тів, історію психології, проблему 
здібностей та ін. індивідуально- 
психологічних особливостей лю¬ 
дини, розробив нову методику ек¬ 
спериментального вивчення інди¬ 
відуальних відмінностей. Т.— ав¬ 
тор та редактор п’яти збірників 
«Типологічні особливості вищої 
нервової діяльності людини», під¬ 
ручника з психології для серед, 
школи, а також підручників та 
навч. посібників з психології для 
вузів. Нагороджений орденом Тру¬ 
дового Червоного Прапора, меда¬ 
лями. М. Ю. Малков. 
ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ, 
ТЕС — промислове підприємст¬ 
во, де теплова енергія, що виділя¬ 
ється при згорянні органічного па¬ 
лива, перетворюється на електрич¬ 
ну; основний вид електричних 
станцій. Розрізняють Т. е.: на 
твердому, рідкому, газоподібному 
паливі та мішаного типу; з парови¬ 
ми турбінами, газовими турбіна¬ 
ми і двигунами внутрішнього зго¬ 
ряння; базові, що відзначаються 
рівномірним навантаженням про- 
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тягом доби, і пікові електростан¬ 
ції. Серед Т. е. переважають кон¬ 
денсаційні електростанції, що 
виробляють тільки електр. енер¬ 
гію. Менш поширені теплоелек¬ 
троцентралі, які постачають спо¬ 
живачам, крім електричної енер¬ 
гії, ще й тепло (у вигляді пари, 
гарячої води). Іноді до Т. е. умов¬ 
но відносять атомні електростан¬ 
ції і геотермальні електростан¬ 
ції. В СРСР встановлена потуж¬ 
ність ТЕС досягає 3 ГВт, проекту¬ 
ються ТЕС на 4,5 ГВт і більше. 
ТЕПЛОВА МЕРЕЖА — сукуп¬ 
ність трубопроводів (;теплопрово¬ 
дів), якими переміщують і розпо¬ 
діляють теплоносій (воду, пару) 
при централізованому теплопо¬ 
стачанні. Розрізняють Т. м.: ма¬ 
гістральні (радіальні, або тупико¬ 
ві, та кільцеві) й розподільні; од¬ 
нотрубні (підвідні магістралі), 
двотрубні (з підвідною і зворот¬ 
ною магістралями), три- та багато- 
трубні (з різними теплоносіями або 
з теплоносієм різних потенціалів). 
Труби Т. м.— гол. чин. сталеві, 
діам. від 50 (підвідні до окремих 
будинків) до 1400 мм (магістраль¬ 
ні). Прокладають їх під землею 
(у непрохідних або напівпрохідних 
каналах, у колекторах, безпосе¬ 
редньо у грунті), а також над нею 
(на естакадах, опорах тощо). Щоб 
забезпечити безперебійність поста¬ 
чання теплом, деякі магістральні 
Т. м. з’єднують між собою, а між 
їхніми відгалуженнями влашто¬ 
вують перемички. На магістраль¬ 
них Т. м. значної протяжності вста¬ 
новлюють насосні підстанції. Теп¬ 
ловтрати знижують теплоізоля¬ 
цією мережі. Зовн. поверхню труб 
Т. м. захищають від корозії водо¬ 
непроникними покриттями (їх на¬ 
носять на шар теплоізоляційного 
матеріалу або на поверхню тру¬ 
би); корозії внутр. поверхні труб 
і утворенню накипу запобігають 
водоп іоготов кою. 
ТЕПЛОВЄ ВИПРОМІНЮВАНІ- 
НЯ, температурне випромінюван¬ 
ня — електромагнітне випроміню¬ 
вання тіла за рахунок його внут¬ 
рішньої енергії. Виникає в умо¬ 
вах детальної рівноваги в тілі 
(див. Детальної рівноваги прин¬ 
цип) і визначається його абс. 
т-рою і оптичними властивостями. 
До осн. характеристик Т. в. і по¬ 
глинання тіла належать випро¬ 
мінювальна здатність 
тіла, що дорівнює спектральній 
густині його світності енергетич¬ 
ної при Т. в., і поглинальна 
здатність тіла, що дорів¬ 
нює спектральному коеф. погли¬ 
нання. Для Т. в., що перебуває 
в термодинамічній рівновазі з на¬ 
грітим тілом, виконуються Кірх- 
гофа закон випромінювання, для 
абсолютно чорного тіла — План¬ 
ка закон випромінювання, Стефа- 
на — Больцмана закон випромі¬ 
нювання тощо. 
ТЕПЛОВІ Пб/ІЕ Землі — теп¬ 
лове поле, зумовлене діянням гли¬ 
бинних джерел тепла, що виника¬ 
ють гол. чин. в результаті розпаду 
радіоактивних елементів, і со¬ 
нячного випромінювання. Розпо¬ 
діл Т. п. зумовлений особливос¬ 
тями поширення і потужністю дже¬ 
рел теплогенерації й поглинання 
тепла, теплофіз. властивостями ре¬ 
човини Землі тощо. Інтенсивність 

теплових потоків у Т. п. збільшу¬ 
ється від давніх тектонічних струк¬ 
тур до молодших, т-ра зростає з 
глибиною. Макс. значення тепло¬ 
вих потоків характерні для сере- 
динноокеанічних хребтів, міні¬ 
мальні — для кристалічних щитів. 
На Україні найбільші теплові пото¬ 
ки зафіксовано в Закарпатському 
прогині, найменші — на Україн¬ 
ському щиті. У верх, шарах зем¬ 
ної кори Т. п. визначають вимірю¬ 
ванням т-ри і теплових потоків у 
свердловинах та на дні морів і 
океанів; у більш глибоких геосфе¬ 
рах — шляхом розрахунків. За 
значеннями т-р і теплових потоків 
Т. п. можна зробити висновки про 
інтенсивність тектонічних (див. 
Тектоніка) і магматичних (див. 
Магма) процесів у літосфері, 
наявність у надрах Землі тепло¬ 
вих аномалій, пов’язаних з покла¬ 
дами нафти і газу, поліметалевих 
руд та деяких ін. корисних копа¬ 
лин. Ділянки Землі з макс. зна¬ 
ченнями т-р і теплових потоків 
перспективні для буд-ва геотер¬ 
мальних електростанцій. Див. 
також Геотермія. 
Літ.: Кутас Р. И., Гордиенко В. В. 
Тепловое поле Украиньї. К., 1971. 

„ В. І. Лялько. 
ТЕПЛОВИДІЛЬНГ ЕЛЕМЕНТИ 
— конструктивні елементи ядер¬ 
ного реактора, що містять ядер¬ 
не пальне, яке під час дії реактора 
виділяє тепло. Розміщують їх 
в активній зоні реактора. Кожний 
такий елемент складається з осер¬ 
дя (стрижня, пластини тощо), сфор¬ 
мованого з керамічного або мета¬ 
левого ядерного пального, і гер¬ 
метизуючої оболонки навколо ньо¬ 
го, яка перешкоджає попаданню 
у теплоносій радіоактивних про¬ 
дуктів поділу пального. Між ке¬ 
рамічним осердям і оболонкою 
залишають вільний об’єм на випа¬ 
док зміни розмірів осердя при на¬ 
гріванні, опроміненні тощо. Обо¬ 
лонку виготовляють з графіту, 
цирконієвих і алюмінієвих спла¬ 
вів (Т. е. водо-водяних реакторів, 
графіто-водних реакторів, гра- 
фіто-газових реакторів, важко- 
водних реакторів), з нержавію¬ 
чих сталей і жароміцних сплавів 
(Т. е. реакторів-розмножувачів з 
рідкометалевим або газовим теп¬ 
лоносієм). На оболонці роблять 
ребра, що підвищує стійкість і 

поліпшує охолодження її теплоно¬ 
сієм. Т. е. завантажують у реак¬ 
тор звичайно у вигляді блоків. З 
використаних Т. е. вилучають не- 
вигоріле або знову нагромаджене 
ядерне пальне. Іноді такі Т. е., як 
джерела іонізуючого випроміню¬ 
вання, застосовують у різних тех¬ 
нологічних процесах, для наук, 
досліджень. В. С. Карасьов. 
ТЕПЛОВЙЙ БАЛАНС Землі — 
співвідношення між надходжен¬ 
ням і витратами енергії на земній 

Табл. 2. Тепловий баланс 
атмосфери (ккал/см2 на рік) 

Широта, 
в градусах «а Аг Р ра 

70—60 пн. ш. -70 28 9 33 
60-50 -60 43 13 4 

50-40 -60 47 17 -4 

40—30 —69 46 23 0 

30—20 -82 42 24 16 

20—10 -83 70 15 -2 

10—0 -76 115 9 -46 

0—10 пд. ш. —74 90 8 -24 

10—20 -76 74 11 —9 

20—30 -74 51 15 8 

30—40 -71 55 12 4 

40—50 —64 61 9 -6 
50—60 —57 58 8 —9 

Земля в ці¬ 
лому -72 60 12 0 

поверхні та в атмосфері Землі. 
Осн. джерелом енергії для біль¬ 
шості фіз., хім. і біол. процесів 
в атмосфері, гідросфері та верх, 
шарах літосфери є сонячна радіа¬ 
ція. Тому розподіл і співвідно¬ 
шення складових Т. б. характери¬ 
зують її перетворення в цих обо¬ 
лонках. Т. б. являє собою окремий 
випадок формулювання закону збе¬ 
реження енергії (див. Збереження 
закони). Т. б. земної поверхні мо¬ 
же бути виражений таким рівнян¬ 
ням: К + Р + Е0 + БЕ = 0, де 
# — радіаційний баланс, Р — тур¬ 
булентний потік тепла між земною 
поверхнею й атмосферою, Е0 — 
потік тепла між земною поверх¬ 
нею і глибшими шарами літосфери 
та гідросфери, БЕ — витрати тепла 
на випаровування (дорівнюють до¬ 
бутку маси випаруваної води Е на 
теплоту випаровування Б). Рів- 

Табд. 1. Тепловий баланс земної поверхні (ккал/см2 на рік) 

Широта, 
в град. 

| Океани 1 | Суходіл | Земля (пересічно) 

Я БЕ 1 я 1 Ро 1 * 
| 7.Е Р Я БЕ | 1 р 1 Е0 

70—60 пн. ш. 23 -33 —16 26 20 -14 —6 21 —20 —9 8 

60—50 29 —39 —16 26 зо —19 —11 ЗО —28 -13 11 

50-40 51 -53 -14 16 45 —24 —21 48 -38 -17 7 

40—30 83 -86 -13 16 60 —23 —37 73 —59 -23 9 

30—20 113 -105 —9 1 69 —20 —49 96 —73 -24 1 

о
 

ї 119 -99 —6 -14 71 —29 —42 106 —81 —15 -10 

10—0 115 -80 —4 -31 72 —48 —24 105 —72 —9 -24 

0—10 пд. ш. 115 —84 —4 —27 72 -50 -22 105 -76 —8 -21 

10—20 113 —104 —5 -4 73 -41 —32 104 —90 -11 -3 

20—30 101 —100 -7 6 70 -28 -42 94 -83 -15 4 

30—40 82 -80 -9 7 62 —28 -34 80 -74 -12 6 

40-50 57 —55 —9 7 41 —21 -20 56 —53 —9 6 

3
 і з 28 —31 -8 11 31 —20 -11 28 —31 -8 11 

Земля в 
цілому 82 —74 —8 0 49 -25 -24 72 —€0 —12 0 
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няння Т. 6. атмосфери Ка + Ьг + 
+ Р + Еа = де Ка — радіа¬ 
ційний баланс атмосфери, Ьг — 
надходження і витрати тепла при 
фазових перетвореннях води в ат¬ 
мосфері (де г — сума опадів), Р — 
надходження або витрати теп¬ 
ла, які зумовлені теплообміном 
атмосфери 8 земною поверхнею, 
Ра — надходження або витрати 
тепла, зумовлені теплообміном 
через вертикальні стінки стовпа, 
який пов’язаний з впорядкова¬ 
ними рухами атмосфери і макро- 
турбулентністю, Д\\^ — зміна вмі¬ 
сту тепла всередині вертикального 
стовпа атмосфери. 
Дані про Т. б. використовують при 
розробці проблем кліматології, гід¬ 
рології. океанології, досліджен¬ 
нях у галузі фізіології рослин, 
вивченні теплового режиму живих 
організмів та закономірностей 
геогр. зональності тощо. . „ М. І. Будико. 
ТЕПЛОВЙИ БАЛАНС атмос¬ 
фери — див. Тепловий баланс 
Землі. 
ТЕПЛОВИЙ ДВИГУН — двигун, 
що перетворює теплову енергію на 
механічну енергію або на кінетич¬ 
ну енергію реактивного струменя. 
Найпоширеніший з первинних 
двигунів, що використовують при¬ 
родні енерг. ресурси, напр. орга¬ 
нічне паливо. Є Т. д. поршневі 
(див. Поршнева машина), роторні 
(напр., двигуни Ванкеля — з обер¬ 
товими роторами-поршнями) і ре¬ 
активні (див. Реактивний двигун). 
їх поділяють також на двигуни 
внутрішнього згоряння (з внутр. 
нагріванням робочого тіла) і дви¬ 
гуни зовн. згоряння — з підведен¬ 
ням теплової енергії ззовні (див. 
Парова машина, Ядерна силова 
установка). 
ТЕПЛОВИЙ ЕФЕКТ реакції— 
тепло, що виділяється або поглина- 
ється при даній хімічній реакції. 
Т. е. р. визначається зміною ен¬ 
тальпії (тепловмісту) системи, але 
з оберненим знаком. Зміна теп¬ 
ловмісту дорівнює різниці між теп- 
ловмістом продуктів реакції і 
тепловмістом вихідних речовин. 
Визначений так Т. е. р. стосується 
реакцій, які відбуваються при ста¬ 
лому зовн. тиску. Залежно від зна¬ 
ка Т. е. р. хім. реакції поділяють 
на ендотермічні реакції і екзо¬ 
термічні реакції. Т. е. р. можна 
безпосередньо виміряти, прово¬ 
дячи реакції в калориметрі (див. 
Калориметрія), або розрахувати 
за рівнянням ізобари реакції. Т. 
е. р. утворення речовини визнача¬ 
ють також за тепловим ефектом ін¬ 
шої реакції, в якій бере участь да¬ 
на речовина, підсумовуючи тепло¬ 
ту утворення всіх речовин. Див. 
Гесса закон. 
ТЕПЛОВИЙ РЕАКТОР — ядер- 
ний реактор, в якому реакція по¬ 
ділу ядерного пального спричиню¬ 
ється переважно тепловими, або 
повільними, нейтронами (див. 
Нейтронна фізика). На відміну 
від швидкого реактора в актив¬ 
ній зоні Т. р. (мал.) є ефективні 
сповільнювачі нейтронів (вода, 
вода важка, графіт тощо), у сере¬ 
довищі яких і міститься ядерне 
пальне: природний уран або ізото¬ 
пи 29*И, 229Ри чи 23Ч1. Крім теп¬ 
ловидільних елементів, що їхні 
осердя містять ядерне пальне, в цій 

зоні розміщують керуючі стриж¬ 
ні з вбирними елементами. Ото¬ 
чують активну зону відбивачами 
нейтронів — берилієвими, графі¬ 
товими або ін. Теплоносіями, що 
охолоджують ядерне пальне, слу¬ 
жать переважно вода (звичайна, 
важка), гелій, вуглекислий газ, 
органічні рідини. Порівняно з 
швидкими реакторами, де поділ 
атомних ядер зумовлюється дією 
в основному швидких нейтронів, 
у реакторів на теплових (повіль¬ 
них) нейтронах менша критична 
маса ядерного пального, їхня кон¬ 
струкція простіша, застосовують 
їх майже в усіх країнах світу. 
Проте Т. р. менш перспективні як 
реактори-розмножувачі. Розріз¬ 
няють Т. р. енергетичні та дослід¬ 
ні (див. Важководний реактор, 
Водо-водяний реактор, Двоцільо- 
вий реактор, Дослідний реактор). 
В СРСР перший Т. р. (див. Уран- 
графітовии реактор) споруджено 
1946 (Москва). В УРСР з 1960 
діє дослідний Т. р. Ін-ту ядерних 
досліджень АН УРСР. Енергетич¬ 
ні Т. р. встановлено на Ровен¬ 
ській АЕС і Чорнобильській АЕС. 

В. П. Вертебний. 
ТЕПЛОВИЙ УДАР, теплова га- 
рячка — гостре захворювання лю¬ 
дини і тварин, зумовлене порушен¬ 
ням терморегуляції при тривалій 
дії на організм високої т-ри зовн. 
середовища. У людини до 
Т. у. може призвести праця у га¬ 
рячих цехах (при незадовільному 
обладнанні їх та при недодержанні 
правил безпеки праці), при трива¬ 
лому поході та марші, носінні 
щільного одягу, який не пропус¬ 
кає повітря, в жарку погоду, що 
створює умови для Т. у. Виникає 
Т. у. тому, що при перегріванні і 
надмірному потінні організм витра¬ 
чає велику кількість рідини, кров 
густішає, порушуються рівновага 
солей в організмі і теплообмін. В 
тяжких випадках це призводить 
до кисневого голодування тканин, 
зокрема головного мозку. Ознаки 
Т. у.: почервоніння шкіри, голов¬ 
ний біль, нудота, запаморочення, 
підвищення т-ри тіла, інколи — 
втрата притомності, судороги тощо, 
при несвоєчасній допомозі іноді 
можлива смерть. Лікування: 
переведення хворого у прохолодне 
місце, холодні обтирання; вливан¬ 
ня фізіологічних розчинів; вди¬ 
хання кисню, застосування серце¬ 
во-судинних засобів; при розладах 
дихання — дихання штучне то¬ 
що. Див. також Сонячний удар. 
УтваринТ. у. виникає при ви¬ 
сокій т-рі і вологості повітря, від 
неправильного використання робо¬ 
чої худоби, перевезення або утри¬ 
мання тварин у тісних, жарких, по¬ 
гано вентильованих приміщеннях. 
Уражуються гол. чин. центр, нер¬ 
вова і серцево-судинна системи. 
Сприяють виникненню Т. у. хво¬ 
роби серця, ожиріння, густий во¬ 
лосяний покрив, обмежене пиття 
тощо. Ознаки, заходи боротьби і 
профілактика такі самі, як при 
сонячному ударі. 
ТЕПЛОВІДДАЧА в техніці— 

теплообмін між поверхнею твердо¬ 
го тіла і стичним з нею теплоно¬ 
сієм. Відбувається гол. чином 
внаслідок конвекції й теплопро¬ 
відності. Розрізняють Т. при віль¬ 
ному (під дією сили тяжіння) і 

примусовому (за допомогою насо¬ 
сів, вентиляторів тощо) русі теп¬ 
лоносія, а також при зміні його 
агрегатного стану (напр., кон¬ 
денсації пари). Інтенсивність та¬ 
кого теплообміну характеризу¬ 
ють коеф. Т.— кількістю тепло¬ 
ти, що її передано за одиницю ча¬ 
су через одиницю поверхні при 
різниці т-р між поверхнею і теп¬ 
лоносієм в 1 К. У Міжнародній 
системі одиниць (СІ) коеф. Т. ви¬ 
ражається у Вт/(м2 ■ К). 
ТЕПЛОВІДДАЧА у фізіоло¬ 
гії — виділення тепла з організ¬ 
му тварин і людини, що утворює¬ 
ться в процесі їхньої життєдіяль¬ 
ності, в навколишнє середовище. 
Організм людини у стані спокою 
безперервно втрачає тепло: шля¬ 
хом теплового випромінювання 
(бл. 45 %), випаровування води з 
поверхні легень і шкіри (бл. 22 % ), 
за рахунок конвекції — нагрівання 
повітря, що оточує організм (бл. 
ЗО %), із сечею й калом (бл. З % ). 
Під час фіз. навантажень Т. збіль¬ 
шується (гол. чин. за рахунок 
потовиділення) і може дійти до 
90 % всієї добової теплопродук¬ 
ції. Т. залежить також від різниць 
температур шкіри і навколишньо¬ 
го середовища, від вологості се¬ 
редовища, в якому перебуває орга¬ 
нізм тощо. Порушення Т. може ви¬ 
кликати підвищення температури 
тіла і перегрів організму (гіпер¬ 
термію або тепловий удар). 
ТЕПЛОВМІСТ — див. Енталь¬ 
пія. 
ТЕПЛОВбЗ — локомотив, що 
приводиться в рух двигуном внут¬ 
рішнього згоряння — дизелем. 
Попередниками його були автодре¬ 
зини, мотовози та ін. малопотуж¬ 
ні трансп. машини, обладнані бен¬ 
зиновими або гасовими двигунами 
і застосовувані гол. чин. для пере¬ 
міщення вагонеток по заводських 
коліях. Перший в світі поїзний 
Т. (з електропередачею) для за¬ 
лізничних магістралей побудова¬ 
но 1924 в Ленінграді за проектом 
Я. М. Гаккеля (1874—1945). Роз: 
різняють Т. (мал.) магістральні 
(вантажні, пасажирські) та манев¬ 
рові. їхніми основними частинами, 
крім первинного двигуна (дизеля), 
є: силова передача (переважно 
електрична) від первинного дви¬ 
гуна до ведучих коліс; екіпажна 
частина (головна рама, візки з ко¬ 
лісними парами, буксами і ре¬ 
сорною підвіскою) та допоміжне 
устаткування, напр. вентилятори, 
компресори, насоси, гальма. На 
головній рамі розміщено кузов з 
кабіною машиніста, апаратною ка¬ 
мерою і машинним відділенням. 
Кабіна машиніста обладнана пуль¬ 
том керування, системою пильно^ 
ті, радіостанцією. В апаратній 
камері є прилади й апарати для 

ТЕПЛОВОЗ 

Дослідний тепловий 
реактор (без бетонного 
захисту): 
1 — тепловидільний 
елемент; 
2 — керуючий стри¬ 
жень; 
3 — канал, яким ви¬ 
водять пучки нейтронів: 
3 активної зони; 
4 — відбивач нейтронів. 

Двосекційний магіст¬ 
ральний вантажний 
тепловоз. 
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ТЕПЛОВОЗО¬ 
БУДУВАННЯ 

Питома теплоємність 
С різних речовин * 

Речовина 
X 

X 

О 

Азот 28,492 

Алюміній 0,880 

Вода 4,223 

Водень 28,660 
Залізо 0,436 

Кварц 0,729 

Мідь 0,381 
Свинець 0,126 
Спирт 
етиловий 2,292 

* Дані наведені для ре¬ 
човин при температурі 
273, 15 К і нормально¬ 
му атмосферному ти¬ 
скові (101 325Па). 

перемикань у силовому колі, в ма¬ 
шинному відділенні — дизель, гол. 
генератор (при електр. передачі) 
або гідравлічні апарати (в разі 
гідравлічної передачі), акумуля¬ 
торні батареї тощо. Дизельне па¬ 
ливо, масло, вода і пісок зберіга¬ 
ються в спец, ємкостях. Т. бувають 
одно-, дво-, три- і чотирисекційні 
(одно-, дво-, три- і чотирикузовні). 
Кількома секціями керує, як пра¬ 
вило, одна локомотивна бригада 
з пульта першої секції. Переваги 
Т. порівняно з паровозом: біль¬ 
ший ккд (0,29—>0,33), менший 
вплив на навколишнє середовище, 
мінімальне споживання води. До 
того ж експлуатація Т. дає змогу 
збільшувати (в 5—8 раз) віддаль 
між пунктами заправки паливом. 
Потужність маневрових Т. (пер¬ 
винного двигуна) — 300—1000, 
магістральних — 4000 кВт і біль¬ 
ше, швидкість руху Т. відповід¬ 
но 80—100 та 160 км/год і більше. 
В СРСР Т. випускають Ворошилов- 
градське виробниче об'єднання 
тепловозобудування, Коломенсь- 
кий тепловозобудівний з-д. Див. 
також Транспортне машинобуду¬ 
вання. П. С. Скалецький. 
ТЕПЛОВОЗОБУДУВАННЯ — 
галузь залізничного машинобуду¬ 
вання, підприємства якої виробля¬ 
ють магістральні, маневрові і про¬ 
мислові тепловози. Див. також 
Машинобудування, Важке маши¬ 
нобудування. 
ТЕПЛОГІРСЬК — МІСТО Вороши- 
ловгр. обл. УРСР, підпорядковане 
Стахановській міськраді, на р. Лу- 
гані (прит. Сіверського Дінця). За¬ 
лізнична станція. У місті — шах¬ 
та ім. XXII з’їзду КПРС, центр, 
збагачувальна ф-ка «Стаханов- 
ська», завод гідроустаткування, 
підприємства побутового обслуго¬ 
вування. 5 заг.-осв. та музична 
школи, 3 лікарні, поліклініка, 
2 клуби, 2 б-ки, музей шахтарської 
доблесті. 
ТЕПлрдАР — селище міського 
типу Біляївського р-ну Одес. обл. 
УРСР. Розташований на березі 
Барабойського водосховища, за 16 
км від залізнич. ст. Вигода. 1,5 
тис. ж. (1983). У селищі будується 
(1983) Одес. атомна теплоелектро¬ 
централь. Комплексний приймаль¬ 
ний пункт районного комоінату по¬ 
бутового обслуговування. Середня 
школа, поліклініка, б-ка. Засн. 
1981, с-ше міськ. типу — з 1983. 

ТЕПЛО ЕЛ ЕКТРОЦЕНТРАЛЬ, 
ТЕЦ — теплова електростанція, 
що водночас виробляє електр. енер¬ 
гію і тепло, використовуване спо¬ 
живачами у вигляді пари і гаря¬ 
чої води; в СРСР — одне з осн. 
джерел централізованого тепло¬ 
постачання. Комбіноване вироб¬ 
лення на ТЕЦ тепла й електр. енер¬ 
гії значно підвищує ефективність 
використання палива порівняно з 
роздільним виробленням електр. 
енергії на конденсаційних електро¬ 
станціях і тепла у котельних 
установках (питома витрата умов¬ 
ного палива на найекономічніших 
ТЕЦ — 150—160 г/кВт год, на 
конденсаційних електростанціях— 
320 г/кВт • год), знижує собівар¬ 
тість електроенергії, зменшує за¬ 
бруднюваність навколишнього се¬ 
редовища (див. Теплофікація). До 
найпоширеніших належать паро¬ 

турбінні ТЕЦ на органічному 
паливі, обладнані теплофікацій¬ 
ними турбінами, парогенератора¬ 
ми і допоміжним устаткуванням. 
Розрізняють також газотурбінні 
ТЕЦ, де тепло одержують при 
охолодженні продуктів згоряння 
від газових турбін і охолоджен¬ 
ні повітря, стискуваного компре¬ 
сорами газотурбінної установки, та 
ТЕЦ комбіновані — парогазові, 
на яких використовують газові 
та парові турбіни. Перспективні 
атомні ТЕЦ на ядерному пальному. 
Є ТЕЦ опалювального типу — для 
опалення і гарячого водопоста¬ 
чання житлових або громад, бу¬ 
динків (теплоносій — гаряча во¬ 
да) і ТЕЦ пром. типу — для поста¬ 
чання пари (одного або кількох 
параметрів) пром. підприємствам. 
СРСР посідає перше місце в світі 
за кількістю і потужністю Т. Су¬ 
марна установлена потужність теп¬ 
лофікаційних турбін на них стано¬ 
вить (1982) 68,97 ГВт. Щороку во¬ 
ни виробляють 344,47 млрд. кВт X 
X год електроенергії і відпуска¬ 
ють споживачам 5,025 млрд. ГДж 
тепла. Ефективність ТЕЦ підвищу¬ 
ють, збільшуючи питоме вироблен¬ 
ня електроенергії на тепловому спо¬ 
живанні (кількість електроенергії, 
виробленої на одиницю відпуще¬ 
ного споживачам тепла). З цією 
метою застосовують пару з високи¬ 
ми початковими параметрами 
(тиск 13—25 МПа, т-ра 540— 
565° С), максимально знижують 
тиск пари, що відбирається (до 
0,05—0,25 МПа — для опалення). 
В СРСР налічується понад ЗО ТЕЦ, 
що їхня одинична потужність ста¬ 
новить 400 МВт і більше. Серед 
найпотужніших — Київська ТЕЦ-5. 

В. К. Гончар. 
ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА — енерге- 
тика, що грунтується на перетво¬ 
ренні тепла на (переважно) меха¬ 
нічну та електричну енергію; га¬ 
лузь теплотехніки. Для перетво¬ 
рення тепла на механічну енергію 
застосовують теплосилові установ¬ 
ки, до осн. частин яких належать 
теплові двигуни. Одержана в них 
мех. енергія може приводити в дію 
робочі машини різних видів або 
електромех. генератори, що ви¬ 
робляють електричну енергію. Пе¬ 
ретворювати тепло на електр. енер¬ 
гію можна і без електромех. гене¬ 
раторів — в установках прямого 
перетворення енергії, напр. магні¬ 
тогідродинамічних генераторах, 
термоелектрогенераторах, термо¬ 
емісійних перетворювачах енер¬ 
гії. Основою сучасної Т. є стаціо¬ 
нарні паротурбінні теплові елек¬ 
тростанції, що виробляють пере¬ 
важну частину загальної кількості 
електр. енергії. Для енергопоста¬ 
чання магістральних газопроводів 
та покривання пікових наванта¬ 
жень застосовують газотурбінні 
електростанції. В СРСР, крім 
осн. джерела електропостачання— 
районних конденсаційних електро¬ 
станцій, діють теплоелектроцен¬ 
тралі й атомні електростанції. 
Набувають поширення парогазо- 
турбінні установки, що дають 
змогу зменшувати (6л. 5 %) пито¬ 
му витрату тепла на вироби, елек¬ 
троенергії. Для потужних електро¬ 
станцій розробляються установки, 
до складу яких входять магніто¬ 
гідродинамічні. генератори у поєд¬ 

нанні з звичайними паротурбінни¬ 
ми станціями. В районах, відда¬ 
лених від ліній електропередачі, 
джерелом електроенергії служать 
дизельні електростанції. Крім 
стаціонарних, є трансп. теплосило¬ 
ві установки — з поршневими дви¬ 
гунами внутрішнього згоряння, 
застосовувані на тепловозах, авто¬ 
мобілях тощо. Руху літальним 
апаратам надають поршневі авіа¬ 
ційні двигуни, турбогвинтові дви¬ 
гуни, реактивні двигуни. Даль¬ 
ший розвиток Т. сприяє підвищен¬ 
ню енергоозброєності пром-сті та 
ін. галузей господарства. 

, В. І. Толубинський. 
ТЕПЛОЄМНІСТЬ — теплофізич¬ 
на властивість речовини. Істин- 
н а Т. С дорівнює відношенню не¬ 
скінченно малої кількості тепло¬ 
ти <К$, яку одержала або віддала 
речовина при нескінченно малій 
зміні її стану в будь-якому проце¬ 
сі, до нескінченно малої зміни 
її температури дТ, тобто С = 
= сІОІдТ. Середня Т. дорів¬ 
нює відношенню кількості теплоти, 
яку поглинула або віддала речо¬ 
вина відповідно в процесі нагрі¬ 
вання або охолодження, до зміни 
її т-ри, що сталася внаслідок цього 
процесу. Т. одиниці маси наз. 
питомою, Т. 1 моля — моль¬ 
ною. Т. залежить від т-ри й агре¬ 
гатного стану речовини, будови її 
молекул, а також умов, за яких 
відбувається передача теплоти. 
Розрізняють Т. при незмінному 
тискові Ср і незмінному об'ємі 
С„. Завжди Сч > С„, оскільки 
при нагріванні тіла при сталому 
тискові поглинута тілом тепло¬ 
та витрачається як на збільшен¬ 
ня внутрішньої енергії тіла, так 
і на виконання роботи по його 
розширенню, а при нагріванні ті¬ 
ла при сталому об’ємі вся теплота 
йде тільки на збільшення його 
внутрішньої енергії. Напр., для 
мольних Т. ідеального газу Ср — 
— С„= Я, де К — газова стала. 
Для теор. розрахунку Т., зокре¬ 
ма її залежності від т-ри, застосо¬ 
вують методи статистичної фі¬ 
зики. Для т-р Т » Ну/к, де V — 
частота коливання атомів або мо¬ 
лекул речовини, Н — Планка ста¬ 
ла, к — Больцмана стала, засто¬ 
совують методи класичної стати¬ 
стичної фізики, для інших т-р — 
методи квантової статистики. 
Т. визначають також експеримен¬ 
тально. Т. газів (крім одноатом¬ 
них) при ізобарному процесі зро¬ 
стає з підвищенням т-ри. Т. біль¬ 
шості рідин також пропорційна 
т-рі. Т. багатьох твердих тіл при 
200 ^ Т ^ 500 К не залежить від 
т-ри (див. Дюлонга і Пті за¬ 
кон). При низьких температурах 
їхня Т. зменшується із знижен¬ 
ням т-ри за законом Дебая (див. 
Дебая температура). Т. плаз¬ 
ми може як зростати, так і спада¬ 
ти з підвищенням т-ри. Значення 
Т. різних тіл (табл.) застосовують¬ 
ся в наук, та інженерних розрахун¬ 
ках. Є. Т. Базєєв. 
ТЕПЛОІЗОЛЯЦГЙНІ МАТЕРІА¬ 
ЛИ — матеріали (вироби), засто¬ 
совувані для теплоізоляції. Від¬ 
значаються низькою теплопровід¬ 
ністю [коеф. теплопровідності — 
до 0,2 Вт/(м • К)], високою порис¬ 
тістю (70—98 % ) і невеликою 
об’ємною масою. Залежно від 
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об’ємної маси Т. м. поділяють на 
особливо легкі (марки 15—100), 
легкі (125—350) і важкі (400— 
600). Вони бувають: поштучні (у 
вигляді плит, блоків, цегли, сег¬ 
ментів, шкаралуп та ііі.), рулонні 
(мати, матриці, штаби), шнурові 
(джгути, шнури), пухкі й сипкі; 
м’які, напівжорсткі та жорсткі 
(ступінь стисливості відповідно до 
ЗО; 6—ЗО і до 6 % ). За видом осн. 
сировини розрізняють Т. м. орга¬ 
нічні, неорганічні й мішаного ти¬ 
пу. До органічних Т. м. належать 
деревностружкові плити, дерев- 
новолокнисті плити, комишитові 
та торф’яні плити, будів. повсть, 
коркові вироби, пінопласти, поро¬ 
пласти та ін. Більшість з них 
схильні до загнивання, ушкоджу¬ 
вання комахами, невогнестійкі, 
через що їх піддають спец, оброб¬ 
ці. Неорганічними Т. м. є міне¬ 
ральна вата, скляна вата та ви¬ 
роби на основі їх, спучені вермі¬ 
куліт та перліт, а також вермі¬ 
кулітобетон, перлітобетон, ви¬ 
роби на основі азбесту, ніздрю¬ 
ватий бетон, легковагі вогнетрив¬ 
кі матеріали, піноскло, ін. піно- 
матеріали тощо. Т. м. мішаного 
типу (арболіт, фіброліт та ін.) 
одержують із. суміші мінеральної 
в’яжучої речовини й органічного 
заповнювача. 
ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ, термоізоля¬ 
ція, теплова ізоляція — захист 
будинків, теплових промислових 
установок, холодильних камер, 
трубопроводів та ін. об’єктів від 
небажаного теплообміну з навко¬ 
лишнім середовищем. Забезпечу¬ 
ється влаштуванням одно- або ба¬ 
гатошарових огороджень (напр., 
оболонок, покриттів) з теплоізо 
ляційних матеріалів, зокрема 
високопористих (якщо переважає 
теплопровідність), повітронепро¬ 
никних (в разі конвективного теп¬ 
лообміну) або таких, що відби¬ 
вають теплове випромінювання 
(при променистому теплообміні). 
Т. сприяє зниженню втрат тепла 
(або запобігає надходженню зай¬ 
вого тепла) у будинках, системах 
тепло- і холодопостачання, конди¬ 
ціювання повітря, в теплових і хо¬ 
лодильних агрегатах та ін. об’єк¬ 
тах, зменшенню товщини і маси 
огород жувальних конструкцій, 
дає змогу економити паливо та 
електроенергію, підвищувати ккл 
теплових агрегатів тощо. 
ТЕПЛОКРбВНІ ТВАРЙНИ — 
те саме, що й гомойотермні тва¬ 
рини. 
ТЕПЛОЛІКУВАННЯ, термотера¬ 
пія — застосування з лікуваль¬ 
ною метою різних фізичних засобів 
теплової дії. Різновидом Т. є гря¬ 
зелікування, глинолікування, па- 
рафіно-, озокеритолі кування, га¬ 
рячі та теплі ванни, душі, грілки, 
припарки, зогрівальні компреси. 
Для Т. також використовують різ¬ 
ні лампи розжарювання з рефлек¬ 
торами для заг. і місцевих світло¬ 
вих ванн, лампи інфрачервоного 
випромінювання та ін. (див. Світ¬ 
лолікування), процедури електро¬ 
лікування тощо. Механізм дії 
Т. визначається місцевими і заг. 
реакціями, які виявляються за¬ 
лежно від інтенсивності теплової 
дії, тривалості та розмірів зони 
застосування тепла. Місцеві реак¬ 
ції проявляються гол. чин. в по¬ 

кращенні крово-і лімфообігу, що 
зумовлює протизапальний, знебо¬ 
люючий і розсмоктувальний ефект 
лікування, посилює процеси віднов¬ 
лення тканин. Усі види Т. застосо¬ 
вують тільки за призначенням лі¬ 
каря при захворюваннях перифе¬ 
ричної нервової системи, внут¬ 
рішніх органів, опорно-рухового 
апарату, гінекологічних, шкіри 
та ін. 
ТЕПЛОНОСІЙ — речовина, що 
переносить теплоту від більш нагрі¬ 
того тіла до менш нагрітого. Розріз¬ 
няють Т. (напр., киплячі рідини, 
пара, що конденсується), агрегат¬ 
ний стан яких (див. Агрегатні 
стани речовини) в процесі перене¬ 
сення теплоти змінюється (перено¬ 
ситься теплота фазового перехо¬ 
ду, а їхня т-ра залишається ста¬ 
лою), і Т. (некиплячі рідини, пе¬ 
регріта пара тощо), що їхній агре¬ 
гатний стан залишається незмін¬ 
ним (знижується або підвищу¬ 
ється — В Т. 3. холодоносіях — 
т-ра). Найпоширенішими Т. є топ¬ 
кові (димові) та ін. гази, вода, во¬ 
дяна пара, рідкі метали (калій, 
натрій, ртуть), аерозависі сипких 
матеріалів, фреони. Т. застосо¬ 
вують у системах теплопостачан¬ 
ня, опалення, охолодження, венти¬ 
ляції, в сушильних та ін. техноло¬ 
гічних агрегатах, ядерних реак¬ 
торах (в них теплоносій часто слу¬ 
жить і сповільнювачем нейтронів). 
Див. також Теплообмінний апа¬ 
рат. 
ТЕПЛООБМІН — процес переда¬ 
чі теплоти в просторі, зумовле¬ 
ний різницею температур об’єктів, 
між якими він відбувається. Осн. 
форми Т.: теплопровідність, кон¬ 
векція і теплове випромінювання. 
Оіфемим випадком Т. є теплопе¬ 
редача. Т. визначає різні процеси 
в природі, техніці тощо, зокре¬ 
ма фіз. стан і еволюцію небес¬ 
них тіл, кліматичні умови та пого¬ 
ду на Землі. Дані про Т. викори¬ 
стовують у буд-ві, с. г.^ побуті. 
Див. також Тепловий баланс 
Землі. „ „ М. /. Будико. 
ТЕПЛООБМГННИИ АПАРАТ, 
теплообмінник — апарат (прист¬ 
рій) для перенесення тепла від 
одного теплоносія до другого або 
від теплоносія до поверхні тіла, 
що його нагрівають. Розрізняють 
Т. а.: рекуперативні (див. Реку¬ 
ператор), в яких теплоносії розді¬ 
лені стінкою; регенеративні (див. 
Регенератор у теплотехніці), де 
теплоносії поперемінно омивають 
розвинуту поверхню насадки, що 
акумулює, а потім віддає тепло, 
та змішувальні, де теплоносії без¬ 
посередньо стикаються (контак¬ 
тують) між собою. До рекупера¬ 
тивних Т. а. належать, напр., 
випарники, економайзери, поверх¬ 
неві конденсатори, льодогенера¬ 
тори, парогенератори, паропере¬ 
грівники, повітронагрівники (див. 
також Калорифер), до регенера¬ 
тивних Т. а., напр.,—повітронаг¬ 
рівники доменних печей (каупе- 
и), до змішувальних Т. а.— гра- 
ирні, контактні конденсатори то¬ 
що. Є також Т. а., в яких нагрів 
(охолодження) теплоносія зумов¬ 
люється дією «внутрішніх» джерел 
тепла (холоду), напр. ядерні реак¬ 
тори, охолоджувачі льодом, елек- 
тронагрівники (електрокалорифе- 
ри). Т. а. застосовують у теплоенер¬ 

гетиці, промисловості, с. г., в си¬ 
стемах опалення, вентиляції тощо. 
ТЕПЛОПЕЛЕНГАТОР — навіга¬ 
ційний прилад, яким визначають 
напрям (пеленг) на земні або небес¬ 
ні об’єкти за їхнім власним тепло¬ 
вим випромінюванням. До осн. 
частин Т. (мал.) належать: оптич¬ 
на система, що вловлює теплове 
(інфрачервоне) випромінювання 
і спрямовує його на чутливу пло¬ 
щадку спец, приймача; система 
сканування, яка дає змогу оптич¬ 
ній системі «переглядати» дослід¬ 
жуваний простір, виявляючи в 
ньому об’єкти; індикаторний блок 
(з електроннопроменевою труб¬ 
кою), що фіксує сигнал, який на¬ 
дходить від приймача випроміню¬ 
вання (у вигляді плями на екрані 
індикатора, за положенням якої 
визначають напрям на об’єкт). 
Порівняно з радіопеленгатором, 
що діє на довших хвилях, Т. від¬ 
значається точнішою пеленгацією, 
підвищеною перешкодозахищені- 
стю і скритністю дії. Вадою Т. 
є залежність від метеорологічних 
умов. Т. використовують у мор. 
і повітр. навігації, у військ, спра¬ 
ві тощо. 
ТЕПЛОПЕЛЕНГАЦІЯ — визна¬ 
чення напряму (пеленгу) на об’єк- 
ти по їхньому власному теплово¬ 
му випромінюванню, різновид пе¬ 
ленгації (пасивна теплолокація). 
Дає змогу виявляти і пеленгувати 
об’єкти, теплове випромінювання 
яких перевищує випромінюван¬ 
ня навколишнього фону (літаль¬ 
ні апарати, ін. техніка) або мен¬ 
ше за нього (айсберги). Здійс¬ 
нюється за допомогою теплопелен¬ 
гаторів (ТП). Кожний ТП скла¬ 
дається з оптичної системи, що 
вловлює теплове випромінювання 
об’єкта, приймача випромінюван¬ 
ня, блоків синхронізації, керу¬ 
вання і живлення. ТП має більші 
порівняно з радіопеленгаторами 
точність пеленгації (кілька куто¬ 
вих мінут), перешкодозахищеність 
і скритність дії, але в складних ме¬ 
теорологічних умовах (хмарність, 
опади) його можливості різко зни¬ 
жуються через сильне поглинання 
випромінювання. Дальність дії — 
від 1—2 до кількох десятків км. 
Т. не дає можливості визначати 
дальність об’єкта, але його місце¬ 
знаходження визначають на пере¬ 
січенні двох пеленгів, узятих з 
двох ТП. Т. застосовується у 
військ, справі, а також у мор., 
повітряній і космічній навігації. 

В. О. Симоненко. 
ТЕПЛОПЕРЕДАЧА — теплооб¬ 
мін між двома теплоносіями або 
тілами, які відокремлені між со¬ 
бою твердою стінкою чи іншою 
поверхнею розділу. Характери¬ 
зується коефіцієнтом Т., 
який чисельно дорівнює кількості 
теплоти, що передається через оди¬ 
ницю поверхні стінки або розділу 
за одиницю часу при різниці т-р 
середовищ в 1 К. В Міжнародній 
системі одиниць (СІ) розмірність 
коефіцієнта Т.— Вт/(м2 • К). 
ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ — поста¬ 
чання тепла споживачам для ко¬ 
мунально-побутових (іопалення, 
вентиляції, гарячого водопоста¬ 
чання) і технологічних потреб. 
Здійснюється системами Т. цент¬ 
ралізованими (в СРСР — найпоши¬ 
реніші) та місцевими. Теплоносієм 

ТЕПЛО¬ 
ПОСТАЧАННЯ 

Теплопеленгатор: 
1 — приймач теплового 
випромінювання; 
2 — оптична система, 
що вловлює теплове ви¬ 
промінювання; 
3 — блок керування 
системи сканування; 
4 — індикаторний блок: 
5 — підсилювач елект¬ 
ричних сигналів. 
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ТЕПЛОПРОВІД 

Коефіцієнти 
теплопровідності X 
для деяких речовин * 

Речовина 

£ 
2 
н м 

Кисень 0,0239 
Гелій 0,1411 

Водень 0,1655 

Ртуть 7,82 

Свинець 35,6 

Олово 68,2 

Залізо 86,5 

Мідь 403 

Срібло 429 

* Дані наведені для 
речовин при температу¬ 
рі 273, 15 К і нормаль¬ 
ному атмосферному ти¬ 
скові (101 325 Па). 

в них служить вода (т-ра звичайно 
до 150 °С) або пара (тиск 0,5— 
4,0 МПа). Централізовані системи 
Т. обслуговують багатьох спожива¬ 
чів у пром. або житл. районах (від¬ 
даль транспортування теплоносія 
— до кількох десятків кілометрів), 
місцеві системи Т. постачають теп¬ 
ло одному або кільком будинкам 
(віддаль — до кількох десятків 
метрів). Системи централізованого 
Т. складаються з одного або кіль¬ 
кох джерел тепла (теплоелектро¬ 
централей, котельних установок 
великої потужності, атомних стан¬ 
цій теплопостачання, пристроїв для 
утилізації теплових відходів під¬ 
приємств тощо), теплової мережі 
і теплоспоживних установок (їх 
приєднують через теплові пункти). 
Ці системи бувають з залежним 
приєднанням споживачів (тепло¬ 
носій з теплової мережі подається 
безпосередньо у теплоспоживні 
установки) і з приєднанням неза¬ 
лежним (з проміжним теплообмін¬ 
ним апаратом, де теплоносій пере¬ 
дає тепло вторинному теплоносію, 
який і надходить споживачеві). 
Системи такого типу поділяють на 
однотрубні (теплоносій повністю 
використовується споживачем), 
двотрубні (теплоносій частково або 
повністю повертається до джерела 
теплової енергії, де підігрівається) 
і багатотруоні (з виділенням ок¬ 
ремих видів теплового навантажен¬ 
ня). В системах місцевого Т. дже¬ 
релом тепла служать печі (див. 
Пічне опалення), водогрійні кот¬ 
ли, водопідігрівники. Витрату теп¬ 
ла в системах Т. регулюють змі¬ 
ною т-ри або кількості теплоносія, 
періодичним припиненням його 
надходження, комбінованими ме¬ 
тодами. Централізація Т. сприяє 
економії паливних ресурсів і капі¬ 
таловкладень. підвищує надійність 
забезпечення споживачів теплом, 
поліпшує умови захисту повітр. 
басейну від забруднення. 

В. К. Гончар. 

ТЕПЛОПРОВІД — сукупність ін¬ 
женерних споруд для переміщен¬ 
ня теплоносія у системах тепло¬ 
постачання від джерела тепла до 
споживача (пром. підприємства, 
будинку тощо); складова частина 
теплової мережі. До Т. належать 
труби з арматурою і допоміжні 
конструкції (будівельні, опорні). 
Розрізняють Т. одно-, дво- і ба- 
гатотрубні. Щоб запобігти втратам 
тепла, вдаються до теплоізоляції 
теплопроводів. 
ТЕПЛОПРОВГДН ЇСТЬ — один 
з видів перенесення теплоти від. 
більш нагрітих ділянок тіла до 
менш нагрітих його ділянок 
(див. Переносу явища)] вид 
теплообміну. Має атомно-молеку¬ 
лярний характер і не пов’язана 
з макроскопічним перенесенням 
речовини. Якщо температура ті¬ 
ла незначно змінюється на відда¬ 
лі, що дорівнює довжині вільного 
пробігу частинки, справджується 

—► 
основний закон Т.: <7 = — X £гасІ Г, 

—► 
де <7 — вектор потоку теплоти, Т — 
абс. т-ра, X — коефіцієнт Т., 
що залежить від природи і ста¬ 
ну речовини (табл.). Для ідеаль¬ 

ного газу X = -і- роІСу, де р — 

густина, Су — питома теплоєм¬ 

ність при сталому об’ємі, V — 
середня швидкість і / — серед¬ 
ня довжина вільного пробігу мо¬ 
лекул газу, що хаотично руха¬ 
ються. Т. в металах здійснюється 
електронами провідності, в ді¬ 
електриках — за рахунок пов’я¬ 
заних коливань частинок, що ут¬ 
ворюють кристалічну гратку. Т. 
в суцільному середовищі опису¬ 
ється теплопровідності рівнян¬ 
ням. В Міжнародній системі 
одиниць (СІ) X вимірюється в 
Вт/(м К). 
ТЕПЛОПРОВГДНОСТІ РІВ¬ 
НЯННЯ — рівняння математич¬ 
ної фізики вигляду 

д2и о2и , , дги 
—+-г+ * • * +—Г = 
дх дх дхи 

і і 

1 ди 
= ~ ’ ~дГ +г (х■’ *г *»• 

де и (хи х2, •••, хп, і) — шукана, 
І (*і, х2, •••» хп, і) — задана функ¬ 
ції, а — стала, що визначається з 
фіз. умов задачі- При п = З Т- р. 
описує процес теплопровідності 
(звідси назва). Осн. задачами для 
Т. р. є задача Коші та мішана 
крайова задача. Перші дослі¬ 
дження Т. р. належать Ж. Б. Ж. 
Фур'е та С. Д. Пуассону. Важли¬ 
ві результати в дослідженні Т. р. 
одержали І. Г. Петровський, А. М. 
Тихонов, С. Л. Соболєв та ін. 
ТЕПЛОПРОДУКЦІЯ, теплоут¬ 
ворення — утворення тепла в про¬ 
цесі життєдіяльності організму 
тварин і людини; відбувається 
здебільшого внаслідок окисних 
процесів. Величина Т. залежить 
від віку організму, його морфоло¬ 
гічних особливостей, т-ри навко¬ 
лишнього середовища, живлення, 
інтенсивності обміну речовин. Най¬ 
більша Т. відбувається в скелет¬ 
них м'язах, залозах, печінці й 
нирках. Після приймання їжі 
Т. збільшується на 10—20 %, при 
охолодженні Т. посилюється. Т. 
на одиницю маси тіла збільшу¬ 
ється в міру зменшення його роз¬ 
мірів (табл.). В звичайних умовах 
Т. відносно зрівноважує тепло¬ 
віддачу завдяки терморегуляції. 
Якщо процеси Т. переважають над 
процесами тепловіддачі, підвищу¬ 
ється температура тіла і настає 
перегрів організму. Про Т. у лю¬ 
дини див. табл. до ст. Основний 
обмін. 

Теплопродукція різних тварин 
за добу 

на теплостійкість. Ними є вог¬ 
нетривкі матеріали, матеріали 
жаростійкі (напр., жаростійкий 
бетон, жаростійкі сплави) та жа¬ 
роміцні {жароміцні сплави). Т. м. 
поділяють на конструкційні ма¬ 
теріали (для деталей конструк¬ 
цій, що їх експлуатують при висо¬ 
ких г-рах), матеріали інструмен¬ 
тальні (напр., теплостійкі інстру¬ 
ментальні сталі) і теплоізоля¬ 
ційні матеріали. Т. м. застосову¬ 
ють як осн. матеріал виробів (кон¬ 
струкцій) або у вигляді захисних 
покриттів, які наносять на виро¬ 
би напилюванням, намазуванням, 
емалюванням, дифузійним (див. 
Дифузія) насичуванням тощо. 
ТЕПЛОСТГЙКІСТЬ — здат¬ 
ність матеріалу зберігати експлуа¬ 
таційні властивості при підвище¬ 
них температурах; здатність ма¬ 
теріалу зберігати структурний 
і фазовий стан в діапазоні робо¬ 
чих температур. Стосовно металів 
(сплавів) Т. являє собою умов¬ 
ний еквівалент жароміцності і 
жаростійкості при т-рі до 600 °С. 
В разі короткочасного мех. на¬ 
вантажування при підвищеній 
т-рі або постійного навантажуван¬ 
ня при періодичній дії високих 
т-р критерієм Т. є короткочасна 
статична міцність і пружні влас¬ 
тивості матеріалу. Якщо на наван¬ 
тажений матеріал підвищені г-ри 
діють тривалий час, характери¬ 
стикою Т. служить опір повзучо¬ 
сті. У теплостійких матеріалів 
при тривалому або короткочасному 
навантажуванні в діапазоні робо¬ 
чих т-р не повинна спостеріга¬ 
тись теплова крихкість. 
ТЕПЛОТА, кількість теплоти — 
енергія; кількість енергії, яку 
одержує (віддає) система при теп¬ 
лообміні. Визначається кінетич¬ 
ною енергією мікрочастинок {елек¬ 
тронів, атомів, молекул тощо), 
з яких складається тіло, і потен¬ 
ціальною енергією їхньої взаємо¬ 
дії. Набута тілом Т. йде на збіль¬ 
шення внутрішньої енергії ті¬ 
ла і на виконання зовн. роботи. 
Кількість Т. О, яка виділяється 
(поглинається) тілом в якомусь 
процесі, залежить від виду цього 
процесу і тому не може обчислю¬ 
ватись лише за початковим і кін¬ 
цевим значенням термодинаміч¬ 
них параметрів (див. Параметри 
стану). Для оборотних процесів 
за другим термодинаміки нача¬ 
лом елементарна кількість Т. 
сід = 7\і5, де Т — абс. т-ра, 65 — 
зміна ентропії; для необоротних 
процесів бд ^ Г65. В Міжна¬ 
родній системі одиниць (СІ) її 
вимірюють у джоулях. Поняття 
Т. широко застосовують у термо¬ 
динаміці й теплотехніці. 

Г. В. Коваленко. 

Слон 3672 54,47 

Кінь 703 71,23 

Свиня 122 83,80 

Вівця 45 108,94 

Собака 14 146,65 

Гуска 5 226,26 

Кішка 3 213,69 

Кріль 2,6 188,55 

Голуб 0,280 427,38 

Миша 0,021 716,49 

ТЕПЛОСТІЙКІ МАТЕРІАЛИ — 
матеріали, яким притаманна знач- 

Питома теплота пароутворення ?пар 
деяких речовин при нормальному 
атмосферному тискові (101 325 Па) 

Речовина 1 °С кип 
ц пар 
Дж/кг 

Водень -252,6 4.48 • 10* 
Азот -195,8 1,99 • 10* 
Вода 100 22,6 • 10* 
Ртуть 357 2,82 • 10* 
Свинець 1740 8,55 10* 
Мідь 2600 48,2 10* 
Залізо бл. 3200 61.2-10* 
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ТЕПЛОТА ПАРОУТВОРЕННЯ, 
теплота випаровування — кіль¬ 
кість теплоти, яку необхідно надати 
речовині в ізобарно-ізотермічному 
рівноважному процесі (при темпе¬ 
ратурі насичення пари), щоб пов¬ 
ністю перетворити цю речовину 
на пару (див. Випаровування, 
Кипіння; табл.). Розрізняють п и - 
т о М|У та мольну Т. п., відне¬ 
сені відповідно до 1 кг і 1 моля 
речовини. В Міжнародній системі 
одиниць (СІ) відповідні Т. п. ви¬ 
мірюються в Дж/кг та Дж/моль. 
Т. п. можна визначати як теоре¬ 
тично (напр., за Клапейрона — 
Клаузіуса рівнянням), так і експе¬ 
риментально. 
ТЕПЛОТА ПЛАВЛЕННЯ — кіль¬ 
кість теплоти, що поглинається 
речовиною, нагрітою до точки 
плавлення, в процесі її переходу 
з твердого стану в рідкий (табл.). 
Частинний випадок теплоти фа¬ 
зового переходу. Розрізняють пи¬ 
тому і мольну Т. п., відне¬ 
сені відповідно до 1 кг і 1 моля 
речовини. В Міжнародній систе¬ 
мі одиниць (СІ) відповідні Т. п. 
вимірюються в Дж/кг та Дж/моль. 

Питома теплота плавлення яПЛ для 
деяких речовин при нормальному 
атмосферному тискові (101 325 Па) 

Речовина <пл °С ^ШІ> 

Дж/кг 

Водень -259,1 5,82-104 
Азот -209,86 2,55 • 104 
Ртуть -38,89 1,18 104 
Лід 0 33,3 104 
Олово 231,9 6,03-104 
Свинець 327,4 2,74 104 
Мідь 1083 20,5 104 
Залізо 1539 27,2 104 

ТЕПЛОТА УТВОРЕННЯ — теп¬ 
лота, що виділяється або поглина- 
ється при утворенні даної хіміч¬ 
ної сполуки (див. Тепловий ефект 
реакції). Залежно від стану і вла¬ 
стивостей речовин, між якими від¬ 
буваються хім. реакції, Т. у. може 
бути позитивною Оекзотермічна 
реакція) і негативною Т. у. (ендо¬ 
термічна реакція). Т. у. можна 
безпосередньо виміряти при про¬ 
веденні реакції в калориметрі 
(див. Калориметрія) або визна¬ 
чити, зокрема, за Гесса законом. 
ТЕПЛОТА ФАЗОВОГО ПЕРЕ¬ 
ХОДУ — кількість теплоти, яку 
необхідно надати речовині (або 
відвести від неї) при рівноважному 
переході речовини з однієї фази 
в іншу. Дорівнює добуткові різни¬ 
ці ентропій фаз, між якими від¬ 
бувається фазовий перехід, на т-ру 
цього переходу. Для фазових пере¬ 
ходів 1-го роду Т. ф. п. (теплота 
пароутворення, теплота плавлен¬ 
ня та ін.) відмінна від нуля. Для 
фазових переходів 2-го роду во¬ 
на дорівнює нулеві. Розрізняють 
питому та мольну Т. ф. п., що 
віднесені відповідно до 1 кг і 1 мо¬ 
ля речовини. 
ТЕПЛОТЕХНІКА — галузь тех¬ 
ніки, пов’язана з виробленням, 
розподілом, транспортуванням і 
використанням тепла в різних 
галузях г-ва і побуті; наука, що 
вивчає осн. закономірності пере¬ 
творення хім. енергії палива на 
тепло, механічну та електричну 
енергію, а також властивості ро¬ 
бочих тіл, застосовуваних в енер¬ 

гетичних установках, принципи 
дії і конструювання теплотех. уста¬ 
новок тощо. Теор. основами Т. 
є термодинаміка, теплопереда¬ 
ча і теорія горіння. В Т. осн. дже¬ 
релом тепла служить природне 
органічне паливо. Використовують 
також ядерне пальне, сонячну 
енергію (див. Геліотехніка, Ге¬ 
ліоустановка) та глибинне тепло 
Землі (див. Геотермальна елект¬ 
ростанція). Застосовують і вто¬ 
ринні теплові ресурси (напр., га¬ 
зи металург, печей), тепло, одер¬ 
жуване в результаті перетворення 
електроенергії на енергію ін. ви¬ 
дів (див. Джоуля — Ленца закон, 
Електротермія). За способами і 
методами використання тепла роз¬ 
різняють основні напрями Т.— 
тепловикористання і теплоенерге¬ 
тику. Тепловикористання — спо¬ 
живання тепла без перетворення 
його на енергію інших видів — 
має велике значення у металур¬ 
гії, хімічній та харчовій проми¬ 
словості, нафтопереробці, інших 
галузях г-ва, де застосовують апа¬ 
рати, машини та установки, дія 
яких грунтується на підведенні 
й відведенні тепла, теплообміні 
між тілами (див. також Опален¬ 
ня). Теплоенергетика пов’язана з 
перетворенням тепла на енергію 
механічну (у теплових двигунах), 
електричну (в магнітогідродина¬ 
мічних генераторах, термоелект- 
рогенераторах) та ін., а також з 
подальшим перетворенням одер¬ 
жаної мех. енергії на станціях різ¬ 
них видів, напр. електричних 
станціях, насосних станціях (див. 
також Теплоенергетика). Грунтов¬ 
ні дослідження в галузі Т. прове¬ 
ли І. Ньютон, М. В. Ломоносов, 
Г. В. Ріхман, Н. Л- С. Карно, 
Ж. Б. Ж- Фур'є, М. В. (Петро¬ 
градський, Ю- Р. Майєр, Р. Ю- Е. 
Клаузіус, Дж. П. Джоуль, У. 
Томсон, А. Стодола. Значний 
внесок у розвиток Т. зробили ра¬ 
дянські вчені В. П. Глушко, М. А. 
Доллежаль, М. В. Кирпичов, 
A. М- Люлька, О- О- Мікулін, 
Л. К. Рамзін, Б- С. Стєчкін, 
М. А. Стирикович, О. Ю. Шейнд- 
лін та ін., у т. ч. укр. вчені В. Ф. 
Копитов, О. О. Кремньов, В. І. 
Толубинський, І. Т. Швець, Л. О. 
Шубенко-Шубін та ін. В УРСР 
дослідження з Т. провадять у 
Технічної теплофізики інститу¬ 
ті АН УРСР, Електродинаміки 
інституті АН УРСР, Машинобу¬ 
дування проблем інституті АН 
УРСР, Фізико-технічному інсти¬ 
туті низьких температур АН 
УРСР, ін. н.-д. установах. Див. 
також Будівельна теплофізика. 
Літ.': Арутюнов В. А., Митналинньїй 
B. И., Старк С. Б. Металлургическая 
теплотехника, т. 1. М., 1974; Теоре- 
тические основьі тепло- и хладотехни- 
ки, ч. 1—2. Л., 1974—76; Теплотехни¬ 
ка. К., 1976; Швець І. Т., Кураков- 
ський М. Ф. Загальна теплотехніка 
та теплові двигуни. К., 1977; Телегин 
А. С., Швидкий В. С., Ярошенко 
Ю. Г. Термодинамика и тепло-массо- 
перенос. М., 1980; Теплотехника. М., 
1981. О. М. Алабовський. 

ТЕПЛОФІКАЦГЙНА ТУРБГНА— 
парова турбіна, застосовувана для 
потреб теплофікації: комбінова¬ 
ного вироблення тепла й електрич¬ 
ної енергії. Розрізняють Т. т. 
з протитиском (тиск за турбіною 
становить звичайно 0,7—1,5 МПа) 

— з них пара, частину енергії якої 
використано для вироблення елект¬ 
роенергії, потрапляє до пром. спо¬ 
живачів, і Т. т. з конденсацією та 
регульованим відбиранням пари 
(її тиск 0,05—0,25 МПа) — з них 
частина пари надходить спожива¬ 
чам, а решта йде в конденсатор 
Є також Т. т. з регульованим 
відбиранням пари; під тиском 
0,7—1,5 МПа (для промислових 
споживачів) і 0,05—0,25 МПа (для 
комунально-побутових спожива¬ 
чів). Т. т. з протитиском діють, 
як правило, тільки в енергетичній 
системі або паралельно з конденса¬ 
ційними турбінами, Т. т. з конден¬ 
сацією і регульованим відбиран¬ 
ням пари можна експлуатувати 
ізольовано. Електр. потужність Т. 
т.— до 250 МВт. Встановлюють 
Т. т. на теплоелектроцентралях. 
ТЕПЛОФІКАЦІЯ — централізо¬ 
ване теплопостачання, що грун¬ 
тується на комбінованому вироб¬ 
ленні тепла і електричної енергії 
на теплоелектроцентралях. При 
Т. термодинамічна ефективність 
використання палива значно вища, 
ніж при роздільному виробленні 
тепла (в котельних установках) і 
електроенергії (на конденсаційних 
електростанціях); питомі витра¬ 
ти тепла на 1 кВт • год електро¬ 
енергії у 1,5—2 рази нижчі (це 
дає змогу в масштабах СРСР 
щороку економити бл. ЗО млн. т 
умовного палива). До складу теп¬ 
лофікаційних систем входять 
джерела теплопостачання (тепло¬ 
електроцентралі, водогрійні ко¬ 
тельні тощо), теплові мережі і 
пристрої для споживання тепла 
(систем опалення, гарячого во¬ 
допостачання, технологічні). У 
СРСР Т. почалась у Ленінграді 
(1924), згодом впроваджена у Мо¬ 
скві (1928), Києві (1937) та ін. 
містах. За розвитком Т. СРСР 
посідає провідне місце в світі: 
тепло великих ТЕЦ використову¬ 
ють (1982) бл. 800 міст. Потуж¬ 
ність теплофікаційних турбін, 
встановлених на ТЕЦ СРСР, до¬ 
рівнює бл. ЗО % всієї потужності 
теплових електростанцій краї¬ 
ни. Т. сприяє зниженню кількості 
шкідливих викидів у атмосферу, 
поліпшує умови захисту навкол. 
середовища, підвищує надійність 
та якість теплопостачання. Даль¬ 
ший розвиток Т. передбачає буд-во 
атомних джерел теплопостачання 
(атомних теплоелектроцентралей — 
АТЕЦ і атомних станцій теплопо¬ 
стачання — АСТ), що сприятиме 
значній економії органіч. палива. 
Літ.: Соколов Е. Я. Теплофикация и 
тепловьіе сети. М., 1975; Рьіжкин 
В. Я. Тепловьіе злектрические стан- 
ции. М., 1976; Ионин А. А. [та ін.]. 
Теплоснабжение. М., 1982; Соколов 
Е. Я. Состояние теплофикации в 
СССР и проблеми дальнейшего ее 
развития. «Теплознергетика*. 1982, 
№ 8. В. К. Гончар. 
ТЕПЛОХІД — морське або річ¬ 
кове самохідне судно, що приво¬ 
диться у рух тепловим двигуном — 
двигуном внутрішнього згорян¬ 
ня, звичайно дизелем. Найпоши¬ 
реніший тип самохідного судна. 
На Т. потужність від гол. судно¬ 
вого двигуна передається на суд¬ 
новий рушій безпосередньо або за 
допомогою редуктора, іноді через 
з’єднувальну муфту. Перші в 
світі Т. побудовано в Росії: річ- 

ТЕПЛОХІД 
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ТЕПСЕНСЬКЕ 

ГОРОДИЩЕ 

Г. П. Тепчегорський. 
Богородиця. Гравюра 
на міді. 1711. 

Теракота. Погруддя 
Деметри з Керчі. 5 ст. 
до н. е. Київський му¬ 
зей західного та східно¬ 
го мистецтва. 

Г. Терборх. Келих ли¬ 
монаду. Близько 1665. 
ДЕ у Ленінграді. 

кове судно <Вандал» (1903) і мор¬ 
ське судно <Дело» (1908). Порів¬ 
няно з пароплавом Т. відзнача¬ 
ється більшою економічністю (вна¬ 
слідок меншої питомої витрати па¬ 
лива), меншими габаритами сило¬ 
вої установки, полегшеними умо¬ 
вами її експлуатації. В СРСР 
1934—35 створено Т. на повітр. 
подушці (див. Судно на повітря¬ 
ній подушці), 1957 — Т. на підвод¬ 
них крилах (див. Судно на під¬ 
водних крилах). 
ТЕПСЕНСЬКЕ ГОРОДЙЩЕ — 
середньовічне городище на пагор¬ 
бі Тепсень на Пд. від с-ща Пла- 
нерського, підпорядкованого Фео- 
досійській міській Раді народних 
депутатів Крим. обл. Досліджу¬ 
валося 1929^31 і 1949—61, 1967. 
Поселення виникло на рубежі 7 
і 8 ст. Виявлено залишки житл. 
будинків і християнських хра¬ 
мів 8—9 ст. Знайдено знаряддя 
гончарського і ювелірного ремесел. 
На прибережній ділянці розкопано 
залишки житл. будівель 13—15 ст. 
Т. г. належало місц. осілому сар- 
матизованому населенню, яке збе¬ 
регло деякі традиції культури піз¬ 
ньої античності та мало тісні зв’яз¬ 
ки з носіями салтівської куль¬ 
тури. 
ТЕПЧЕГбРСЬКИЙ Григорій Пав¬ 
лович (рр. н. і см. невід.) — рос. 
гравер на міді і поет кін. 17 — поч. 
18 ст. Родом з України. Твори: 
гравюри до «Лицевої біблії* до 
святців, гравюри на 8 дошках 
із зображенням царів і богомате- 
рі, портрети Д. Кантеміра та ін. 
Автор віршів на біблійні сюжети, 
якими часто супроводжував свої 
гравюри. 
ТЕРАКЙТА (італ. іеггасбиа, від 
Іегга соїіа — випалена глина) — 
вид кераміки. Вироби з неглазуро- 
ваної випаленої кольорової пори¬ 
стої глини. Застосовується з часів 
античності для виготовлення архіт. 
деталей, облицювальних плит, по¬ 
суду, декоративних ваз, невеликих 
статуеток. Виробництво Т. було 
відоме й у Київській Русі. В сучас. 
скульптурі широко застосовуєть¬ 
ся у пластиці малих форм. 
ТЕРАМАРИ (від італ. Іегга — 
земля і тагпа — мергель) — ар¬ 
хеологічна культура бронзового 
віку на тер. Пн. Італії. Для цієї 
культури характерні невеликі ук¬ 
ріплені поселення пл. 1 — 2 га. 
Осн. заняття носіїв культури Т.— 
землеробство, скотарство, мислив¬ 
ство. Були розвинуті також ре¬ 
месла, зокрема гончарство, ткацт¬ 
во. Обряд поховання — трупоспа- 
лення в урнах. 
ТЕРАПІЯ (від грец. вєралєіа — 
лікування) — один з найважливі¬ 
ших розділів медицини, завдан¬ 
ням якого є вивчення т. з. внут¬ 
рішніх хвороб (патології серцево- 
судинної системи, органів дихання 
і травлення, нирок, обміну речо¬ 
вин та ін.) у їхніх різних клініч¬ 
них формах, причин їхнього похо¬ 
дження, патогенезу, профілакти¬ 
ки і лікування. Історія розвитку Т. 
збігається з історією медицини в 
цілому. Виділенню терапії в ок¬ 
рему науку сприяло запроваджен¬ 
ня таких методів дослідження, як 
вистукування (перкусія — австр. 
лікар Л. Ауенбруггер, 1761), ви¬ 
слуховування (аускультація — 
франц. лікар Р. Лаеннек, 1819), 

термометрія (франц.— де Гаен, 
1758; нім.— Л. Траубе, 1850), зон¬ 
дування шлунка (нім. — А. Кус- 
смауль, 1867), пальпація органів 
черевної порожнини (В. П. Об- 
разцов, 1887), рентгенівські дос¬ 
лідження (В. К. Рентген, 1895), 
електрокардіографічні досліджен¬ 
ня (В. Еинтховен, 1903). Вже по¬ 
чинаючи з 19 ст. з Т. став виділя¬ 
тися ряд ін. дисциплін. Так, 
у Відні вперше (1847) виклада¬ 
ється курс з клініки шкірних хво¬ 
роб, в середині 19 ст. у Франції 
та Росії починають окремо вивчати 
захворювання нервової системи. 
Ще у 18 ст. Д. С. Самойлович 
виділив з клініки внутрішніх хво¬ 
роб захворювання, які переда¬ 
ються від хворої людини до здо¬ 
рової (інфекційні хвороби). З 
2-ї пол. 20 ст. в зв’язку з необхід¬ 
ністю тісніших відношень між екс¬ 
периментальними дисциплінами 
(патологічною фізіологією, фар¬ 
макологією) і клінікою і в зв’язку 
з розширенням методів хірургіч¬ 
ного лікування багатьох хвороб в 
окремі дисципліни виділяються 
кардіологія, пульмонологія, гаст¬ 
роентерологія, ендокринологія та 
ін. Сучасна терапія вивчає пато¬ 
логічні процеси з позицій цілісного 
організму, нерозривно пов’язано¬ 
го з навколишнім середовищем, з 
соціальними та біол. факторами. 
Перші терапевтичні клініки в Ро¬ 
сії почали з’являтися при універ¬ 
ситетах з 1-ї пол. 19 ст. (Москва, 
Петербург, Харків, Київ, Одеса). 
Розвиткові Т. значною мірою спри¬ 
яли роботи вчених, які працюва¬ 
ли в галузі інфекційних захворю¬ 
вань, заг. патології, мікробіології 
(О. М. Шумлянський, М. М. Тере- 
ховський, В. В. Підвисоцький та 
ін.). В. П. Образцов разом зі 
своїм учнем М. Д. Стражеском 
вперше в світі описав прижиттєву 
діагностику інфаркту міокарда. 
Велике значення для розвитку Т. 
мали дослідження І. І. Мечникова 
про фагоцитоз та автоагресію та 
В. К. Високовича про активну роль 
ендотеліальних елементів. Знач¬ 
ний внесок в подальший розвиток 
Т. зробили рад. вчені: М. П. Кон- 
чаловський, М. Ф. Ланг, В. М. 
Виноградов, О. Л. Мясников, 
А. І. Нестеров, М- Ф. Гамалія та 
ін., на Україні — Ф. Г. Яновський 
(вивчення захворювань органів ди¬ 
хання і нирок), М. Д. Стражеско 
[дослідження етіології, патогене¬ 
зу та клініки ревматизму; класифі¬ 
кація недостатності системи крово¬ 
обігу (разом з В. X. Василенко)], 
М. М. Губергріц (вивчення за¬ 
хворювань органів травлення). 
Осн. напрямом Т. в СРСР стала її 
профілактична спрямованість, ши¬ 
роке впровадження в практику здо¬ 
бутків експериментальної медици¬ 
ни, застосування найновіших до¬ 
сягнень таких наук, як фізика, 
хімія, кібернетика. Це дає змогу 
досконаліше одержувати і вивча¬ 
ти матеріал методом біопсії, дос¬ 
ліджувати усі органи, причому як 
в стані спокою, так і при наванта¬ 
женнях (радіонуклідні методи до¬ 
слідження, використання ультра¬ 
звуку — метод ехографії, воло¬ 
конної техніки для одержання ін¬ 
формації про стан шлунка, кишок, 
комп’ютерної томографії). Вели¬ 
ким успіхам Т. сприяло впровад¬ 

ження нових високоефективних 
засобів лікування, таких як суль¬ 
фаніламідні препарати (1935), 
антибіотики (1942), гормони над¬ 
ниркових залоз, бетаблокуючі пре¬ 
парати тощо. Водночас в Т. широ¬ 
ко використовуються такі ефек¬ 
тивні методи лікування, як ліку¬ 
вальна фізична культура, ліку¬ 
вальне харчування, фізіотерапев¬ 
тичне, санаторно-курортне ліку¬ 
вання. Розробка актуальних проб¬ 
лем з терапії в УРСР здійснюється 
на кафедрах Т. мед. ін-тів (Києва, 
Харкова, Донецька, Львова та ін.), 
ін-тів удосконалення лікарів (Киє¬ 
ва, Харкова, Запоріжжя та ін.), 
в н.-д. ін-тах: Кардіології україн¬ 
ському науково-дослідному інсти¬ 
туті ім. акад. М. Д. Стражеска, 
Гастроентеролог ії дн іпропетров- 
ському науково-дослідному ін¬ 
ституті, Курортології одесько¬ 
му науково-дослідному інститу¬ 
ті, Гігієни харчування київсько¬ 
му науково-дослідному інститу¬ 
ті та ін. Проблеми Т. в СРСР 
висвітлює журнал «Клиническая 
медицина», в УРСР — «Врачебное 
дело» та ін. мед. журнали. 
Т. ветеринарна — 1) Комп¬ 
лекс заходів, спрямованих на від¬ 
новлення здоров’я і продуктивнос¬ 
ті хворих тварин. Вибір методів 
і засобів лікування залежить від 
виду тварини, віку, статі, хворо¬ 
би, стану організму тощо. 2) Науко¬ 
ва дисципліна, що вивчає причини 
виникнення, закономірності пере¬ 
бігу внутр. незаразних хвороб 
тварин і розробляє методи ліку¬ 
вання та профілактики їх. Т. тісно 
пов’язана з ін. науками, які вив¬ 
чають нормальний і патологіч. 
стан організму, дію ліків та ін. 
Розрізняють Т. загальну і спеці¬ 
альну. Загальна Т. вивчає прин¬ 
ципи лікарської допомоги хворим 
тваринам, види лікування (специ¬ 
фічне, симптоматичне, неспецифіч¬ 
не, дієтичне та ін.), приготування 
лікарських форм, диспансериза¬ 
цію тощо. Спеціальна Т. вивчає 
конкретні патологіч. процеси, що 
відбуваються в органах і систе¬ 
мах організму тварин, методи роз¬ 
пізнавання хвороб, ліквідації та 
профілактики їх. 
Літ.: Тареев Е. М. Внутренние болез- 
ни. М., 1957; Клиника внутренних бо- 
лезней в Украинской ССР. К., 1977. 
І. М. Ганджа (Т. — розділ медицини). 

ТЕРАРІУМ, терарій (від лат. 
Іегга — земля) — приміщення або 
посудина для утримання дрібних 
наземних тварин, гол. чин. земно¬ 
водних, плазунів і гризунів, з ме¬ 
тою проведення спостережень за 
їхнім життям. В Т. мають бути по¬ 
стійні вологість, т-ра, приплив сві¬ 
жого повітря. Найпростіший Т. яв¬ 
ляє собою посудину з заскленими 
стінками, зверху прикриту решіт¬ 
частою кришкою. 
ТЕРАСА (франц. 1егга55е, від лат. 
Іегга — земля) — 1) Горизонталь¬ 
ний або дещо похилий майданчик 
у формі уступу на схилі місцево¬ 
сті. Т. бувають природні (див. 
Тераси) або штучні (див. Тера¬ 
сування). 2) Літня (неопалюваль- 
на) прибудова до будинку, з да¬ 
хом на стовпах, відкрита з боків 
або засклена. 
ТЕРАСИ у геоморфоло¬ 
гії — форми рельєфу, які явля¬ 
ють собою горизонтальні або злег- 
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ка похилі площадки з майже рів¬ 
ними поверхнями, обмежовані ус¬ 
тупами. За походженням розрізня¬ 
ють річкові, морські й озерні Т. 
Найпоширеніші річкові Т. Вони 
утворюються в результаті врізан¬ 
ня річища в дно і схили річкової 
долини, зумовленого тектоніч¬ 
ними рухами та зміною положен¬ 
ня базису ерозії. За будовою річ¬ 
кові Т. поділяють на акумулятив¬ 
ні (складаються з алювію); еро¬ 
зійні, або структурні (з корінних 
порід, на яких лише локально збе¬ 
рігся алювій); ерозійно-акумуля¬ 
тивні, або цокольні (нижня части¬ 
на уступів складається з корінних 
порід, верхня — з алювію). Серед 
акумулятивних розрізняють накла¬ 
дені і вкладені Т. (мал.). Нерід¬ 
ко річкові Т. розміщені в кілька 
ярусів одна над одною, що свідчить 
про кілька циклів розмивів і аку¬ 
муляції. Найнижча (наймолодша) 
Т. наз. заплавою. Над нею підніма¬ 
ються надзаплавні — борова те¬ 
раса та ін. Мор. й озерні Т. розви¬ 
нуті відповідно на узбережжях 
морів і озер. Вони утворюються 
в результаті абразії (абразивні Т.) 
та нагромадження мор. і озер¬ 
них відкладів (акумулятивні Т.). 
Іноді Т. наз. форми рельєфу ін. 
походження, напр. денудаційні 
(див. Денудація), зсувні (див. 
Зсув), соліфлюкційні (див. Солі- 
флюкція). Т. є зручними природ¬ 
ними майданчиками для буд-ва 
різних споруд, прокладання шо¬ 
сейних доріг і з-ць. На них нерід¬ 
ко розміщуються населені пункти. 
Т. використовують і під с.-г. угід¬ 
дя. З алювієм Т. іноді пов’язані 
розсипні родовища золота, ільме¬ 
нітів та ін. Вивчення Т. має й ве¬ 
лике наук, значення для з’ясуван¬ 
ня палеогеографічної обстановки 
(див. Палеогеографія) певної те¬ 
риторії, прояву коливальних ру¬ 
хів земної кори, змін рівня во¬ 
дойм. А. М. Муліка. 
ТЕРАСУВАННЯ — штучне пере¬ 
творення поверхні схилів на гори¬ 
зонтально вирівняні чи похилі 
східцеподібні протиерозійні май¬ 
данчики (тераси) для припинен¬ 
ня змиву грунту і використання 
схилів під с.-г. і лісові культури. 
На Україні Т. застосовують у ра¬ 
йонах з виявленою ерозією грун¬ 
тів на схилах крутизною понад 
14° та землях, що їх відводять під 
заліснення. Розпушене полотно 
терас добре вбирає опади, а при 
надлишку води швидкість сті¬ 
кання її гаситься на кожній терасі, 
і це зменшує руйнівну силу течії 
води до незначного змиву. Т. запобі¬ 
гає замулюванню річок та ін. во¬ 
дойм. При закладанні терас ко¬ 
ристуються в основному трьома 
способами: н а о р н и м (найпро¬ 
стіший, дає змогу терасувати схили 
звичайним тракторним плугом); 
плантажним — за допомо¬ 
гою плантажних плугів (див. 
Плантаж, Виноградникові маши¬ 
ни)', виїмково-насип¬ 
ним, — за якого на будівництві 
терас перший прохід роблять трак¬ 
тором з чагарниково-болотним 
плугом на всіх смугах, відведених 
під тераси, потім плуг замінюють 
на грейдер (на схилах до 20°), 
яким розширюють полотно терас 
до потрібної ширини. 

В. В. Февчук. 

ТЕРАТОЛОГІЯ [від грец. хєрсхд 
(хєраход) — потвора, виродок і 
Хбуо; — вчення] — розділ меди¬ 
цини, зоології і ботаніки, що вив¬ 
чає виродливості людини, тварин 
і рослин. Основний напрям Т. 
тварин і людини — до¬ 
слідження причин і механізмів 
виникнення спадкових і неспад¬ 
кових природжених патологічних 
станів і вад розвитку з метою 
запобігання їм. Т. рослин 
вивчає причини виникнення гіган¬ 
тизму, карликового росту, мах¬ 
ровості квітки, проліфікації, по¬ 
рушення розвитку зародка тощо, 
що має важливе значення, зокрема, 
для вивчення еволюції органів рос¬ 
лин, встановлення закономірнос¬ 
тей патології рослинних організ¬ 
мів, для селекції рослин та ін. 
ТЕРАТОМА [від грец. тєра£ (тє- 
ратод) — потвора, виродок і букси¬ 
ра — пухлина], ембріома, диземб- 
ріома — пухлина у людини і тва¬ 
рин, що виникає внаслідок по¬ 
рушення зародкового розвитку. 
Найчастіше Т. локалізується в 
крижово-куприковій ділянці, се¬ 
редостінні, заочеревинному про¬ 
сторі, яєчниках і яєчках тощо. При 
гістологічному дослідженні вияв¬ 
ляються тканини різного поход¬ 
ження: епітеліальна, сполучна, 
нервова, м’язова та ін. Зустріча¬ 
ється Т. переважно у ранньому ди¬ 
тячому або молодому віці, росте 
повільно. Поділяються Т. на зрі¬ 
лі (злоякісне перетворення спосте¬ 
рігається зрідка) і незрілі (рос¬ 
туть швидко і дають численні ме¬ 
тастази в лімфатичні вузли і 
легені). Лі кування — хірур¬ 
гічне. 
ТЕРБІЙ (ТегЬіиш; від назви міс¬ 
течка Іттербю в Швеції), ТЬ — хім. 
елемент III групи періодичної си¬ 
стеми елементів Д. І. Менделєєва, 
ат. н. 65, ат. м. 158, 9254; нале¬ 
жить до лантаноїдів. Відкрив 1843 
швед, хімік К. Г. Мозандер. Вміст 
Т. у земній корі 1,0 10-4 %. Т.— 
метал світло-сірого кольору; густ. 
8270 кг/м3; іПЛ 1356 °С; ґКИп3230 °С. 
Хімічно активний, на повітрі окис¬ 
люється. Утворює сплави й сполу¬ 
ки з багатьма елементами. Одер¬ 
жують Т. металотермія, віднов¬ 
ленням фториду Т. кальцієм. За¬ 
стосовують для виготовлення люмі¬ 
нофорів, лазерних матеріалів тощо. 
ТЕРБОРХ (ТегЬогсЬ, Тег ВогсЬ) 
Герард (1617, Зволле — 8.XII 
1681, Девентер) — голл. живопи¬ 
сець. У 1633—35 навчався у бать¬ 
ка Герарда Терборха Старшого і 
П. Молейна в Гарлемі. Зазнав 
впливу Ф. Гальса. Працював у 
Амстердамі, Зволле, Девентері; 
відвідав Лондон, Іспанію, Італію, 
Францію. Твори: «Солдати, що 
грають у карти» (бл. 1640), «Сім’я 
точильника» (поч. 50-х рр. 16 ст.), 
«Мюнстерський мир» (1648), «Жін¬ 
ка, що пише листа» (6л. 1655), 
«Галантний офіцер» (бл. 1662), 
«Урок музики», «Келих лимона¬ 
ду» (бл. 1665), «Концерт» (бл. 
1672—75), портрети. Картини Т. 
зберігаються в ДЕ в Ленінграді, 
Держ. музеї образотворчих мис¬ 
тецтв ім. О. С. Пушкіна в Москві, 
Дрезденській картинній галереї, в 
Дуврі в Парижі та ін. зібраннях. 
Літ.: Виппер Б. Р. Очерки голланд- 
ской живописи апохи расцвета. М., 
1962. 

ТЕРЄВЛЕ-РІЦЬКА ГЕС. Спору- 
джена в Хустському. р-ні Закар¬ 
патської обл., в долинах річок Те- 
реблі і Ріки. Будівництво почато 
1949. Перший пром. струм одержа¬ 
но 1956. Проектна потужність 
ГЕС — 27 тис. кВт. До складу осн. 
споруд входять: будинок ГЕС у 
заплаві р. Ріки з 3 агрегатами по¬ 
тужністю 9 тис. кВт кожний; водо¬ 
зливна залізобетонна гравітаційна 
гребля висотою 45 м; водоприй¬ 
мач з глибинним водозабором на 
р. Тереблі; напірний тунель зав¬ 
довжки 3610 м і діаметром 2,5 м; 
зрівняльна шахта глибиною 60 м; 
металевий напірний трубопровід 
завдовжки 350 м, підвищувальна 
електр. підстанція. Після спору¬ 
дження греблі ГЕС утворилося Те- 
ребле-Ріцьке водосховище. 

В. Й. Голуб. 
ТЕРЕБЛЯ — річка у Закарп. обл. 
УРСР, права прит. Тиси (бас. Ду¬ 
наю). Довж. 91 км, площа бас. 
750 км2. Утворюється злиттям по¬ 
току Розтока та Слободянської 
Ріки, що беруть початок на пд. 
схилах Горганів. Тече глибокою до¬ 
линою, порожиста. На Т. спорудже¬ 
но водосховище, з якого вода ту¬ 
нелем подається у р. Ріку і ви¬ 
користовується Теребле-Ріцькою 
ГЕС. У Т. має стік оз. Синевир. 
У басейні річки — джерела міне¬ 
ральних вод. 
ТЕРЕБбВЛЯ —місто Терноп. обл. 
УРСР, райцентр, на р. Гнізні 
(прит. Серету). Залізнична ст. 
Трембовля. Вперше згадується в 
Іпатіївському літописі під 1097. 
З кін. 11 ст.— центр Теребовль- 
ського князівства. В 1349 Т. загар¬ 
бала шляхет. Польща. В 1389 Т. 
надано магдебурзьке право. Насе¬ 
лення міста брало участь у визво¬ 
льній війні українського народу 
1648—54, у русі опришків. Після 
1-го поділу Польщі (1772) Т.— під 
владою Австрії (з 1867 — АвстрО; 
Угорщина). В 1809—15 Т. у складі 
Тернопільського округу входила 
до Росії. За Ризьким мирним до¬ 
говором 1921 Т. відійшла добурж.- 
поміщицької Польщі. В 30-х рр. 
в Т. діяв підпільний осередок 
КПЗУ. В 1939 Т. у складі Зх. Ук¬ 
раїни возз’єднано з УРСР. З того 
самого року Т.— місто. У Т. — 
ялинкових прикрас та взут. (філі¬ 
ал львів. виробничого об’єднання 
«Прогрес») ф-ки, з-д сухого знежи¬ 
реного молока, райсільгосптехніка, 
райсільгоспхімія, комбінат побуто¬ 
вого обслуговування. Культурно- 
осв. уч-ще, 7 заг.-осв., музична та 
спорт, школи, лікарня, Будинок 
культури, кінотеатр, 2 бібліотеки. 
Архітектурні пам’ятки: фортеця 
(14—17 ст.), Миколаївська цер¬ 
ква (16 ст.), комплекс споруд 
монастиря кармелітів (1635). В 
Т. народилась українська актри¬ 
са Ю. Миколаєнко. 

ТЕРЕБОВЛЯ 

Норінні породи 

шш Алювій 

Р“ Русло ріни 

ТТ,. Тг, Т3- Тераси 

Тераси: 
1 — акумулятивні: а — 
накладені, б — вкла¬ 
дені; 
2 — ерозійна. 

Теребовля. 
Фортеця 14—17 ст. 



208 
ТЕРЕБОВЛЯН- 

СЬКИЙ РАЙОН 

О. Теремець. Селянин 
з волами. Горельєф на 
будинку Бессарабського 
критого ринку в Києві. 
Бетон. 1910. 

Тередо корабельний 
всередині ушкодженого 
ним дерева. 

ТЕРЕБбВЛЯНСЬКИЙ РАЙОН 
— у центр, частині Терноп. обл. 
УРСР. Утворений 1940. Площа 1,1 
тис. км2. Нас. 82,1 тис. чол. (1983). 
У районі — 77 населених пунктів, 
підпорядкованих міській, селищ¬ 
ній та 37 сільс. Радам нар. депута¬ 
тів. Центр — м. Теребовля. Т. р. 
розташований в межах Поділь¬ 
ської височини. В рельєфі пере¬ 
важають плескаті, місцями легко- 
хвилясті межиріччя і широкі по¬ 
логі річкові долини. Корисні ко¬ 
палини: пісок, глина, вапняки. Річ¬ 
ки — Серет з притокою Гнізна 
та Стрипа (бас. Дністра). Грун¬ 
ти в межах району опідзолені й 
чорноземні. Лежить у лісостеповій 
зоні. Ліси (граб, ясен, в’яз, липа, 
дуб, осика, верба, береза, сосна) 
займають 9,2 тис. га. У межах ра¬ 
йону — частина Семені вського 
держ. заказника. Найбільші пром. 
підприємства: теребовлянські ф-ки 
ялинкових прикрас та взут. (фі¬ 
ліал Львів, виробничого об’єднан¬ 
ня «Прогрес») і з-д сухого знежи¬ 
реного молока; комбікормовий з-д 
у с-щі Дружба. Комбінат побуто¬ 
вого обслуговування (Теребовля). 
Землеробство району зерново-бу¬ 
ряківничого, тваринництво м’ясо- 
мол. напрямів. Площа с.-г. угідь 
1981 становила 89 тис. га, у 
т. ч. орні землі — 82,8 тис. га. 
Осн. культури: озима пшениця, 
ярий ячмінь, цукр. буряки. В Т. 
р. — 29 колгоспів, 2 радгоспи, рай- 
сільгосптехніка, райсільгоспхімія. 
Залізничні станції: Трембовля, 
Деренівка, Микулинці-Струсів. 
Автомоб. шляхів — 428 км, у т. ч. 
з твердим покриттям — 353 км. 
У районі — культурно-осв. (Тере¬ 
бовля) та сільс. профес.-тех. (с. 
Буданів) уч-ща, 62 заг.-осв., 2 муз. 
і спортивна школи; 73 лік. закла¬ 
ди, у т. ч. 6 лікарень. 27 будинків 
культури, 51 клуб, 28 кінотеат¬ 
рів, 72 кіноустановки, 74 б-ки, му¬ 
зей історії с. Великий Говилів. У 
с. Острівці Т. р. народилися укр. 
рад. біохімік С. 3. Гжицький та 
укр. рад. письменник В. 3. Гжиць¬ 
кий, у с. Струсові — укр. рад. лі¬ 
тературознавець М. Д. Деркач 
та укр. рад. письменник А. М. 
Іванчук, у с. Могильниці (тепер 
с. Трудове) — укр. рад. матема¬ 
тик М. О. Зарицький. У районі 
видається газ. «Трудова слава» 
(з 1939)* В. Ю. Франчук. 
ТЕРЕБбВЛЬСЬКЕ КНЯЗГВСТ- 
ВО — давньоруське удільне кня¬ 
зівство, до якого входили землі 

пд.-сх. Галичини, Буковини, По¬ 
ділля. Першим князем Т. к. (з 
1092) був Василько Ростиславич 
(див. Василько). З 40-х рр. 12 ст. 
Т. к. ввійшло до складу об’єдна¬ 
ного Галицького князівства. В 
1211 Т. к. було уділом Ізяслава 
Володимировича (онука кн. Ігоря 
Святославича). Осн. міста й 
оборонні замки Т. к.: Теребовль 
(тепер м. Теребовля), Микулин 
(тепер емт Микулинці), Василів, 
Кучелмин, Бакота, Ушиця, Калюс 
та інші. 
ТЕРЕВЄРКО Георгій Семенович 
[23. IV (5.У) 1888, с. Вільшана 
Слобідка, тепер Уманського ра¬ 
йону Черкаської області — 21.1 
(З.ІІ) 1912, Тбілісі] — один із 
перших укр. планеристів. Закін¬ 
чив (1904) однокласну церковнопа¬ 
рафіяльну школу. Шукаючи за¬ 
робітків, переїхав (1907) до Тбі¬ 
лісі, де працював поштарем. За¬ 
хопився планеризмом. Протягом 
1910—12 виконав понад ЗО польо¬ 
тів на власноручно виготовлених 
планерах, у т. ч. рекордний на той 
час політ тривалістю 1 хв 33 с, а 
також перший політ з пасажиром. 
Розрахував і побудував літак, але 
не мав коштів на придбання двигу¬ 
на. Вмер від травм, що їх дістав 
при катастрофі планера. 
терЄдо, деревосвердлун (Теге- 
сіо) — рід морських двостулкових 
молюсків. Тіло (довж. 2—80 см) 
червовидне, на передньому кінці 
3 невеликою (довж. З—4 см) за¬ 
зубленою раковиною. Живуть в 
деревині у висвердлених ними дов¬ 
гих ходах. Живляться дрібними 
планктонними організмами та де¬ 
ревиною. Гермафродити. Личин¬ 
ки — трохофора, велігер. В роді 
кілька десятків видів, поширених 
у морях обох півкуль. В СРСР — 
4 види, у т. ч. у Чорному та Азовсь¬ 
кому морях — 3, з яких найвідо- 
міший Т. корабельний (Т. 
пауаііз). Т. часто завдають шкоди, 
руйнуючи гідротехнічні дерев’яні 
споруди, частини дерев’яних суден 
тощо. Заходи боротьби. 
Просочують деревину креозотом, 
фарбують отруйними фарбами, за¬ 
водять морські судна у прісну 
воду тощо. А. Л. Путь. 
ТЕРЕЗЙ — одне з 12 сузір’їв зодіа¬ 
ку. Найяскравіша зоря 2,6 візу¬ 
альної зоряної величини. Видно 
в центр, і пд. районах СРСР взим¬ 
ку, навесні й на поч. літа (найкра¬ 
ще — в квітні й травні). Див.^карту 
до ст. Зоряне небо. 
т£рек Павло Ференцович (15.1 
1898, с. Пояні Краловсько-Хлу- 
мецького округу, Словаччина — 
13.IV 1936, Прага, похований у 
м. Мукачевому, тепер Закарп. 
обл.) — діяч революц. руху на За¬ 
карпатській Україні. Член Ком¬ 
партії Чехословаччини (КПЧ) з 
1921. Брав участь у боротьбі за 
Рад. владу в Угорщині 1919. Один 
з керівників Закарп. крайової ко¬ 
муністичної орг-ції. З 1926 — по¬ 
стійний член крайкому, з 1929 — 
член ЦК КПЧ. Редактор газ. «Мун- 
каш уйшаг» («Робітнича газета»). 
У 1931 і 1935 — депутат чехосло¬ 
вацького парламенту від КПЧ. 

М. П. Якименко. 
ТЕРЕК — ріка на Кавказі, в ме¬ 
жах Груз. РСР, Пн.-Осет. АРСР, 
Каб.-Балк. АРСР, Чеч.-Інг. АРСР 
і Даг. АРСР. Довжина 623 км, 

площа бас. 43,2 тис. км2. Бере по¬ 
чаток з льодовика на Головному 
хребті Великого Кавказу, в пониз¬ 
зі перетинає Терсько-Кумську ни¬ 
зовину, впадає у Аграханську зат. 
Каспійського м., утворюючи дель¬ 
ту. Гол. притоки: Ардон, Урух, Че- 
гем, Малка (ліві), Сунжа (права). 
Живлення переважно дощове і 
снігове. Пересічна витрата води бі¬ 
ля м. Моздока 300 м3/с. Льодо¬ 
став нестійкий. У пониззі вилов 
риби (сазан, судак, лосось). ГЕС. 
Т. має велике іригаційне значення 
(споруджено зрошувальні канали 
Терсько-Кумський, ім. Леніна, ім. 
Дзержинського та ін.). На Т.— 
міста Орджонікідзе, Моздок, Киз- 
ляр. У верхів’ї по долині річки 
частково проходить траса Війсь¬ 
ково-Грузинської дороги; створено 
Казбегський заповідник. 
ТЕРЕМ (від грец. тєрвд'уО'у — жит¬ 
ло) — 1) Верхній житловий ярус 
хоромів (давньоруських великих 
житлових будинків), який спору¬ 
джували над сіньми. 2) Окрема ви¬ 
сока житлова будівля над підва¬ 
лом або над брамою, з’єднана з хо¬ 
ромами переходами. 

Теремний палац Московського Крем¬ 
ля. 1635—36. 

теремЄць Олександр (поч. 90-х 
рр. 19 ст.— 1916 або 1917) — укр. 
скульптор. Навчався у Київ, ху¬ 
дожньому уч-щі у Ф. Балавен- 
ського. Працював у галузі меморі¬ 
альної скульптури (1910—12), у 
портретному та побутовому жан¬ 
рах (горельєф «Селянин з волами» 
на будинку Бессарабського крито¬ 
го ринку в Києві, 1910; «Погруддя 
товариша», 1911). 
тЄрен — деревні рослини роди¬ 
ни розових. Дуже розгалужені з ко¬ 
лючими гілками кущі, іноді неве¬ 
ликі дерева (до 5 м заввишки). 
Листки дрібні, еліптичні. Квітки 
білі, поодинокі. Плід — округла 
кістянка. Пошир, в Європі, Зх. 
Сибіру, на Кавказі, ростуть на 
узліссях, серед чагарників, у сте¬ 
пах тощо. На Україні пошир. З 
види: Т. звичайний (Рги- 
пиз зріпоза) — росте в Закарпат¬ 
ті, зх. Поліссі, в Лісостепу; Т. 
степовий (Р. яіерроза) — в 
Степу й Криму; Т. молдав¬ 
ський (Р. тоїсіауіса) — в при¬ 
дністровських районах, зх. части¬ 
ні Степу і в Криму. В плодах Т. 
міститься 3—5 % цукру, 1,5— 
З % кислоти, до 1 % дубильних ре¬ 
човин. їх використовують для ви¬ 
готовлення варення, повидла, на¬ 
ливок, сушать і консервують. Ме¬ 
донос. Запроваджено в культуру. 
Квітки Т. застосовують у народ, 
медицині як проносне. 

І. Б. Чорний. 
ТЕРьНІН Олександр Миколайо¬ 
вич [24.ІУ (6.У) 1896, Калуга - 
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До ст. Фарфор. 
1. Чайник. Корецький фарфоровий завод. Волинь. 90-і рр. 
18 ст. 
2. Футляр для годинника. Волокитинський фарфоровий 
завод. Сумщина. Середина 19 ст. 
3. Супова ваза. 1-а третина 19 ст. 
4. Ж. Діндо. Скульптура «Посудниця*. Городницький фар¬ 
форовий завод. Житомирщина. 1928. 
5. Тарілка «Індустрія*. 30-і рр. 20 ст. 
6. В. Трегубова. Скульптурна композиція «Сорочинський 
ярмарок*. 1967. 

7. В. Трегубова, М. Трегубов. Десертний набір «Дюшес*. 1972. 
8. В. Щербина. Композиція «Українські пісні*. Київ, 1980. 
9. В. Єрмоленко. Сервіз «Золотий серпень* . Суми. 1975. 
10. М. Козак, 3. Олексієнко. Чайний набір «Левада*. Полонне. 
Хмельницька область. 1982. 
11. Масова продукція Коростенського та Баранівського фар¬ 
форових заводів. 80-і рр. 20 ст. 
З і 5 — Баранівський фарфоровий завод. Волинь. 6 і 7 — Ко- 
ростенський фарфоровий завод. Житомирська область. 1—9 — 
Державний музей українського народно-декоративного мис¬ 
тецтва. Київ. 
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До ст. Фарфор. 

1. Ваза. 19 ст.; вазочка. 16—17 ст.; таріль. 
18 ст. Всі — Китай. 2. І. Імаемон. Таріль. Полі¬ 
хромний розпис. Японія. Музей мистецтва 
народів Сходу. Москва. 3. Чайник. Мейсен. 
Німеччина. 18 ст.; ваза. Париж. Франція. 
19 ст. 4. Предмети із сервізу короля бавар¬ 
ського. Севр. Франція. 1810. 5. Баб'єгонський 
сервіз (частина). Імператорський фарфоровий 
завод. 2-а чверть 19 ст. 6. Скульптурна компо¬ 
зиція «Селяни танцюють*. Завод Попова. 
2-а чверть 19 ст. 7. Чайниця. Гжель. 2-а чверть 

19 ст. 8.. Чашка з блюдцем. Завод Гарднера. 
1-а третина 19 ст. 9. Ваза. Імператорський 
фарфоровий завод. Початок 20 ст. 10. С. Чехонін. 
Таріль з емблемою «РРФСР*. 1921. Музей 
Ленінградського фарфорового заводу ім. М. В. Ло- 
моносова. 11. О. Щекатихіна-Потоцька. Сервіз 
«Золотий півник». Надглазурний розпис. 1949. 
12. О. Воробйовський, О. Борисов. Сервіз «Само¬ 
вар*. 1977. 11 і 12 — Ленінградський фарфо¬ 
ровий завод імені М. В. Ломоносова. 1 і 3 — Ки¬ 
ївський музей західного та східного мистецтва. 
5—9 — Державний історичний музей. Москва. 
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18.1 1967, Москва] — рад. фізико- 
хімік, акад. АН СРСР (з 1939). 
Герой Соціалістичної Праці (1966). 
Після закінчення (1922) Петрогр. 
ун-ту працював там же і одночас¬ 
но — у Держ. оптичному ін-ті 
(1945—56), з 1932 — у Ленінгр. 
ун-ті. Осн. наук, праці — в галузі 
дослідження фіз. і хім. процесів, 
що відбуваються в речовині під 
діянням світла. Відкрив розщеп¬ 
лення молекул солей у пароподіб¬ 
ному стані під діянням світла, що 
супроводиться утворенням світних 
атомів. Оснований на цьому про¬ 
цесі метод поширив на багатоатом¬ 
ні молекули неорганічних та орга¬ 
нічних сполук. Вперше дав пояс¬ 
нення фосфоресценції молекул 
органічних сполук і барвників. 
Поклав початок спектральним і оп¬ 
тичним дослідженням для з’ясу¬ 
вання стану молекул, адсорбованих 
на поверхні твердих тіл, природи 
впливу каталізаторів тощо. На¬ 
городжений 4 орденами Леніна, 
ін. орденами, медалями. Держ. 
премія СРСР, 1946. Золота ме¬ 
даль ім. С. І. Вавилова АН 
СРСР, 1953. 
ТЕРЕНбЖКІН Олексій Іванович 
(26.XI 1907, м. Ніколаєвськ, тепер 
м. Пугачов Сарат. обл.— 19.V 
1981, Київ) — укр. рад. археолог, 
доктор істор. наук (з 1959), про¬ 
фесор (з 1967), засл. діяч науки 
УРСР (з 1977). Член КПРС з 1949. 
У 1930 закінчив Моск. ун-т. У 
1930—38 працював у різних музе¬ 
ях, 1939—41 і 1945—48 — в Ін-ті 
історії та археології АН Узб. РСР. 
Учасник Великої Вітчизн. війни 
1941—45. З 1949 — зав. відділом 
Ін-ту археології АН УРСР. Про¬ 
вадив археол. дослідження па¬ 
м’яток передскіфського і скіфсь¬ 
кого часу на тер. України. Співав¬ 
тор праці « Археологія Українсь¬ 
кої РСР» (т. 2. К., 1971). Нагород¬ 
жений орденом Червоної Зірки,ме¬ 
далями. Держ. премія УРСР, 1977. 
Те.: Предскифский период на дн< п- 
ровском Прапобережье. К., 1961: 
Киммерийцьі. К.,1976; Скифия VII — 
IV вв. до н. з. К., 1983 [у спінавт.]. 
ТЕРЄНСЬКИИ Микола (1723— 
90) — укр. живописець з с. Пере¬ 
копаної біля Перемишля (тепер 
Пшемисля, ПНР). У 1753 в ко¬ 
стьолі с. Дубецького (тепер на тер. 
ПНР) намалював груповий портрет 
сім’ї Яна та Анни Красицьких — 
фундаторів костьолу — на тлі 
пейзажу. 

М. Теренський. Груповий портрет сі¬ 
м’ї Яна та Анни Красицьких. 1753. 

ТЕР£НТЬЄВ Віктор Сергійович 
(н. 21.XI 1928, м. Серпухов, Моск. 
обл.) — рос. рад. режисер, нар. 
арт. УРСР (з 1981), засл. діяч 

мист. РРФСР (з 1976). Член КПРС 
з 1974. Після закінчення 1959 
Ленінгр. ін-ту театр, мистецтва 
ім. О. Островського працював ре¬ 
жисером театрів Мурманська, Ар¬ 
хангельська, Вологди, Нижнього 
Тагіла, Брянська, з 1978 — гол. 
режисер Одес. російського драм, 
театру ім. А. Іванова. Вистави 
«Банкрот» О. Островського, «Ти¬ 
хий Дон» за М. Шолоховим, «Ле¬ 
нініана» за М. Погодіним (у спі- 
вавт.), «Відродження» М. Мірош¬ 
ниченка, «Аеропорт» за А. Хейлі 
та ін. Держ. премія УРСР ім. 
Т. Г. Шевченка, 1982. 

/. М. Давидова. 

ТЕРбНТЬЄВ Олег Костянтинович 
(н. 30.1 1928, Одеса) — укр. рад. 
графік, засл. художник УРСР (з 
1976). У 1954 закінчив Київ, 
худож. ін-т, де навчався у В. На¬ 
сіяна. Працює в галузі політ, пла¬ 
ката: «Комунізм — це молодість 
світу, і його будувать молодим» 
(1959), «Мир народам» (1961), 
«Рости і будуй» (1964), «Слався, 
Україно Радянська» (1967); «Шість 
орденів ВЛКСМ» (1968), всі — 
з Ю. Мохором\ «Ми наш, ми світ 
новий збудуєм» (1969), «Наша мо 
гутня ідеологічна зброя» (1970), 
«Народ і партія — єдинії» (1976), 
«Є така партія!» (1977), «Ленінізм 
живе і перемагає!» (1978), трип¬ 
тих «Карл Маркс. Фрідріх Ен¬ 
гельс. В. І. Ленін» (1981). 
ТЕРЄНТЬЄВ Сергій Миколайо¬ 
вич (н. 19.11 1919, Самара, тепер 
м. Куйбишев) — рад. вчений у га¬ 
лузі інформаційно-обчислювальної 
техніки, доктор тех. наук (з 1968), 
професор (з 1969), засл. діяч нау¬ 
ки УРСР (з 1970). Член КПРС з 
1949. Закінчив (1950) Військово- 
повітряну академію імені М. Є. 
Жуковського. Викладав у вищих 
військ, учбових закладах. З 1975— 
зав. кафедрою Харків, політех. 
ін-ту. Осн. праці — з теорії пе¬ 
редавачів дециметрових хвиль, тео¬ 
рії кодування, цифрового переда¬ 
вання повідомлень. Нагородже¬ 
ний двома орденами Червоної Зір¬ 
ки, медалями. 
ТЕР£НЦІЙ Публій (Публій Терен- 
цій Афер; РиЬІіиз Тегепііиз АГег; 
бл. 195—159 до н. е.) — рим. дра¬ 
матург. Родом із Карфагена. Був 
привезений до Риму як раб. Завдя¬ 
ки талантові здобув там добру осві¬ 
ту, був звільнений з рабства і 
взяв участь в аристократичному 
літературному гуртку Сціпіона 
Молодшого. Між 166 і 160 до н. е. 
написав лат. мовою 6 комедій з жит¬ 
тя простих людей: «Дівчина з Анд- 
роса» (166), «Свекруха» (165), 
«Той, що сам себе карає» (163), 
«Євнух» (161; мала найбільший 
успіх за життя Т.), «Форміон» 
(161), «Адельфи» («Брати», 160). 
Слідом за Плавтом використовував 
сюжети нових аттічних комедій, 
часто контамінуючи їх (див. Кон 
тамінаці я). Осн. зразками для 
нього були твори Менандра. Т. 
пристосовував грец. комедії до 
рим. життя, зберігаючи реалії ори¬ 
гіналів. 
Те.: Укр. перекл,- Форміон. 
В кн.: Антична література. Хрестома 
тія. К., 1968; Рос. перек л.— Ко- 
медии. М.—Л.. 1934; Адельфьі. М., 
1954. А. О. Біпецький. 

терЄсва — річка у Закарп. обл. 
УРСР, права прит. Тиси (бас. Ду¬ 

наю). Довж. 56 км, площа бас. 
1225 км2. Бере початок на пд. 
схилах Горгангв, у пониззі тече 
Верхньотиською низовиною. Має 
переважно гірський характер. 
Живлення снігове і дощове. Во¬ 
ду Т. використовують для тех. і 
побутового водопостачання. 
ТЕРЄСВА — селище міського ти¬ 
пу Тячівського р-ну Закарп. обл. 
УРСР, поблизу впадіння р. Терес- 
ви в Тису. Залізнична станція. 
6,6 тис. ж. (1983). У Т.— дерево- 
обр. комбінат, рем.-мех. з-д, мли- 
нокомбінат, соко-винний з-д, тячів- 
ські райсільгосптехніка та райсіль- 
госпхімія, нижній склад Усть-Чор- 
нянського лісокомбінату, будинок 
побуту. Середня школа, лікарня, 
Будинок культури, кінотеатр, 5 
б-к. Виникла у 1-й пол. 14 ст., с-ще 
міськ. типу — з 1957. 
ТЄРЕХОВ Роман Якович [1 (13).X 
1890, с. Александровка, тепер Со- 
вєтського р-ну Курс. обл.— 2.1 
1979, Москва]—рад. парт, і держ. 
діяч. Член КПРС з 1912. Учас¬ 
ник Великої Жовтн. соціалістич. 
революції і громадян, війни. З 
1924 — в апараті ЦКК КП(б)У — 
НКРСІ УРСР. У 1928—30 — се 
кретар Артемівського окружкому 
партії. В 1930—33 — секретар ЦК 
КП(б)У, Харків, міськкому і До- 
нец. обкому КП(б)У. З 1933— на 
відповідальній рад., профспілко¬ 
вій і госп. роботі в Москві. З 
1956 — персональний пенсіонер. 
На XIII—XV з’їздах ВКП(б) оби¬ 
рався членом ЦКК, на XVI з’їзді 
ВКП(б) — кандидатом у члени ЦК 
партії. На XVIII конференції, 
IX і X з’їздах КП(б)У обирався 
членом ЦКК, на XI з’їзді КП(б)У 
— членом її ЦК. У 1930—33 — 
член Політбюро ЦК КП(б)У. На¬ 
городжений орденом Леніна, орде¬ 
ном Жовтневої Революції, ін. ор¬ 
денами, медалями. 
ТЕРЕХбВСЬКИЙ Мартин Матві 
йович [1740, с. Велика Павлівка, 
тепер Зіньківського р-ну Полтав. 
обл.— 21.VI (2.VII) 1796, Петер¬ 
бург] — укр. та рос. лікар і нату¬ 
раліст. Навчався в Київській ака¬ 
демії (1753—63), мед. школі при 
Петерб. генеральному сухопутно¬ 
му госпіталі (1763—65), Страс¬ 
бурзькому ун-ті (1770—75), де 
1775 захистив дисертацію «Про 
наливковий хаос Ліннея», в якій 
спростовується теорія довільного 
зародження найпростіших. З 1777 
викладав фармакологію в мед. 
школі при Кронштадтському мор¬ 
ському, з 1779 — анатомію та бо¬ 
таніку в мед. школі при Петерб. 
генеральному сухопутному госпіта¬ 
лях (з 1783 — професор). Одночас¬ 
но з 1783 — директор Петерб. бот. 
саду; в 1796 склав каталог рослин 
цього саду. Автор поеми «Користь, 
яку рослини смертним приносять» 
(1796). Учасник реформи мед. 
освіти у Росії. М. К. Бородій. 
ТЕРЕШКбВА Валентина Володи¬ 
мирівна — перша в світі жінка-кос- 
монавт. Див. Ніколаєва-Тереиіко- 
ва В- В. 
ТЕРІїЩЕНКИ — укр. капіталісти 
і землевласники серед. 19 — поч. 
20 ст. Походили з козаків-торгов- 
ців м. Глухова (тепер Сум. обл.). 
На поч. 20 ст. їм належало понад 
150 тис. дес. землі, цукр. і лісо¬ 
пильні з-ди, суконна ф-ка, гураль- 
ні в Київ., Волин., Подільській, 

ТЕРЕЩЕНКИ 

О. М. Терееін. 

В. С. Терентьєв* 

а л к с м 

О. К. Терентьєв, 
Ю. II. Мохор. Плакат із 
серії «Шість орденів 
ВЛКСМ». 1968. 

Терен звичайний. Гілка 
з- ‘ квітками і гілка з 
плодами. 

14 УРЕ, г. її 
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М. С. Терещенко. 

К. М. Терещенко. 
Пам’ятник Т. Г. Шев¬ 
ченкові. Чавун. 1923. 
Державний Музей-за- 
повідник «Могила Т. Г. 
Шевченка» в Каневі. 

Черніг., Харків., Катеринославсь¬ 
кій, Орловській губерніях. Го¬ 
ловна контора «Товариства братів 
Терещенків» (містилася у Києві) 
вела оптову торгівлю цукром 
на внутр. і світовому ринках. Після 
Великої Жовтн. соціалістич. рево¬ 
люції 1917 маєтки і пром. під¬ 
приємства Т. були націоналізовані 
Радянською владою. Художня ко¬ 
лекція Т. лягла в основу Київ¬ 
ського музею російського мис¬ 
тецтва. Артем Якович Т. 
(р. н. невід.— п. 1873) — земле- 
власник-цукрозаводчик. Під час 
Кримської війни 1853—5в розбага¬ 
тів на поставках д-ві корабель¬ 
ного лісу, провіанту, на торгівлі 
хлібом, цукром і худобою. Після 
селянської реформи 1861 скупову¬ 
вав поміщицькі маєтки, будував 
цукроварні та пром. підприємства, 
став великим землевласником. 
Михайло Іванович Т. 
[18 (ЗО).III 1886, Київ — 1.ІУ 1956, 
Монако] — землевласник, капіта¬ 
лістку крозаводчик. Був близький 
до партії кадетів. З березня по 
травень 1917 — міністр фінансів, 
з травня по жовтень 1917 — мі¬ 
ністр закорд. справ бурж. Тимчасо¬ 
вого уряду. Підчас Великої Жовтн. 
соціалістич. революції 1917 емігру¬ 
вав за кордон. 
ТЕРЕЩЕНКО Калень Мефодійо- 
вич [ЗО.УІІ (11.УІІІ) 1879, с. По- 
півка, тепер Звенигород. р-ну Чер¬ 
кас. обл.— З.УІ 1969, Звенигород- 
ка Черкас, обл.] — укр. рад. 
скульптор. У 1902—08 навчався в 
петерб. Уч-щі тех. малювання 
Штігліца, 1908—14 працював у 
майстерні В. Беклемгшева — в Пе¬ 
тербурзі. В дожовтневі часи брав 
участь у декоративному оздоблен¬ 
ні палаців Петергофа (тепер Пет¬ 
ро дворець) і Царського Села (те¬ 
пер м. Пушкін). Автор погруддя 
К. Маркса в м. Городищі Черкас, 
обл. (1923, не збереглося), пам’ят¬ 
ників Т. Шевченкові на могилі у 
Каневі (1923, тепер у Музеї-запо- 
віднику «Могила Т. Г. Шевченка»), 
в м. ІПполі Черкас, обл. (1926, не 
зберігся), в с. Моринцях Звениго¬ 
родського р-ну Черкас, обл. (1927, 
не зберігся), в с. Кирилівці (тепер 
с. Шевченкове Звенигородського 
р-ну Черкас, обл., 1930). У 1924— 
25 створив погруддя В. І. Леніна. 
ТЕРЕЩЕНКО Марко Степанович 
[6 (19).І 1894, с. Ковалиха, те¬ 
пер Смілянського р-ну Черкас, 
обл. — 18. VIII 1982, Харків] — 
укр. рад. актор і режисер театру 
і кіно, засл. арт. УРСР (з 1930). 
В 1914 закінчив Му зично-драма¬ 
тичну школу Миколи Лисенка. 
Творчу діяльність почав як актор 
«Молодого театру». В 1921—26 
очолював «Центростудію» (Київ), 
де на основі композицій за твора¬ 
ми відомих письменників створив 
монументальні видовища, т. з. ма¬ 
сові «мистецтва дійства»: «Будинок 
Нового світу» за творами П. Ти¬ 
чини, «Універсальний некрополь» 
за творами І. Еренбурга, «Насіння» 
за романом Ю. Либединського 
«Тиждень» та ін. У 1927—29 — 
художній керівник Одеської держ- 
драми (тепер Одес. укр. муз.- 
драм. театр ім. Жовтневої револю¬ 
ції), ін. театрів України. Серед ви¬ 
став — «Суєта» І. Карпенка-Каро¬ 
го, «Маруся Богуславка» М. Ста- 
рицького, «Диктатура» І. Мики- 

тенка, «97» М. Куліша, «Рейки гу¬ 
дуть» В. Кіршона, «Підступність 
і кохання» Ф. Шіллера. В 30-і рр. 
поставив кінофільми «Микола 
Джеря», «Навздогін за долею», 
обидва — 1927, та ін. Автор книг 
«Мистецтво дійства» (1921), «Бу¬ 
дова і методи роботи» (1921), «Ре¬ 
жисер і театр» (1971), «Крізь лет 
часу» (1974), «Театральні горизон¬ 
ти» (1981). В 1945—76 викладав 
в Харків, ін-ті культури. 

Л. І. Барабан. 
ТЕРЕЩЕНКО Микола Іванович 
[1 (ІЗ).ІХ 1898, с. Щербинівка, 
тепер Золотоніського р-ну Черкас, 
обл.— ЗО.У 1966, Київ] — укр. 
рад. письменник. Навчався в 
Київ, політех. ін-ті (1917—22). 
Друкуватися почав 1918. Перша 
книжка — переклади віршів Е. 
Верхарна (1922). Був членом літ. 
орг-цій Комункульт, ВУСПП. У 
1925—34 — редактор журн. «Жит¬ 
тя й революція». У книгах 20— 
30-х рр. («Лабораторія», 1924; 
«Країна роботи», 1928; «Ришту¬ 
вання», 1930; «Порив», 1932; «Пое¬ 
ми», 1935, та ін.) відобразив рад. 
дійсність. Оспівав героїзм рад. 
народу в боротьбі проти фашизму 
(«Дівчина з України», 1942; «Верба 
рясна», 1943, та ін.). Мирна праця 
рад. людей — тема збірок «Ужи¬ 
нок» (1946), «Серце людське» 
(1962) та ін. Перекладав твори 
рос., білорус, і зарубіж. письмен¬ 
ників, зокрема франц. поетів («Су¬ 
зір’я французької поезії», т. 1—2, 
1971). Уклав «Літературний що¬ 
денник» (1966). Літ. премія УРСР 
ім. М. Рильського (1973). 
Те.: Твори, т. 1—2. К., 1968. 

П. П. Кононенко. 

терЄщен КО Олексій Іванович 
(н. 21.III 1923, Харків) — укр. рад. 
фізик, доктор технічних наук (з 
1969), професор (з 1969), засл. 
діяч науки УРСР (з 1982). Член 
КПРС з 1947. Учасник Вели¬ 
кої Вітчизн. війни. Закінчив 1949 
Харків, ун-т, де й працював до 
1963. З 1963 — ректор Харків, 
ін-ту радіоелектроніки (до 1966— 
Харків, ін-т гірничого машинобу¬ 
дування, автоматики й обчислю¬ 
вальної техніки); одночасно (з 
1965) завідує кафедрою фізи¬ 
ки надвисоких частот (НВЧ). 
Осн. напрями наук, досліджень: 
техніка і прилади НВЧ, радіо¬ 
вимірювання НВЧ, взаємодія ра¬ 
діовипромінювання НВЧ з пасив¬ 
ними й активними середовищами, 
зокрема з хім. та медико-біол. 
об’єктами. Нагороджений ордена¬ 
ми Вітчизняної війни 2-го ступеня, 
«Знак Пошани» та медалями. 
ТЕРИГЕННІ ВГДКЛАДИ (від 
лат. іегга — земля, суходіл і грец. 
уєулчіа) — породжую, створюю) — 
геол. відклади, що складаються з 
уламків різних гірських порід і 
мінералів. Утворюються в резуль¬ 
таті знесення продуктів руйну¬ 
вання, що виникли внаслідок ви¬ 
вітрювання, діяльності рік (див. 
Алювій), абразії, вивержень вул¬ 
канів, і перевідкладання їх на схи¬ 
лах, у долинах рік, мор. та озерних 
басейнах. З Т. в. утворюються 
уламкові гірські породи. Див. та¬ 
кож Морські відклади. Озерні 
відклади. В. О. Міщенко. 

ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗА¬ 
ЦІЯ ВИРОБНИЦТВА — власти¬ 
ва певній суспільно-екон. форма¬ 

ції система територіальної органі¬ 
зації суспільного виробництва, 
форма координації екон. діяльнос¬ 
ті в межах певної території — ок¬ 
ремого міста, економічного району 
і всього народного господарства. 
Т. о. в. за капіталізму з його анар¬ 
хією виробництва відбувається 
стихійно, супроводиться гострою 
конкурентною боротьбою, спрямо¬ 
вана на вибір найбільш вигідного 
для окремого капіталіста або мо¬ 
нополістичного об’єднання розмі¬ 
щення підприємства або галузі з 
метою одержати макс. прибуток. 
За соціалізму Т. о. в. відбуваєть¬ 
ся планомірно, забезпечує послі¬ 
довне вирівнювання рівнів екон. 
розвитку республік і регіонів. 
Вона передбачає найраціональні- 
ше розміщення продуктивних 
сил, поглиблення спещалізащї ви¬ 
робництва і розвиток його коопе- 
рацї для макс. використання по¬ 
тенціалу економічного і дедалі 
повнішого задоволення потреб тру¬ 
дящих. Високий рівень Т. о. в. 
передбачає як оптимальну спеціа¬ 
лізацію цілих екон. районів, беру¬ 
чи до уваги їхні природні особ¬ 
ливості (напр., Серед. Азії — на 
вироби, бавовни, півночі Тюм. 
обл.— на видобуванні нафти і га¬ 
зу), так і багатогалузевий розвиток 
економіки для забезпечення влас¬ 
них потреб, перш за все продо¬ 
вольством, буд. матеріалами, ши¬ 
роким асортиментом товарів нар. 
споживання. При цьому досяга¬ 
ється єдність загальнонар. і місце¬ 
вих інтересів, єдність економік 
галузей і екон. районів. В умовах 
існуючої в СРСР галузевої струк¬ 
тури управління Т. о. в. здійсню¬ 
ється перш за все у формі тери¬ 
торіально-виробничих комплек¬ 
сів, створення яких найбільш пов¬ 
но відповідає вимогам сучас. нау¬ 
ково-технічної революції. Важ¬ 
ливу роль у досягненні оптималь¬ 
ної Т. о. в. виконують місцеві 
Ради нар. депутатів, у структурі 
яких на районному, міському та 
обласному рівнях є спец, планові 
органи, що організовують управ¬ 
ління пром-стю місцевого підпоряд¬ 
кування і координують діяльність 
непідвідомчих даній Раді вироб¬ 
ництв. Ефективною формою Т. 
о. в. є також створення місцевих 
рад директорів. В ході розвитку 
Т. о. в. здійснюється екон. осво¬ 
єння нових районів. Напр., бу¬ 
дівництво Байкало-Амурської ма¬ 
гістралі дасть змогу залучити 
в екон. оборот величезні й ра¬ 
ніше недоступні багатства Пд. 
Якутії й Далекого Сходу. Пла¬ 
номірно здійснювана Т. о. в. 
сприяє зростанню соціалістичного 
вироби., підвищенню його ефек¬ 
тивності, розв’язанню екон. і со¬ 
ціальних завдань комуністичного 
будівництва. О. М. Розинко. 
ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗА¬ 
ЦІЯ УПРАВЛІННЯ — побудова 
управлінських органів і структур, 
а також забезпечення функціону¬ 
вання та взаємодії їх з метою пла¬ 
нування і управління соціально- 
екон. розвитком територій — рес¬ 
публік, регіонів, областей, міст, 
районів. Як невід’ємна складова 
частина нар.-госп. управління Т. 
о. у. включає розв’язання питань 
аціонального розміщення про- 
уктивних сил, формування тери- 



торіально-виробничих комплек¬ 
сів, раціонального використання 
сировинних, енергетичних, водних, 
трудових ресурсів, охорони навко¬ 
лишнього середовища, кооперу¬ 
вання діяльності госп. об’єктів у 
межах даної території, формуван¬ 
ня соціальної й побутової інфра¬ 
структури, підвищення життє¬ 
вого рівня населення в регіонах 
країни, враховуючи їхні нац. і 
місцеві особливості. У розв’язан¬ 
ні цих питань повинно бути забез¬ 
печене органічне поєднання галу¬ 
зевого й територіального підходу, 
централізму й ініціативи з місць 
в управлінні народним господар¬ 
ством. Т. о. у. здійснюють різні 
держ. органи: найвищі директивні 
органи країни та міжгалузеві (фун¬ 
кціональні) органи— Держплан, 
Держпостач, Держ. к-т по цінах, 
Держ. к-т по праці та соціальних 
питаннях, М-во фінансів і ін.; в 
республіках — Президії Верховних 
Рад і Ради Міністрів, Держплани 
та ін. респ. функціональні органи: 
на рівнях областей, міст, районів— 
Ради нар. депутатів. Поєднання 
загальнодерж. і місцевих інтересів 
досягається також союзно-респ. 
(подвійним) підпорядкуванням 
нар.-госп. об’єктів — формуван¬ 
ням союзно-респ. м-в і відомств. 
Винятково важливу роль у Т. о. у. 
відіграють респ. та терит. (облас¬ 
ні. міські, районні) парт, органи, 
комсомольські, профспілкові. Те¬ 
рит. органи влади та органи парт, 
керівництва координують і органі¬ 
зують взаємодію підприємств, уста¬ 
нов і орг-цій різної відомчої на¬ 
лежності, розміщених на даній 
території. В су час. умовах важли¬ 
ва роль їм належить в організації 
розробки і реалізації цільових на¬ 
ук.-тех. програм. Принципово но¬ 
вим кроком у системі планування, 
в управлінні соціалістичною еко¬ 
номікою є підготовка і здійснення 
Продовольчої програми СРСР на 
період до 1990 року. Відповідно 
до Конституції СРСР (1977) роз¬ 
ширюються права і компетенції 
Рад нар. депутатів, зокрема в пи¬ 
таннях орг-ції управління. 
В. Г. Гулеватий, Ю. М. Канигін. 
ТЕРИТОРІАЛЬНА спеціалі- 
зАція — див. Спеціалізація ви¬ 
робництва, Територіальний по¬ 
діл праці. 
ТЕРИТОРІАЛЬНА структура 
ВИРОБНИЦТВА — форми розмі¬ 
щення суспільного виробництва 
на певній території. Див. Терито¬ 
ріальна організація виробництва, 
Територіально-виробничі комп- 
лєкси• 
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ПЛАНУВАН¬ 
НЯ — див. Планування народного 
господарства. 
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПбДІЛ І 
перЄділ світу — одна з харак¬ 
терних екон. ознак імперіалізму, 
форма колоніального закабалення, 
гноблення та експлуатації трудя¬ 
щих мас колоніальних, залежних та 
економічно слаборозвинутих країн. 
Протягом 19 ст. (в основному) 
і на поч. 20 ст. в результаті тер. 
загарбань капіталістичними д-ва- 
ми утворилася колоніальна систе¬ 
ма імперіалізму. Нерівномірний, 
стрибкоподібний розвиток капіта¬ 
лізму в епоху імперіалізму (див. 
Нерівномірності економічного і 
політичного розвитку капіталіз¬ 

му в епоху імперіалізму закон) 
змінив співвідношення сил між 
імперіалістичними д-вами. Це бу¬ 
ло причиною виникнення світових 
і локальних воєн за переділ світу. 
1-а світова війна і Велика Жовтн. 
соціалістична революція 1917 зу¬ 
мовили початок загальної кризи 
капіталізму. Великий Жовтень 
став вирішальним фактором роз¬ 
витку нащонально-визвольного ру¬ 
ху колоніальних народів. Після 2-ї 
світової війни й утворення світової 
системи соціалізму почався розпад, 
а згодом і крах колоніальної систе¬ 
ми імперіалізму. Країни, що рані¬ 
ше були під ярмом колоніального і 
напівколоніального гніту, стали на 
шлях незалежного соціально-екон. 
розвитку. 
територіАлЬНИЙ ПОДІЛ 
ПРАЦІ, географічний поділ пра¬ 
ці — одна з форм суспільного поді¬ 
лу праці, що означає спеціаліза¬ 
цію окремих районів і країн на 
виробництві певних видів продук¬ 
ції та наданні послуг; об’єктив¬ 
ний процес просторової виробни¬ 
чої спеціалізації, утворення на 
цій основі економічних районів, 
розвитку між ними обміну, коопе¬ 
рації та ін. міжрайонних зв’язків. 
Т. п. п. існує в системі певної 
сусп.-екон. формації. Він може 
бути в межах однієї країни (внут¬ 
рішньодержавний, міжрайонний і 
внутрішньорайонний) або між ок¬ 
ремими країнами (міжнародний). 
Міжнародний поділ пращ є вищою 
формою сусп. Т. п. п., є політико- 
екон. категорією і одним з осн. те- 
ор. понять екон. і соціальної гео¬ 
графії. З ним пов’язані всі екон. 
просторові процеси, зокрема райо¬ 
нування (див. Економічне району¬ 
вання), розміщення продуктивних 
сил, територіальна організащя 
виробництва та ін. Т. п. п.— за¬ 
кономірний процес розвитку про¬ 
дуктивних сил, один з факторів 
підвищення сусп. продуктивності 
праці. Т. п. п. зумовлюється со¬ 
ціально-екон., природними, нац.- 
істор. особливостями окремих те¬ 
риторій і країн та їхнім геогр. 
положенням. Характер та особли¬ 
вості Т. п. п. відмінні за різних 
соціально-екон. систем і зумовлю¬ 
ються їхніми об’єктивними еконо¬ 
мічними законами. Див. також 
Міжнародний капіталістичний 
поділ пращ, Міжнародний соціа¬ 
лістичний поділ пращ. 

С. Л. Корецький. 
ТЕРИТОРІАЛЬНІ ВОДИ, тери¬ 
торіальне море — смуга морських 
прибережних вод певної ширини 
вздовж берегів держави, які є 
частиною її території. Правовий 
статус та режим Т. в. закріплено в 
Женевській конвенції про терито¬ 
ріальне море і прилеглу зону 1958, 
учасницями якої є СРСР, УРСР і 
БРСР. За конвенцією, Т. в., по¬ 
верхня та надра морського дна 
під ними і повітряний простір над 
ними підлягають суверенітетові 
д-ви, яка має виключне право на 
регламентацію тут режиму судно¬ 
плавства, використання природних 
ресурсів, на каботажні перевезен¬ 
ня (див. Каботаж), прикордон¬ 
ний, сан., митний та ін. види конт¬ 
ролю. Конвенція визнає за іноз. 
невійськ. суднами т. з. право мир¬ 
ного проходження Т. в. з метою 
або перетнути ці води, або пройти 

у внутрішні води чи з внутр. вод 
у відкрите море. Конвенція вста¬ 
новлює правила визначення шири¬ 
ни Т. в., проте не визначає самої 
ширини. У новій Конвенції по 
морському праву (1982) ширина 
Т. в. обмежена 12 мор. милями. 

О. Ф. Висоцький. 

ТЕРИТОРІАЛЬНІ народно- 
ГОСПОДАРСЬКІ ПРОПОРЦІЇ — 
див. Пропорції суспільного вироб¬ 
ництва. 
територіАльність у тварин— 
форма використання тваринами те¬ 
риторії або акваторії, що виникла 
в ході еволюції і визначає просторо¬ 
ві відносини між особинами одного 
або різних видів. Т. регулює роз 
міщення організмів у просторі, 
рівномірне використання ними 
екологічних ніш, обмежує зайве 
зростання чисельності попу лящ й, 
сприяє зустрічі особин різної 
статі в період розмноження тощо. 
Потреби тварин в території певних 
розмірів (територіальних ділян¬ 
ках) і способи задоволення цих 
потреб пов’язані з морфофізіол., 
екологічними та ін. особливостями, 
а також способом життя окремих 
видів. Т. найбільше вивчена у 
птахів і ссавців; відома у рио, 
ракоподібних, комах. Територіаль¬ 
ні ділянки бувають гніздовими, 
кормовими (у т. ч. мисливськими), 
сімейними, груповими, колоніаль¬ 
ними. Окремі особини або сім’ї осі¬ 
лих тварин (ракоподібних, молюс¬ 
ків, скатів, деяких акул та кістко¬ 
вих риб, комах, ящірок, змій, че¬ 
репах та ін.) займають певні ді¬ 
лянки, які часто охороняють. У 
мігруючих тварин (див. Мггращя 
тварин) територіальні ділянки ло¬ 
калізовані в період розмноження, 
зимівлі; кочуючі тварини (напр., 
копитні, китоподібні, ластоногі, 
примати) переміщуються з однієї 
кормової ділянки на іншу, охоро¬ 
няючи перш за все місця розмно¬ 
ження під час парування або всьо¬ 
го періоду виведення потомства. 
У моногамних тварин звичайно 
самець закріплює територію, на 
яку приваблює самку. 

В. А. Мельничук. 

ТЕРИТОРІАЛЬНО - ВИРОБНЙ- 
ЧІ КОМПЛЕКСИ (ТВЮ—еконо- 
мічно й соціально доцільні поєд¬ 
нання виробничих підприємств та 
їхніх систем на певній території; 
один з типів виробничо-терито¬ 
ріальних комплексів. ТВК — це 
сучас. форма територіальної ор¬ 
ганізації виробництва. Вона дає 
можливість раціональніше вико¬ 
ристовувати природні, трудові, ма¬ 
теріальні та ін. ресурси терито¬ 
рії, підвищувати економічну ефек¬ 
тивність соціалістичного вироб¬ 
ництва, поліпшувати умови життя 
населення, створювати раціональ¬ 
ні системи розселення. Така фор¬ 
ма організації є об’єктивною осно¬ 
вою для створення виробничих 
об'єднань. Формування ТВК від¬ 
бувається на основі процесів і за¬ 
кономірностей тер. розвитку су¬ 
час. сусп. виробництва. Найваж¬ 
ливішими з цих процесів є усус¬ 
пільнення і тер. концентрація ви¬ 
роби. Усуспільнення виробництва 
веде до дедалі ширшого охоплення 
зв’язками виробничих об’єктів, 
перетворює вироби, районів, країн 
не лише на єдність економічну, а 
й територіальну. В економіці роз- 
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винутого соціалізму в результаті 
високого рівня розвитку продук¬ 
тивних сил, панування сусп. влас¬ 
ності на засоби вироби., соціаліс¬ 
тичного характеру усуспільнення 
госп. діяльності, поєднання галузе¬ 
вого планування з територіальним 
та ін. умов формування ТВК 
відбувається інтенсивно і стає пла¬ 
ново керованим. Тер. концентра¬ 
ція виробництва створює форми 
зосередження підприємств, що є 
основою для певних видів ТВК. 
Формування будь-якого з них по¬ 
в’язане з посиленням взаємодії 
суспільства й природи і вимагає 
раціонального використання при¬ 
родних ресурсів не лише з точки зо¬ 
ру тер. поділу праиі і підвищення 
ефективності вироби., айв аспек¬ 
ті збереження екологічної рів¬ 
новаги і охорони природи. Найваж¬ 
ливішими факторами формування 
ТВК є рівень екон. розвитку тери¬ 
торії і характер усуспільнення ви¬ 
роби., природні умови й ресурси, 
науково-технічний прогрес, нар.- 
госп. потреби в продукції ТВК кра¬ 
їни в цілому і даної території, 
особливості розселення, наявність 
великих систем розселення, за¬ 
безпеченість трудовими ресурсами, 
трансп. умови, екон.-геогр. по¬ 
ложення району. Найважливішими 
закономірностями процесів форму¬ 
вання ТВК є спеціалізація Г комп¬ 
лексний екон. та соціальний роз¬ 
виток території. ТВК розрізняють 
за структурою, спеціалізацією, ви¬ 
дами тер. спільності й комплекс¬ 
ності вироби. В цілому їх поділя¬ 
ють на два підтипи: регіональний, 
що формується на основі єдності за 
ланками тер. поділу ішаці (союзна 
республіка, край, область, екон. 
район) та ареальні, основою яких 
є форми тер. концентрації вироби, 
(пром. вузол, спеціалізований ра¬ 
йон, зона). На дальший розвиток 
ТВК спрямовані рішення XXVI 
з’їзду КПРС. В одинадцятій п’я¬ 
тирічці дальшого розвитку набу¬ 
дуть, зокрема, Зх.-Сибірський, 
Саянський, Ангаро-Єнісейський, 
Тімано-Печорський, Пд.-Якутсь¬ 
кий, Павлодар-Екібастузький, Пд.- 
Таджицький та ін. тер.-виробничі 
комплекси. М. М. Паламарчук. 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ НЕДОТОР¬ 
КАННОСТІ ПРЙНЦИП — в між¬ 
народному праві принцип недотор¬ 
канності і цілісності державної те¬ 
риторії, одна з гарантій мирного 
співіснування держав з різним со¬ 
ціальним ладом. Він означає забо¬ 
рону загарбання чужих терито¬ 
рій шляхом погрози силою або її 
застосування, недоторканність і 
непорушність кордону державно¬ 
го, протиправність використання 
держ. території без згоди на це 
територіального суверена, недопус¬ 
тимість використання своєї тери¬ 
торії таким чином, щоб заподіяти 
шкоду ін. д-ві. Додержання Т. н.п. 
є необхідною умовою існування 
будь-якої д-ви, здійснення її суве¬ 
ренітету, самостійності у зовн. 
справах, гарантування міжнар. 
миру та безпеки. Т. н. п. закріпле¬ 
ний численними договорами між¬ 
народними і угодами тощо. Статут 
ООН (п. 4 ст. 2) покладає на дер¬ 
жави — члени ООН зобов’язання 
утримуватися в міжнар. відноси¬ 
нах від погрози силою чи її застосу¬ 
вання як проти територіальної 

недоторканності або політ, неза^ 
лежності будь-якої д-ви, так і 
будь-яким ін. чином, не сумісним 
з цілями Об’єднаних Націй. Дек¬ 
ларація про принципи міжнар. 
права 1970 (див. Декларації ООН) 
оголосила міжнар. злочинами агре¬ 
сивну війну, збройні репресалії, 
організацію або заохочення органі¬ 
зації іррегулярних сил, озброєних 
банд, у т. ч. найманців, для вторг¬ 
нення на тер. ін. д-ви, військ, 
окупацію чужої території. СРСР 
і соціалістичні країни здійснили 
вирішальний вплив на розвиток 
принципів тер. цілісності й недо¬ 
торканності кордонів як принци¬ 
пів європ. безпеки, проголошених 
в Заключному акті Наради з пи¬ 
тань безпеки і співробітництва в 
Європі. Принцип непорушності 
кордонів і тер. цілісності д-в за¬ 
кріплено в ст. 29 Конституції СРСР 
серед принципів, на яких буду¬ 
ються відносини Рад. Союзу з ін. 
країнами. 
Імперіалістичні д-ви, насамперед 
СІЛА, систематично порушують 
цей принцип міжнар. права, виз¬ 
начений Статутом ООН. 

А. М. Шостак. 
ТЕРИТОРІАЛЬНО- МІЛІЦІЙНА 
СИСТЕМА — побудова збройних 
сил, основана на утриманні дер¬ 
жавою в мирний час у з’єднаннях 
і частинах мінімальної кількості 
кадрових військовослужбовців і 
навчання в цих з’єднаннях припис¬ 
ного до них перемінного складу. 
Поповнення з’єднань у разі необ¬ 
хідності проводиться шляхом мобі¬ 
лізації військовозобов’язаних, при¬ 
писаних до них за тер. принципом. 
Військовозобов’язані проходять 
дійсну військ, службу в цих з’єд¬ 
наннях на щорічних короткочасних 
навч. зборах. Комплектування 
збройних сил більшості капіталі¬ 
стичних д-в побудовано на кадро¬ 
вій системі (див. Кадрова армія). 
В СРСР 1923—35 Т.-м. с. застосо¬ 
вувалась у поєднанні з кадровою 
системою. У 2-й пол. 30-х рр. у 
зв’язку із зростанням загрози вій¬ 
ни проти СРСР, оснащенням 
військ новою зброєю та військ, 
технікою Збройні Сили СРСР 
було повністю переведено на кад¬ 
рову систему побудови. 
ТЕРИТОРІЯ (від лат. їеггіїогіит 
— область) у праві —певна час¬ 
тина земної поверхні, що перебу¬ 
ває під суверенітетом даної дер¬ 
жави. Держ. Т. включає суходіл, 
внутр. води, територіальні во¬ 
ди, підвладні д-ві острови, анкла¬ 
ви, надра її суходолу, вод і кон¬ 
тинентального шельфу, а також 
повітряний простір над її суходо¬ 
лом і водами. До держ. Т. нале¬ 
жать літаки, морські судна і 
військ.-мор. судна незалежно від 
місця перебування їх, а також під¬ 
водні кабелі, що з’єднують части¬ 
ни однієї д-ви. Т. різних д-в відо¬ 
кремлюється одна від одної та від 
відкритого моря кордонами дер¬ 
жавними. Міжнар. право виділяє 
Т. з особливим режимом: кондомі¬ 
ніуми, міжнар. зони, нейтралізо¬ 
вані й демілітаризовані Т., від¬ 
крите море, протоки міжнародні 
тощо. Відповідно до ст. 75 Кон¬ 
ституції СРСР територія Союзу 
РСР єдина і включає Т. союзних 
республік. Суверенітет СРСР по¬ 
ширюється на всю його Т. Терито¬ 

рія союзних республік не може бу¬ 
ти змінена оез їхньої згоди. Кор¬ 
дони між союзними республіками 
можуть змінюватися за взаємною 
угодою відповідних республік, яка 
підлягає затвердженню Союзом 
РСР. Р. С. Павловський. 
ТЕРІОДОНТИ — підряд вимер¬ 
лих плазунів підкласу звіооподіб- 
них. Те саме, що й звірозубі. 
ТЕРІОЛ0ГІЯ (від грец. Огіріоу — 
звір і ХоуОс; — вчення) — розділ 
зоології, що вивчає будову, сис¬ 
тематику, походження, спосіб 
життя ссавців. Термін «теріоло¬ 
гія» застосовують в СРСР; в ін. 
країнах частіше вживають термін 
«мамаліологія». 
ТЕРКС І КАЙКОС ОСТРОВИ — 
володіння Великобританії у пд. 
частині архіпелагу Багамських 
о-вів в Атлантичному ок., розташо¬ 
ване на ЗО невеликих островах. 
Площа 430 км2. Нас. 7,4 тис. чол. 
(1980). Адм. ц.— м. Гранд-Терк. 
Офіц. мова — англійська. Остро¬ 
ви коралового походження, рівнин¬ 
ні (вис. до 60 м). Клімат тропічний, 
пасатний. Острови 1512 відкрили 
іспанці. В 17 ст. їх заселили коло¬ 
ністи з Бермудських о-вів. З 1873 
по 1962 Т. і К. о. входили до скла¬ 
ду колонії Великобританії — 
Ямайки. В 1959 Т. і К. о. діста¬ 
ли внутр. самоврядування, зали¬ 
шившись англ. колонією. Діють 
партії: Прогресивна нац. партія 
(правляча), Нар. демократичний 
рух, а також Профспілка пром. 
робітників Сент-Джорджеса. Т. і 
К. о. входять до Співдружності 
країн, очолюваної Великобрита¬ 
нією. Економіка розвинута дуже 
слабо. Осн. галузь г-ва — обслу¬ 
говування туристів. У невеликій 
кількості видобувають кам. сіль; 
рибальство, мор. промисли. Дріб¬ 
ні рибоконсервні підприємства. 
Вирощують кукурудзу, бобові, си¬ 
заль, цитрусові, овочі. Кустарне 
виготовлення сувенірів. Автошля¬ 
хів — 121 км. Є два аеропорти. 
На о. Гранд-Терк — військ, база 
США. 
ТЕРЛЕМЕЗЯН Фанос Ііогосович 
(11. III 1865, Ван, Туреччина — 
30.ІУ 1941, Єреван) — вірм. рад. 
художник, нар. художник Вірм. 
РСР (з 1935). В 1895—97 навчався 
в школі Т-ва заохочування мис¬ 
тецтв у Петербурзі, 1899—1904 — 
в Академії Жюльєна в Парижі. З 
1928 жив у Вірменії. Був членом 
АХРР. Твори: «Робітниця біля 
колодязя» (1900), «Дорійський ча¬ 
бан» (1905), «Робітничий квартал 
у Парижі» (1910), портрет Коміта- 
са (1913), «Вид гори Сіпан з остро¬ 
ва Ктуц» (1915), «Береги Ламан- 
шу» (1921), серія індустріальних 
пейзажів (1929—31), всі — в Кар¬ 
тинній галереї Вірменії у Єрева¬ 
ні. Нагороджений орденом Трудо¬ 
вого Червоного Прапора. 
ТЕРЛЕЦЬКИЙ Валентин Михай¬ 
лович [8 (21).II 1916, Київ — 20.Х 
1979, там же] — укр. рад. історик, 
доктор істор. наук (з 1967), про¬ 
фесор (з 1968). Член КПРС з 
1938. Закінчив Київ, ун-т (1949). 
З 1937 — на комсомольській робо¬ 
ті. В 1938—45—в Рад. Армії. 
Учасник Великої Вітчизн. війни. 
В 1945—48 — перший секретар 
Київ, міськкому і обкому ЛКСМУ, 
1948—58 — на роботі в Київ, обко¬ 
мі партії. В 1958—67 — відпові- 
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дальний секретар Гол. редакції 
Української Радянської Енцикло¬ 
педії. В 1967—68, 1972—78— зав. 
відділом Ін-ту д-ви і права АН 
УРСР, 1968—72 — гол. редактор 
журн. « Комуніст України», з 
1978 — професор кафедри наук, 
комунізму Ін-ту підвищення квалі¬ 
фікації викладачів сусп. наук при 
Київ, ун-ті. Автор праць з історії 
рад. суспільства, теорії та історії 
д-ви і права. На XXIV з’їзді Ком¬ 
партії України обраний членом 
Ревізійної комісії. Нагороджений 
двома орденами Червоного Прапо¬ 
ра, двома орденами Трудового Чер¬ 
воного Прапора та ін. орденами, 
медалями. Держ. премія УРСР, 
1981 (за участь у колективній мо¬ 
нографії «История государства и 
права Украинской ССР»). 
Те.: Ради депутатів трудящих Україн¬ 
ської РСР в період завершення будів¬ 
ництва соціалізму (1938 —1958 рр.); 
К., 1966; Політика партії в галузі 
соціально-політичного розвитку ра¬ 
дянського суспільства. К., 1972. 

терлЄцький Євген Петрович 
[1 (ІЗ).ІІІ 1892 — 22.Х 1938] — 
учасник революц. руху і боротьби 
за встановлення Рад. влади на Ук¬ 
раїні. Член Комуністичної партії 
з 1919. Н. в с. Лозовий Яр (тепер 
Яготинського р-ну Київ, обл.) в 
сім’ї священика. Навчався в Пе- 
терб. психоневрологіч. ін-ті (1910— 
16), закінчив Аграрний ін-т черво¬ 
ної професури у Москві (1932). З 
1910— есер, вів роботу в Петербур¬ 
зі і на Україні. Після Лютн. рево¬ 
люції 1917 — член Петрогр. Ради, 
лівий есер. У квітні — грудні 1917 
— член Полтав. Ради, пізніше — 
її голова. У грудні 1917 — квітні 
1918 — нар. секретар у зем. спра¬ 
вах Рад. України, член її мирної 
делегації на Брестських перегово¬ 
рах. У 1918—19 — один з керівни¬ 
ків партизан, руху на Україні; 
з грудня 1919 —член Всеукрревко- 
му. В 1920—22 — нарком юстиції 
УРСР, 1922—23 — повпред УРСР 
у Латвії, Литві й Естонії. З 1923— 
на відповідальній рад. і госп. ро¬ 
боті. В 1920—22 — член ЦК 
КП(б)У. Обирався членом ЦВК 
СРСР і ВУЦВК. 
ТЕРЛЄЦЬКИЙ Кирило Семено¬ 
вич (р. н. невід.— п. 1607) — укр. 
церковний діяч, один з ініціаторів 
Брестської унії 1596. Походив з 
укр. шляхти. Належав до угрупо¬ 
вання вищого православного духів¬ 
ництва й верхівки укр. шляхти, що 
орієнтувалися на шляхет. Польщу 
і прагнули зміцнити своє привіле¬ 
йоване становище об’єднанням 
православної церкви з католиць¬ 
кою. Бл. 1572 польс.-шляхет. уряд 
призначив Т. єпископом пінським 
і турівським, 1585 — єпископом 
луцьким і острозьким. У 1595 Т. 
разом з Іпатієм Потієм приїхав 
у Рим, де домовився з папою Кли- 
ментом VIII про об’єднання пра¬ 
вославної церкви з католицькою. 
На скликаному польс. королем 
СигізмундомІІІ\596 в Бресті церк. 
соборі Т. та його однодумці офіц. 
проголосили запровадження на 
Україні і в Білорусії унії право¬ 
славної церкви з католицькою. 
ТЕРЛЄЦЬКИЙ Остап Степанович 
(літ. псевд.— В. Кістка, їв. За- 
невич, В. Мак; 5.II 1850, с. Назір- 
на, тепер Коломийського р-ну Іва¬ 
но-Франківської обл.—22. VII1902, 

Львів) — укр. публіцист, літера¬ 
турознавець, громадський діяч 
революц.-демократичного напря¬ 
му. Н. в сім’ї священика. Закін¬ 
чив філос. ф-т Львівського ун-ту 
(1872) та юрид. ф-т Віденського 
ун-ту (1883). Був членом Русько- 
української радикальної партії. 
Виступав в укр. пресі (в журн. 
«Світ*, «Житє і слово» та ін.) як 
прогресивний історик, критик, еко¬ 
номіст. Разом з С. А. Подолин- 
ським організував у Відні видання 
соціалістичної л-ри укр. мовою. 
На світогляді Т. позначився вплив 
марксизму. Він одним з перших у 
Галичині закликав до створення 
політ, орг-ції робітн. класу. Єди¬ 
ний порятунок для селян від розо¬ 
рення вбачав у боротьбі за соціа¬ 
лізм. Але соціалістичні ідеї Т. 
мали утопічний характер. Дос¬ 
ліджуючи питання укр. літерату¬ 
ри, Т. відстоював принципи народ¬ 
ності, закликав до зміцнення її 
зв’язків із сусп. життям. Осн. 
праці: « Галицько-руський нарід 
і галицько-руські народовці» 
(1874), «Лихва на Буковині» 
(1878), «Робітницька плата і рух 
робітницький в Австрії в послід- 
ніх часах» (1881), «Літератур¬ 
ні стремління галицьких русинів 
від 1772 до 1872 р.» (1894— 
95), «Галицько-руське письменство 
(1848—1865 рр.)» (Львів, 1903). 
ТЕРЛЄЦЬКЙЙ Сидір Іванович 
(7ЛЛ 1892, Чернівці — 8.ІІ 1953, 
Бад-Зальцуфлен, ФРН) — укр. 
актор, режисер і театр, діяч. У 
1910—14 виступав у Театрі то¬ 
вариства «Руська бесіда* у Львові 
під керівництвом Й. Стаоника. В 
1918—28 очолював укр. драм, театр 
при Нар. будинку в Чернівцях. 
У 1928—39 грав у різних укр. 
драм, трупах і в аматорських 
гуртках на Буковині. У 1940—41 
працював у Чернів. укр. драматич¬ 
ному театрі (тепер ім. О. Коби- 
лянської). В роки Великої Вітчизн. 
війни був ув’язнений фашистами в 
концтаборах Аушвіц (Освєнцім) 
і Бухенвальд. Серед ролей — 
Виборний («Наталка Полтавка» 
Лисенка), Карась («Запорожець 
за Дунаєм» Гулака-Артемовсько- 
го), Гриць («Ой не ходи, Грицю, 
та й на вечорниці» Старицького), 
Федір Протасов («Живий труп» 
Л. Толстого). 
Літ.: Де мочко К. Мистецька Буко¬ 
вина. К., 1968. „ К. М. Демочко. 
ТЕРЛЄЦЬКИИ Теофіл (1870, 
Львів — 1902) — укр. графік. У 
1890—93 навчався в Кракові, з 
1894 — в Мюнхені. Створював 
малюнки та карикатури до укр., 
польс. і нім. журналів: «Зоря», 
«Тигоднік ілюстрований» («Ілю¬ 
стрований тижневик»), «Югенд» 
(«Молодь), «Флігенде блеттер» 
(«Летючі листки»). 
ТЕРМАЛЬНІ ВбДИ (від грец 
оердті — тепло) — підземні води, 
що мають температуру понад 20°. 
Утворюються внаслідок нагріван¬ 
ня за рахунок тепла, що виділя¬ 
ється навколишніми гірськими по¬ 
родами, т-ра яких підвищується 
з глибиною відповідно до гео¬ 
термічного градієнта даної міс¬ 
цевості. Т. в. поділяють на теплі 
(20—35°), гарячі (35—50°), дуже 
гарячі (50—100°) і перегріті (по¬ 
над 100°). У районах розвитку 
вулканів Т. в. циркулюють на неве¬ 

ликих глибинах (біля земної по¬ 
верхні) й утворюють численні ви¬ 
ходи гарячих джерел, гейзерів, 
струменів пари. В артезіанських 
басейнах (див. Артезіанські води) 
Т. в. залягають на глиб. 500—1000 
м і більше. У Рад. Союзі Т. в. 
виявлено в РРФСР (п-ів Камчат¬ 
ка, Памір, Тянь-Шань, Кавказ), 
на Україні (Кримський п-ів, зо¬ 
крема в районі курортів Саки і Єв¬ 
паторії та на Закарпатті). Викори¬ 
стовують Т. в. для пром. і побуто¬ 
вого теплопостачання, а також для 
одержання електроенергії (див. 
Г еотермальна електростанція), 
в бальнеотерапії. 
Літ.: Бабинец А. Е., Гордиенко Е. Е., 
Денисова В. Р. Лечеоньїе минеральньїе 
водьі и курортьі Украиньї. К., 1963; 
Мавриикий Б. Ф. Термальньїе водьі 
складчатьіх и платформенньїх облас¬ 
тей СССР. М., 1971: Ресурсьі термаль 
ньіх вод СССР. М., 1975._ 

|А. Є. Вабинещу.\ 

ТЕРМЕЗ — місто, центр Сурхан- 
дар’їнської обл. Узб. РСР. Розта¬ 
шований на правому березі Аму¬ 
дар’ї. Залізнична станція, річко¬ 
вий порт. 62 тис. ж. (1983). Т. 
(названо на згадку про давнє місто 
Термез, що існувало неподалік) 
виник 1910 в результаті злиття 
поселення Паттагіссар (засн. в 
серед. 19 ст.) і рос. прикордонного 
поста (з кін. 19 ст.). З 1928 Т.— 
місто. У Т.— бавовноочисний та 
цегельний з-ди, комбінати — буд. 
матеріалів, залізобетонних виро¬ 
бів і конструкцій, м’ясо-мол. та 
ін. підприємства. Пед. ін-т, 6 се¬ 
ред. спец. навч. закладів. Муз.- 
драм. театр, краєзнавчий музей. 
В Т. та на його околицях численні 
архіт. пам’ятки. Серед них — буд¬ 
дійський культовий центр Кара- 
Тепе, де знайдено численні па¬ 
м’ятки буддійської худож. куль¬ 
тури (руїни монастирів, кам. 
скульптури, настінні розписи, всі 
— 2—3 ст.), заміський палац Кирк- 
киз (9 або 10 ст.), мавзолей Ха- 
кім-аль-Термезі (11—12 ст.), ан¬ 
самбль мавзолеїв термезьких сеї- 
дів Султан-Саадат (11—17 ст.). 
Т£РМИ (лат. іЬегшае, від грец. 
Оєрцп — тепло) — 1) Давньорим¬ 
ські громадські лазні, до складу 
яких входили також спортивний 
зал, зал для зборів, приміщення 
для відпочинку тощо. 2) Природні 
теплі або гарячі мінеральні джере¬ 
ла та підземні води. Див. Термаль¬ 
ні води. 
ТЄРМИ СПЕКТРАЛЬНІ (від 
англ. Іегш — межа, рівень) — ве¬ 
личини, різниці яких являють со¬ 
бою хвильові числа спектральних 
ліній спектрів атомних і спектрів 
молекулярних. Визначають рівні 
енергії атома або молекули. Вели¬ 
чина Т. с. Т (п) = Е„/Ьс, де Еп — 
енергія атома або молекули у стані, 
що характеризується квантовим 

ТЕРМИ 
СПЕКТРАЛЬНІ 

О. С. Терлецький. 

Термез. 
Мавзолей ХакімГ'ЛЛь- 
Термезі. 11 — 12 ст. 
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Терміти. 
Терміт європейський: 
1 — крилата самка; 
2 — плідна самка — 
«цариця*; 
3 — плідний самець; 
4 — «солдат»; 
5 — «робочий» терміт. 

числом п, її — Планка стала, с — 
швидкість світла в вакуумі. Т. с. 
однієї з спектральних серій атома 
водню обчислюються за формулою 
Т(п) = П/п2, де К — Рідберга ста¬ 
ла. Для ін. атомів Т. с. обчислюють 
за складнішими формулами. 
Напр., для лужних металів вони 
мають вигляд 

п * 
' (п + а + 3/п2У ' 

де а і 3 — дробові числа, значен¬ 
ня яких залежать від будови атома. 
Позначення Т. с. збігається з поз¬ 
наченнями відповідних рівнів 
енергії. Так, для атомів з одним 
зовн. електроном залежно від зна¬ 
чення орбітального квантового чис¬ 
ла / =: 0, 1, 2, 3, ... розрізняють 
відповідно 5-, Р-, £>-, Р-рівні і 
т. п. 
ТЕРМІДОРІАНСЬКИЙ пере¬ 
ворот — контрреволюц. перево- 
от 27/28.VII 1794 (9 термідора 
-го року за республіканським ка¬ 
лендарем) у Франції, внаслідок 
якого було повалено якобінську 
диктатуру (див. Велика фран¬ 
цузька революгуя). До влади 
прийшла велика контрреволюц. 
буржуазія (уряд Директорії), яка 
підготувала умови для встанов¬ 
лення 1799 військ, диктатури На- 
полеона Бонапарта (див. Напо¬ 
леон І). 
ТЕРМІН (від лат. Іегтіпиз — кор¬ 
дон, межа, кінець) — 1) У рим. м і- 
ф о л о г і ї — божество меж, крр- 
донів. 2) У м о в о з н а в с т в і— 
слово або словосполучення, яке 
точно позначає спец, поняття і 
його співвідношення з ін. поняття¬ 
ми певної галузі науки, техніки, 
мистецтва, сусп. життя тощо. В ме¬ 
жах даної системи понять Т. по¬ 
винні бути однозначними, стиліс¬ 
тично нейтральними. Т. створюють¬ 
ся шляхом термінологізації слів 
загальнонар. мови, запозичення 
або калькування іншомовних. Т. 
підлягають словотвірним, грама¬ 
тичним і фонетичним правилам да¬ 
ної мови. Т. і нетермінологічні 
слова можуть переходити одні в 
одних («атом», «питома вага»). 
3) У логіці — складовий еле¬ 
мент судження (суб'єкт, преди¬ 
кат) або силогізму. 4) Визначе¬ 
ний проміжок часу; певний строк. 

А. В. Крижанівська. 
ТЕРМІНАЛ (від лат. Ьегтіпа- 
ІІ5 — заключний, остаточний) — 
пристрій для оперативного вве¬ 
дення та виведення інформанті, 
який використовують при взаємо¬ 
дії людини з обчислювальною ма¬ 
шиною, що входить до складу об¬ 
числювального центру (часто від¬ 
даленого від користувача). Розріз¬ 
няють Т. п а с и в н і (які не пере¬ 
робляють інформацію) і актив- 
н і (які мають засоби переробки 
інформації). Пасивними Т. мо¬ 
жуть служити телетайпи (див. 
Стартстопний апарат), різні 
пристрої відображення інформа¬ 
ції на електроннопроменевих труб¬ 
ках та ін.; активні Т.— це малі 
(напр., міні-ЕОМ) і навіть серед. 
ЕОМ (як частини обчислювальної 
системи). Т.— складова частина 
будь-якої мережі ЕОМ. Див. та¬ 
кож Операщйна система. 
ТЕРМІНАТОР (від лат. Сегші- 
по — розмежовую) — лінія на дис¬ 
ку несамосвітного небесного тіла, 

що відділяє його освітлену час¬ 
тину від темної. Для точок поверхні 
тіла Сонячної системи, які міс¬ 
тяться на Т., Сонце або сходить 
(ранковий Т.), або заходить (вечір¬ 
ній Т.). На видимий з Землі диск 
світила (напр., Місяця) Т. прое¬ 
ціюється у вигляді половини еліп¬ 
са. Його зміщення по диску виз¬ 
начає явище зміни фаз (див., 
напр., Фази Місяця). Якщо тіло 
має атмосферу, Т. дещо зміщу¬ 
ється внаслідок впливу рефрак¬ 
ції атмосферної і присмерків. 
ТЕРМІНОЛОГІЯ (від термін і 
грец. Хоуос; — вчення) — 1) Сукуп¬ 
ність термінів певної галузі ви¬ 
робництва, науки, техніки, мисте¬ 
цтва тощо, пов’язана з відповід¬ 
ною системою понять, а також су¬ 
купність усіх термінів даної мо¬ 
ви, яку наз. термінологічною си¬ 
стемою. Формування Т. зумовлене 
сусп. і наук, розвитком, бо кож¬ 
не нове поняття в спец, сфері по¬ 
значається терміном. Укр. Т. на¬ 
була всебічного розвитку за рад. 
часу. Вона спиралась на наявні в 
дореволюц. час фіксації термінів з 
живої укр. нар. мови. Основу її 
становить нар. Т. При створенні Т. 
використовуються терміни й тер- 
міноелементи з ін. мов, зокрема 
інтернац. терміни (див. Інтерна- 
щоналізми), що сформувались у 
європ. мовах на базі грец. і лат. 
мов. Особливу роль у формуванні 
укр. Т. відіграє рос. мова. Т. під¬ 
дається впорядкуванню й стандар¬ 
тизації. Важливу роль у цьому 
відіграють тлумачні й перекладні 
двомовні та багатомовні галузеві 
термінологічні словники. Т. по¬ 
в’язана з проблемами перекладу 
спец, текстів, зокрема машинного 
перекладу, розробкою інформацій¬ 
но-пошукових систем, патенто- 
знавством, документалістикою. 
Проблеми Т. розробляють в СРСР 
Комітет наук.-тех. термінології 
АН СРСР і Держстандарт СРСР, 
зокрема в УРСР — Комітет наук, 
термінології АН УРСР. Є ряд 
міжнар. організацій, які займа¬ 
ються питаннями Т.,— РЕВ, 
ЮНЕСКО (ШРОТЕКМ) та ін. 
2) Розділ лексикології, який у 
сучас. мовознавстві здебільшого 
наз. термінознавством. 
Літ.: Лотте Д. С. Основи построения 
научно-технической терминологии. М., 
1961; Панько Т. І. Від терміна до си¬ 
стеми. Львів, 1979; Науково-технічний 
прогрес і проблеми термінології. К., 
1980; Богуцкая М. Ф., Лагутина А. В. 
Терминоведение на Украине. К., 
1982. А. В. Крижанівська. 

ТЕРМІСТОР — те саме, що й 
тер мор езистор. 
ТЕРМГТ (від грец. Оєрдл — жар, 
тепло), термітна суміш — порош¬ 
кувата суміш алюмінію з оксида¬ 
ми металів (переважно залізною 
окалиною), здатна інтенсивно зго¬ 
ряти, виділяючи велику кількість 
тепла. Запалюють Т. спец, речови¬ 
нами (сумішшю алюмінію або маг¬ 
нію з пероксидом барію чи хлора¬ 
том натрію), т-ра його займання 
бл. 1300 °С, т-ра, до якої нагріва¬ 
ються продукти реакції згорян¬ 
ня,— понад 2000 °С. Т. застосо¬ 
вують при алюмінотермічних про¬ 
цесах (див. Алюмінотермія), тер¬ 
мітному зварюванні великих мета¬ 
левих деталей, телефонних і теле¬ 
графних проводів, у військовій 
справі тощо. 

ТЕРМЇТИ (Ізоріега) — ряд комах 
з неповним перетворенням. Довж. 
тіла 2,5—140 мм. Гуртосімейні 
комахи з різко виявленим полі¬ 
морфізмом. Живуть у надземних 
або підземних гніздах — терміт¬ 
никах великими сім’ями, в яких 
є плідні самка («цариця») і са¬ 
мець, неплідні особини — «робо¬ 
чі» і «солдати». Всеїдні, але зде¬ 
більшого живляться деревиною, 
засвоюваною завдяки життєдіяль¬ 
ності деяких джгутикових, які жи¬ 
вуть у кишечнику Т. як симбіон¬ 
ти (див. Симбіоз). Відомо 5 родин 
Т. (бл. 2600 видів), поширених пе¬ 
реважно у тропіках і субтропіках. 
В СРСР — 8 видів (4 родини), у 
т. ч. на Україні— 1: Т. євро¬ 
пейський, або звичай¬ 
ний (КеІісиїіЬегтез ІисіГи^из). 
Часто Т. пошкоджують стовбури 
дерев, дерев’яні споруди, стовпи 
тощо. Заходи боротьби. 
Застосовують фосфорорганічні 
та ін. інсектициди, ізоляцію де¬ 
рев’яних будівель за допомогою 
кам’яних або залізобетонних ос¬ 
нов тощо. У викопному стані Т. 
відомі починаючи з юрського пе¬ 
ріоду. В• М. Єрмоленко. 

ТЕРМГЧНА ОБРОБКА металів 
— обробка металів (сплавів), що 
полягає у нагріванні їх, витриму¬ 
ванні (якщо потрібно) у нагрітому 
стані й охолодженні з заданою 
швидкістю. Відома з кінця 3-го 
тис. до н. е. Наукові основи Т. о. 
заклав Д. К. Чернов. Режими об¬ 
робки встановлюють за діаграмами 
стану, провадять її в термічних 
печах, використовуючи різні спо¬ 
соби нагріву металу (у т. ч. без- 
окислювальний нагрів). Т. о. за¬ 
стосовують як проміжну операцію, 
щоб поліпшити технологічні вла¬ 
стивості металу (напр., оброблюва¬ 
ність тиском, різанням), і як за¬ 
ключну — для надання металові 
комплексу фіз.-мех. властивостей. 
До різних видів Т. о. належать від¬ 
пал, відпуск металу, гартуван¬ 
ня, електротермічна обробка, ізо¬ 
термічна обробка, нормалізація, 
патентування, штучне старіння 
металів, термомеханічна оброб¬ 
ка, термохіміко-механічна оброб¬ 
ка, хіміко-термічна обробка. Є 
Т. о. лазерна, в процесі якої ме¬ 
тал нагрівають концентрованим 
електромагн. випромінюванням, 
яке генерує лазер. Вона особливо 
ефективна для багаторазового під¬ 
вищення стійкості інструментів. 
Створено спосіб термоцикл і чної 
обробки, яка полягає у чергуван¬ 
ні нагріву й охолодження металу 
без витримування, при високій т-рі. 
Така обробка дає змогу одержува¬ 
ти дрібнозернисту структуру ме¬ 
талу, підвищувати рівень його 
міцнісних і пластичних характери¬ 
стик. 
ТЕРМГЧНА ПІЧ — промислова 
піч для термічної або хіміко-тер- 
мічної обробки металевих виробів. 
За джерелом тепла розрізняють 
Т. п. електричні (див. Електрична 
піч) і полуменеві (див. Полуме- 
нева піч). За конструкцією їх 
поділяють на камерні печі, обер¬ 
тові печі, прохідні печі, тунель¬ 
ні печі, печі ковпакові, конвейєрні 
та ін.; за призначенням — на гар¬ 
тувальні (див. Гартування в мета¬ 
лообробці), відпалювальні (див. 
Відпал), цементаційні (див. Це- 



ментащя) тощо. Т. п. бувають 
періодичної, напівбезперервної, 
пульсуючої і безперервної дії; 
з контрольованим захисним газо¬ 
вим (напр., з продуктами неповно¬ 
го окислення вуглеводневих газів) 
і неконтрольованим повітр. сере¬ 
довищем, а також з середовищем 
рідким. Набувають поширення 
потокові гартувально-відпускні, 
нормалізаційно-відпускні, нітро- 
цементаційні та ін. печі. 
ТЕРМІЧНИЙ ЕКВАТОР — па- 
ралель з найвищою пересічною річ¬ 
ною або місячною т-рою повітря. 
Т. е. (для річних значень т-р) ле¬ 
жить приблизно на 10° пн. ш., де 
т-ра досягає +21°. У січні він 
збігається з геогр. екватором (пе¬ 
ресічна т-ра бл. +26°), у липні змі¬ 
щується на 20—25° пн. ш. (пересіч¬ 
на т-ра бл. 4- 28°). Т. е. наз. також 
лінію, що з’єднує на земній поверх¬ 
ні точки з найвищою пересічною 
(річною або місячною) т-рою по¬ 
вітря. У такому розумінні Т. е. (у 
середньому за рік) розміщений у 
Пн. півкулі між 20 і 25° пн. ш. 
Іноді під Т. е. розуміють зону з 
найвищими пересічними річними 
т-рами, що лежить між 20° пн. 
ш. та 10° пд. ш., де пересічні річні 
т-ри повітря змінюються від +25° 
до +26,5°. Зміщення Т. е. у пн. 
напрямі зумовлене більшим про¬ 
гріванням Пн. півкулі, у якій зо¬ 
середжена переважна частина су¬ 
ходолу (див. Материкова півку¬ 
ля). М. І. Щербань. 

ТЕРМО... (від грец. Оєрдт) — жар, 
тепло) — частина складних слів, 
що вказує на їхній зв’язок з по¬ 
няттями <теплота», <температура» 
{термоелемент, термометрія, 
термостат). 
ТЕРМОБАРОКАМЕРА (від тер- 
мо... та барокамера) — герметична 
камера, в якій можна змінювати 
не тільки тиск повітря (як у зви¬ 
чайній барокамері), а і його тем¬ 
пературу. В Т. є, крім устаткуван¬ 
ня, що ним обладнують звичайну 
барокамеру, пристрої, якими регу¬ 
люють т-ру повітря. За допомо 
гою Т. вивчають вплив на людей, 
тварин і рослини коливань тиску 
і т-ри, тренують космонавтів і 
льотчиків перед польотами, ліку¬ 
ють людей тощо. 
ТЕРМОБАТИГРАФ (від тер¬ 
мо..., грец. РосОгЗд — глибокий і 
урафсз — пишу) — судновий авто¬ 
матичний прилад, яким реєстру¬ 
ють зміну температури води за 
глибиною в напрямі руху судна. 
Осн. частиною Т. (мал.) є датчик 
т-ри води — довгий мідний капі¬ 
ляр (трубка), намотаний на хво¬ 
стове оперення приладу і заповне¬ 
ний толуолом. Зміна т-ри води і, 
отже, об’єму толуолу записується 
стрілкою (з’єднаною за допомогою 
манометричної пружини з капі¬ 
ляром) на закопченій скляній пла¬ 
стині, яка в міру занурення прила¬ 
ду у воду переміщується датчи¬ 
ком глибини — герметизованим 
сильфоном. Глибина занурення Т. 
— до 200 м, межі вимірювання т-ри 
від —2 до ЗО °С, точність визна¬ 
чення т-ри води 0,1 °С і вище. 
Створено електронні Т., що їх 
занурюють на глибину понад 200 
м. Іноді Т. наз. батитермографом. 
Т. використовують при океано¬ 
графічних дослідженнях, промис¬ 
ловому розвідуванні риби. 

ТЕРМОГРАФ (від термо... і грец. 
урасрсо — пишу) — автоматичний 
прилад для вимірювання і реєстра¬ 
ції т-ри повітря, води та ін. Прий¬ 
мачем (мал.) є вигнута біметале¬ 
ва пластинка, що деформується 
при змінах т-ри; незакріплений 
кінець пластинки передає цю де¬ 
формацію на стрілку з пером. На 
діаіуамній стрічці, закріпленій 
на барабані з годинниковим меха¬ 
нізмом, перо викреслює криву, 
що відображає коливання т-ри за 
добу або тиждень (1 мм відповідає 
1°). Показання Т. контролюють за 
даними ртутного термометра. 
ТЕРМОДИНАМІКА (від термо... 
і динаміка) — розділ теоретичної 
фізики, в якому вивчаються вла¬ 
стивості термодинамічних систем, 
що перебувають у стані термоди¬ 
намічної рівноваги, і процеси їх¬ 
нього переходу з одного рівноваж¬ 
ного стану в інший. За заг. методи¬ 
кою досліджень розрізняють фе¬ 
номенологічну Т., або власне Т., 
яка досліджує системи без ураху¬ 
вання властивостей і характеру 
руху частинок, що її складають, 
та статистичну Т., яка становить 
осн. зміст статистичної фізики. 
Т. охоплює комплекс наукових 
дисциплін — загальну, або фіз. 
Т., термодинаміку хімічну та ме¬ 
ханічну Т. Всі явища в Т. розгля¬ 
даються з позицій енерг. перетво¬ 
рень. Вона дає повний кількісний 
опис оборотних процесів, що від¬ 
буваються в системах, а для необо¬ 
ротних процесів встановлює лише 
певні нерівності і вказує на напрям 
їхнього протікання. Система в рів¬ 
новажному стані характеризується 
невеликою кількістю параметрів 
стану, зокрема температурою 
(існування т-ри, єдиного параметра 
для всіх частин рівноважної систе¬ 
ми, наз. нульовим началом Т.). 
Т. грунтується на термодинаміки 
началах. Основне рівняння Т. для 
простих термодинамічних систем 
є наслідком 1-го і 2-го її начал. 
Воно має вигляд: ГД5 = ДЕ 4- 
4- рДУ, де Г — абс. т-ра, 5 — 
ентропія системи, Е — внутрішня 
енергія, р — тиск, V — об’єм, А — 
символ, що означає зміну відповід¬ 
них параметрів у процесі. Основою 
всіх розрахунків у Т. є встанов¬ 
лення за допомогою рівнянь для 
термодинамічних потенціалів 
зв’язків між внутрішніми і зов¬ 
нішніми параметрами системи (зов¬ 
нішні параметри відповідають кон¬ 
кретним умовам, в яких перебу¬ 
ває система). Методи Т. ефектив¬ 
но застосовують при вивченні тих 
явищ природи, в яких істотними є 
теплові ефекти. 
Літ.: Леонтович М. А. Введенне в тер- 
модинамику. М. —Л., 1952; Зоммер- 
фельд А. Термодинамика и статисти- 
ческая физика. Пер. с нем. М., 1955; 
Кубо Р. Термодинамика. Пер. с англ. 
М., 1970. І. Р. Юхновський. 

ТЕРМОДИНАМІКА нерівно 
ВАЖНИХ ПРОЦЕСІВ — розділ 
теоретичної фізики, в якому вив¬ 
чаються процеси, що відбуваються 
в термодинамічній системі і 
спрямовані на відновлення (або 
встановлення) в ній термодинаміч¬ 
ної рівноваги. Т-ра, тиск та ін. па¬ 
раметри, якими описується систе¬ 
ма в Т. н. п., вважаються непе¬ 
рервними функціями координат 
простору і часу. Зміна цих пара¬ 

метрів визначається балансовими 
співвідношеннями, що грунтують¬ 
ся на відповідних збереження 
законах. В основі Т. н. п. лежить 
т. з. гіпотеза локальної термодина¬ 
мічної рівноваги. Вважається, що 
потоки І і заряду, теплоти, части¬ 
нок і т. п., що виникають внаслі¬ 
док відхилення системи від стану 
рівноваги, лінійно залежать від 
термодинамічних сил X*, які по¬ 
в’язані з градієнтами електр. по¬ 
ля, т-р, концентрації і т. п. Ці по¬ 
токи описуються рівнянням типу 
/, = 2 Е^Х/г, де Ьік — кінетичні 

к 
коефіцієнти, або коеф. переносу 
(див. Переносу явища), які при 
відсутності зовн. магн. поля є 
симетричними (Ьік = Ькі). Такі 
рівняння є узагальненнями Ома 
закону, законів теплопровідності 
і дифузії. Методами Т. н. п. опи¬ 
суються термоелектричні явища, 
термомагнітні явища; зокрема, 
ці методи широко застосовують в 
біології для дослідження відкри¬ 
тих систем (див. Термодинамічна 
система). /. Р. Юхновський. 

термодинаміка хімГчна— 
розділ фізич ої хімії, в якому хім. 
та фіз.-хім. процеси вивчаються з 
використанням законів термоди¬ 
наміки (див. також Термодинамі¬ 
ки начала). Т. х. оборотних проце¬ 
сів розглядає застосування першого 
закону термодинаміки для розра¬ 
хунку теплових ефектів хім. про¬ 
цесів і фазових перетворень (див. 
Термохімія), другого і третього за¬ 
конів — для визначення умов 
рівноваги хімічної, розрахунку 
констант рівноваги і визначення 
оптимальних умов проведення хім. 
і фіз.-хім. процесів. Вона встанов¬ 
лює зв’язок між гіббсовою або 
гельмгольцовою енергією процесу 
(див. Термодинамічні потенщали) 
і його тепловим ефектом та зміною 
ентропії при сталих т-рі й тиску 
(об’ємі). Т. х. необоротних про¬ 
цесів вивчає термодинамічні ха¬ 
рактеристики стаціонарних і не¬ 
стаціонарних, зокрема кінетичних, 
процесів (див. Кінетика хі¬ 
мічна). До Т. х. належить також 
термодинаміка розчинів, пов’я¬ 
зана з вивченням термодинаміч¬ 
них ефектів утворення їх, рівно¬ 
ваги між компонентами розчину 
тощо, та статистична Т. х., що її 
завданням є розрахунок термоди¬ 
намічних характеристик хім. ре¬ 
човин і процесів на основі даних 
про будову молекул. Термодина¬ 
мічні дані і співвідношення широко 
застосовують для обгрунтування 
режимів технологічних процесів у 
хім., металургійній та ін. галузях 
промисловості. 
Літ.: Карапетьянц М. X. Химическая 
термодинамика. М., 1975; Товбин 
М. В. Физическая химия. К., 1975; 
Хаазе Р. Термодинамика необратимьіх 
процессов. Пер. с нем. М., 1967. 

Ю. Я. Фіалков. 

ТЕРМОДИНАМІКИ НАЧАЛА — 
фундаментальні закони, на яких 
базується термодинаміка. Пер¬ 
ше начало термодина¬ 
міки еквівалентне збереження 
закону енергії у теплових проце¬ 
сах. Г. Гельмгольц сформулював 
(1847) його так: внутрішня енер¬ 
гія, що є функцією стану системи, 
поповнюється за рахунок тепло¬ 
ти ззовні і витрачається на ви- 
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НАЧАЛА 

Термобатиграф: 
1 — корпус приладу, 
всередині якого вміще¬ 
но датчик глибини; 
2 — трос; 
3 — хвостове оперення; 
4 — капіляр. 

Термограф: 
1 — приймач; 
2 — перо самописця; 
3 — барабан із стріч¬ 
кою. 
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РІВНОВАГА 

Термоелемент: 
Т0 — температура не- 
спаяного (ненагрівано- 
го) місця; Ті — темпе¬ 
ратура спаяного (нагрі¬ 
ваного) місця. 

конання роботи. Енерг. еквіва¬ 
лентність теплоти і роботи довели 
Ю. Р. Майер (1842) і Дж. Джоуль 
(1843). Перше Т. н. рівнозначне 
твердженню про неможливість 
створення вічного двигуна 1-го ро¬ 
ду. Друге начало тер¬ 
модинаміки є узагальнен¬ 
ням висновку С. Карно (1824, див. 
Карно цикл) на довільні термоди¬ 
намічні процеси і вказує на їхню 
необоротність (див. Необоротний 
процес). Р. Клаузіус сформулю¬ 
вав (1850) його так: теплота не мо¬ 
же самочинно перейти від системи 
з меншою т-рою до системи з біль¬ 
шою т-рою. Незалежно від нього 
(1851) У. Томсон дав цьому прин¬ 
ципу еквівалентне формулювання: 
неможливо перетворити на робо¬ 
ту всю теплоту, взяту від тіла з 
однією т-рою, так, щоб у системі 
або в середовищі, що її оточує? не 
відбулись інші одночасні зміни. 
Друге Т. н. рівноцінне твердженню 
про неможливість створення віч¬ 
ного двигуна 2-го роду. Т р етє 
начало термодинаміки, 
або т. з. теплова теорема В. Нерн- 
ста, сформульована ним (1906) 
так: при абсолютному нулі т-ри 
ентропія тіла дорівнює нулеві. 
Це Т. н. дає можливість числово¬ 
го визначення термодинамічних 
потенщалів. Воно рівнозначне 
твердженню про недосяжність аб¬ 
солютного нуля температури. 
Літ. див. до ст. Термодинаміка. 

І. Ю. Юхновський. 
ТЕРМОДИНАМІЧНА РІВНО¬ 
ВАГА — стан макроскопічної фі¬ 
зичної системи, в який вона завж¬ 
ди переходить сама собою, якщо 
перебуває в незмінних зовнішніх 
умовах або є замкненою. Процес 
переходу в стан Т. р. наз. релак¬ 
сацією. При Т. р. в системі при¬ 
пиняються такі необоротні про¬ 
цеси, як дифузія, теплопровід¬ 
ність, хімічні реакгцг тощо. Не¬ 
обхідними умовами Т. р. є одна¬ 
ковість у всіх точках системи тем¬ 
ператури, тиску, хімічних по¬ 
тенціалів кожної її компоненти. 
Проте ці параметри не є абсолют¬ 
но фіксованими і можуть в неве¬ 
ликих об’ємах зазнавати малих ко¬ 
ливань біля своїх серед, значень 
(флуктуації). Залежно від зовн. 
умов достатньою умовою Т. р. є 
екстремум того чи іншого термо¬ 
динамічного потенціалу. Напр., 
ізольована система, тобто система 
з фіксованими енергією й об’є¬ 
мом, при Т. р. має максимум ент¬ 
ропії, система з фіксованими т-рою 
й об’ємом — мінімум вільної енер¬ 
гії. Всі достатні умови Т. р. виз¬ 
начають, виходячи з другого тер¬ 
модинаміки начала. 

М. Я. Коиаренко. 

ТЕРМОДИНАМІЧНА СИСТЕ¬ 
МА — система частинок, поведін¬ 
ка якої в часі підпорядковується 
законам термодинаміки. Склада¬ 
ється з такої великої кількості ча¬ 
стинок, що при розділенні її на 
кілька підсистем, кожна з них 
сама є Т. с. Визначається па¬ 
раметрами стану, зокрема тем¬ 
пературою. Стан Т. с. повністю 
описується термодинамічними 
потенціалами. Однорідна, одно¬ 
фазна, однокомпонентна Т. с. 
наз. простою. Т. с. може бути 
гетерогенною системою. Т. с., 
що обмінюється частинками й 

енергією з ін. системами, наз. 
відкритою, в противному ра¬ 
зі вона є ізольованою. 
Процеси, що відбуваються в Т. с., 
можуть бути оборотними проце¬ 
сами і необоротними процесами. 
Властивості рівноважних Т. с. і 
процесів у них вивчає термодина¬ 
міка, властивості нерівноважних 
Т. с.— термодинаміка нерівно- 
важних процесів. 

1. т Р. Юхновський. 
ТЕРМОДИНАМІЧНА ТЕМПЕ¬ 
РАТУРНА ШКАЛА, шкала Кель- 
віна — температурна шкала, 
яка базується на другому термо¬ 
динаміки началі. При її визначен¬ 
ні виходять з ідеального Карно 
циклу. Якщо тіло, що здійснює 
цей цикл, при т-рі Г, поглинає 
теплоту 0і, а при т-рі Т2 віддає 
теплоту Р2, то співвідношення 
ТіІТ2=0іІ02 не залежить від 
властивостей термометричного (ро¬ 
бочого) тіла і дозволяє за величи¬ 
нами р, і 02 встановлювати віднос¬ 
ні зміни його т-ри. Для визначен¬ 
ня абс. значень т-ри необхідна 
домовленість про осн. інтервал т-р, 
величину градуса. Спочатку осн. 
інтервал т-р в Т. т. ш. був заданий 
точками танення льоду (початок 
відліку) і кипіння води при норм, 
атм. тискові; за одиницю т-ри 
було взято V ,оо цього інтервалу. 
В 1968 Генеральна конференція з 
мір і вагів встановила Т. т. ш. з 
однією реперною точкою — по¬ 
трійною точкою води (273,16 К). 
Т-ра в цій шкалі вимірюється 
в кельвінах (К). Т. т. ш. здійсню¬ 
ється не безпосереднім проведен¬ 
ням циклу Карно з термометрич¬ 
ною речовиною, а за допомогою ін. 
процесів, пов’язаних з термоди¬ 
намічною т-рою. Так, в широкому 
діапазоні т-ру визначають за до¬ 
помогою газового термометра, в 
області низьких температур — 
за температурною залежністю 
магн. сприйнятливості парамагне- 
тиків (див. Парамагнетизм), ви¬ 
соких т-р — за інтенсивністю ви¬ 
промінювання абсолютно чорно¬ 
го тіла. Т. т. ш. запропонував 
У. Томсон (Кельвін). 

0.ФА. Геращенко. 
ТЕРМОДИНАМІЧНІ ПА¬ 
РАМ ЕТРИ — див. Параметри 
стану. 
ТЕРМОДИНАМІЧНІ ПОТЕН¬ 
ЦІАЛИ — характеристичні функ¬ 
ції термодинамічної системи, що 
разом із своїми першими похідни¬ 
ми по незалежних змінних (ентро¬ 
пії 5, об’єму V, т-рі 7\ тиску 
р) повністю описують її стан і мож¬ 
ливі в ній оборотні процеси. Т. п. 
термодинамічної системи є вну¬ 
трішня енергія V (5, V), енталь¬ 
пія Н (5, р), ізохорно-ізотерміч¬ 
ний потенціал Р (Т, V), або гельм- 
гольцова енергія (одна з його назв 
— вільна енергія), ізобарно-ізотер¬ 
мічний потенціал Ф (Ту р), або 
гіббсова енергія. Т. п. гетероген¬ 
ної системи залежать також від 
числа частинок у ній. Вибір того чи 
іншого Т. п. для опису системи за¬ 
лежить від умов, у яких відбува¬ 
ється розгляданий процес, тобто 
від вибору незалежних змінних. 
Напр., якщо процес відбувається 
при змінних т-рі Т і об’ємі V, він 
повністю описується вільною енер¬ 
гією системи Р (Т, V), причому 
—(дРІдУ)? = р є рівнянням стану 

системи, а — (дРІдТ)у = 8 — ен¬ 
тропією системи. Т. п. пов’язані 
між собою, напр. Р = V — ТЗ. їхнє 
існування є наслідком 1-го і 2-го на¬ 
чал термодинаміки (див. Термо¬ 
динаміки начала). Процеси, що 
відбуваються в термодинамічній 
системі, описуються диференці¬ 
альними рівняннями, з яких з точ¬ 
ністю до адитивних констант визна¬ 
чаються Т. п. Ця невизначеність 
усувається за допомогою 3-го на¬ 
чала термодинаміки. Застосуван¬ 
ня Т. п. є основою всіх розрахун¬ 
ків у термодинаміиі. 
Літ. див. до ст. Термодинаміка. 

І. ,Р. Юхновський. 
ТЕРМОЕУ1ЕКТРЙЧНА ДЕФЕК- 
ТОСКОПІЯ — метод дефектоско¬ 
пії, що грунтується на залежності 
термоелектрорушійної сили від 
наявності у виробі дефектів. Тер¬ 
моелектрорушійну силу, зумовле¬ 
ну різницею т-р (див. Термоелек¬ 
тричні явища), найчастіше вимі¬ 
рюють в електр. колі, складеному 
з різнорідних провідників (дослід¬ 
жуваного виробу й еталонного 
зразка), місця з’єднання яких на¬ 
грівають. За допомогою Т. д. ви¬ 
являють дефекти в зливках, ана¬ 
лізують якість металу в застиглих 
пробах, визначають товщину галь¬ 
ванічних покриттів, сортують ви¬ 
роби тощо. 
ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИЙ ПРИ¬ 
ЛАД вимірювальний — прилад, 
яким вимірюють, використовуючи 
термоелектричні явища, силу 
змінного струму, рідше — елек¬ 
тричні напругу і потужність; вид 
електричного вимірювального при¬ 
ладу. Складається з одного або 
кількох термоперетворювачів, 
що нагріваються змінним (вимі¬ 
рюваним) струмом і стають джере¬ 
лом постійного струму, і магніто- 
електр. вимірювача, в який над¬ 
ходить постійний струм (див. Маг¬ 
нітоелектричний прилад вимі¬ 
рювальний). Забезпечує порівня¬ 
но велику точність вимірювання, 
незалежність показань від форми 
кривої сили струму, що прохо¬ 
дить через нагрівник перетворюва¬ 
ча. Вади Т. п.— залежність пока¬ 
зань від т-ри навколишнього сере¬ 
довища, значне власне споживання 
потужності, мала перевантажу¬ 
вальна здатність. Т. п. використо¬ 
вують як амперметри або вольт¬ 
метри (до ЗО В) в широкому діа¬ 
пазоні частот (до десятків мета- 

ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА 
— явища виникнення в провідних 
середовищах електрорушійної си¬ 
ли внаслідок їх нерівномірного 
нагрівання (термоерс) або ут¬ 
ворення тепла, додаткового до 
джоулевого (див. Джоуля — Ленца 
закон), при протіканні крізь се¬ 
редовище електричного струму. 
До них належать Зеєбека явище, 
Пельтьє явище, Томсона явище 
термоелектричне. В ізотропному 
середовищі можливе явище 
Бенедікса, що полягає у ви¬ 
никненні термоерс при наявності 
в середовищі несиметричного гра¬ 
дієнта температури. В анізотроп¬ 
ному середовищі (див. Анізотро¬ 
пія) мають місце: явище 
Бріджмена, яке полягає у 
додатковому виділенні або по¬ 
глинанні тепла в об’ємі при ви¬ 
кривленні в ньому напряму 
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електр. струму і зумовлене зміною 
при цьому енергії носіїв заряду; 
поперечне явище П е - 
л ь т ь є на поверхні кристалу, 
яке призводить до потоку тепла, 
спрямованого перпендикулярно 
до струму; поперечний 
ефект Зеєбека, що полягає 
у виникненні перпендикулярної 
до теплового потоку термоерс. 
Т. я. застосовують при створен¬ 
ні холодильників, термоеле¬ 
ментів, термоелектрогенерато- 
рів тощо. 
Літ.: Иоффе А. Ф. Полупроводнико- 
вьіе термозлементьі. М,—Л., 1960; 
Антьічук Л. И. Термозлементьі и тер- 
мозлектрические устройства. Справоч- 
ник. К., 1979. Л. І. Анатичук. 

Т Е Р М О ЕЛ ЕКТРОГЕНЕРАТОР 
(від термо..., електро... і генера¬ 
тор'), термоелектричний генера¬ 
тор — пристрій для безпосеред¬ 
нього перетворення теплової енер¬ 
гії на електричну, що його принцип 
дії грунтується на одному з тер- 
моелектр. явищ—Зеєбека явищі; 
вид джерела струму. До осн. час¬ 
тин Т. належать термобатареї (су¬ 
купності різнорідних напівпровід¬ 
никових термоелементів), де 
внаслідок різниці т-р виникає 
електрорушійна сила, і теплооб¬ 
мінні пристрої їхніх нагріваних 
(спаяних) і ненагріваних (неспая- 
них) місць з’єднання. Т. розрізня¬ 
ють за інтервалом робочих т-р 
(20—300, 300—600, 600—1000 °С) 
і джерелом тепла (ізотопні, соняч¬ 
ні, газові та ін.). Переваги Т. перед 
традиційними електромашинними 
перетворювачами енергії (напр., 
турбогенераторами) — відсутність 
рухомих частин, висока надійність, 
нескладність тех. обслуговуван¬ 
ня. Вади Т.— низький ккд (у 
найдосконаліших 0,15), порівняно 
висока вартість. За допомогою Т. 
живлять електроенергією віддале¬ 
них і важкодоступних споживачів 
— автом. маяки, навігаційні буї, 
метеоролог, станції, космічні апа¬ 
рати тощо. 
ТЕРМОЕЛЕКТРОННА ЕМІСІЯ 
— емісія електронна, що виникає 
при нагріванні тіла. Спостеріга¬ 
ється, зокрема, в вакуумі у чис¬ 
тих металів (\У, Мо, Та) при т-рі 
2000—2500 К і в складних напів¬ 
провідникових катодах при т-рі 
1000 К. Осн. характеристикою тіл 
щодо Т. е. є величина густини 
т. з. термоелектронного струму 
насичення ] при заданій т-рі Т. 
При відсутності зовн. електр. по¬ 
лів вона описується формулою Рі- 
чардсона — Дешмана: ; = А0 (1 — 
— г) Т2 ехр [—еф/кТ], де А0 = 
= 4 ятек2/Н3 = 120, 4 А/см2К2 — 
універсальна стала, т і е — маса 
і заряд електрона, к — Больц- 
мана стала, к — Планка стала, 
еф — робота виходу, г — коеф. 
відбиття електронів від потенці¬ 
ального бар'єра на межі метал — 
вакуум. Цю залежність виводять на 
основі електронної теорії металів 
або із законів термодинаміки, 
розглядаючи Т. е. як випаровуван¬ 
ня електронів з твердого тіла. 
При великих зовн. електр. полях 
до струму Т. е. додається струм 
автоелектронної емісії. Т. е. ле¬ 
жить в основі роботи багатьох елек¬ 
тровакуумних приладів та іон¬ 
них приладів. Т. е. вперше дослі¬ 
див 1900—01 О. Річардсон. Знач¬ 

ний внесок у вивчення Т. е. напів¬ 
провідникових катодів зробив укр. 
фізик Н. Д. Моргу ліс. 
Літ.: Добрецов Л. Н., Гомоюнова 
М. В. Змиссионная злектроника. М., 
1966; Фоменко В. С. Змиссионньїе 
свойства материалов. К., 1970. 

С. В. Свєчников. 

ТЕРМОЕЛЕМЕНТ (від термо... 
і елемент) — пристрій для безпо¬ 
середнього перетворення теплової 
енергії на електричну або електрич¬ 
ної енергії на теплову, що його 
принцип дії грунтується на одному 
з термоелектричних явищ. До 
осн. частини Т. (мал.) належать 
два різнорідні електр. провідники 
або напівпровідники, з]єднані 
(спаяні) лише в одному місці. В 
Т., якими теплову енергію пере¬ 
творюють на електричну, різниця 
т-р у спаяному (нагріваному) і не- 
спаяному (ненагріваному) місцях 
зумовлює появу електрорушійної 
сили (див. Зеєбека явище). Такі 
Т. використовують як вимірю¬ 
вальні перетворювачі для визна¬ 
чення т-ри та ін. фіз. величин 
(тиску газів, швидкості потоку 
рідини, сили струму тощо), зміни 
яких пов’язані зі змінами т-ри. У 
вимірювальній і перетворювальній 
техніці Т. наз. термопарою. На¬ 
півпровідникові Т., що діють на 
основі явища Зеєбека, використо¬ 
вують також у термоелектроге- 
нераторах. В Т., якими електр. 
енергію перетворюють на тепло¬ 
ву, при пропусканні струму від 
стороннього джерела в одному 
місці з’єднання тепло поглинаєть¬ 
ся, в іншому — виділяється (див. 
Пельтьє явище). Т. такого типу 
використовують у термоелектр. 
холодильних машинах, термоста¬ 
тах тощо. 
ТЕРМОЗЙТ (від грец. Оєрцбд — 
теплий) — те саме, що й шлакова 
пемза. 
ТЕР МОЗИ ТО БЕТОН — те саме, 
що й шлакопемзобетон. 
ТЕРМОКОПІЮВАННЯ — від¬ 
творювання копій з графічних і тек¬ 
стових оригіналів на термочутли- 
вих матеріалах, здатних зміню¬ 
вати свій стан під впливом тепла 
інфрачервоного проміння; спосіб 
копіювання документів. Джере¬ 
лом інфрачервоного проміння в 
термокопіювальних процесах є 
звичайно лампи розжарення — 
складові частини термокопіюваль¬ 
них апаратів (див. Копіювальний 
апарат), в які вміщують оригінали. 
В процесі Т. світлі ділянки оригі¬ 
налу (пробіли) відбивають біль¬ 
шу частину проміння, а темні ді¬ 
лянки (елементи зображення) по¬ 
глинають його і нагріваються. Роз¬ 
різняють Т. пряме і посереднє. 
В разі прямого Т. (способом кон¬ 
тактного копіювання) тепло на¬ 
грітого оригіналу передається чут¬ 
ливому шару термореактивного 
паперу, на якому й утворюється 
зображення. При посередньому 
Т. чутливий шар термопластичної 
плівки (або термокопіювального 
паперу) під дією тепла оригіналу 
розплавляється і переноситься на 
звичайний папір. Т.— спосіб опе¬ 
ративного виготовлення копій з 
друкованих і рукописних доку¬ 
ментів. 
ТЕРМОМАГНГТНІ СПЛАВИ — 
сплави, що їхня намагніченість 
значною мірою залежить від робо¬ 

чої температури в інтервалі від 
—60 до 170°С; вид магнітно-м’я¬ 
ких матеріалів (див. Магнітні ма¬ 
теріали). У Т. с. немагн. власти¬ 
вості майже однакові: питомий 
електрич. опір 0,9—1,0 мкОм м, 
густина 8,0—8,15 г/см3, коефі¬ 
цієнт термічного розширення 
(13—15,5) 10-в град-1, твердість 
за Брінеллем (див. Брінелля 
метод) 180—220. Найпоширені¬ 
шими є залізонікелеві Т. с. (ЗО— 
38 % N0, піддані легуванню 
хромом, алюмінієм або марган¬ 
цем. На їхній основі створено 
багатошарові термомагн. матері¬ 
али, що відзначаються випрям¬ 
леною термомагн. характеристи¬ 
кою. Необхідних магн. властиво¬ 
стей Т. с. набувають після холод¬ 
ної прокатки або відпалу. З Т. с. 
виготовляють термокомпенсатори і 
терморегулятори магн. потоку у 
вимірювальних приладах, їх за¬ 
стосовують у реле. Див. також 
Компенсатор. 
термомагнГтні Явища — 
явища, що виникають у провідному 
середовищі під діянням магнітно¬ 
го поля і теплового потоку. Як і 
гальваномагнітні явища, вони зу¬ 
мовлені впливом магн. поля на рух 
носіїв електр. заряду (див. Лорен- 
ца сила). Т. я., що вимірюються в 
напрямі, перпендикулярному або 
паралельному відносно первинного 
градієнта т-ри, наз. відповідно 
поперечними і поздовжніми. До 
них належать: поперечне явище 
Нернста — Еттінгсгаузена [виник¬ 
нення електрорушійної сили (ерс), 
напрямленої перпендикулярно до 
градієнта т-ри і магн. поля]; по¬ 
здовжнє явище Нернста — Еттінгс¬ 
гаузена (виникнення ерс, напрям¬ 
леної вздовж градієнта т-ри й 
перпендикулярно до магн. поля); 
поперечне явище Рігі —Ледюка 
(виникнення градієнта т-ри в на¬ 
прямі, перпендикулярному до пер¬ 
винного градієнта т-ри і магн. по¬ 
ля); поздовжнє явище Маджі — 
Рігі — Ледюка (зміна теплопро¬ 
відності в магн. полі, напрямлено¬ 
му вздовж градієнта т-ри); явище 
Маджі — Рігі — Ледюка (зміна 
теплопровідності вздовж напряму 
градієнта т-ри і перпендикулярно 
до магн. поля), а також зміна тер¬ 
моерс у магн. полі вздовж граді¬ 
єнта т-ри. Т. я. описуються мето¬ 
дами термодинаміки нерівноваж- 
них процесів. Л. І. Анатичук. 

ТЕРМОМ ЕТР (від термо... і грец. 
цєтрєсо — вимірюю — прилад для 
вимірювання температури. Дія 
Т. грунтується на залежності об’є¬ 
му, електр. опору та ін. фіз. вла¬ 
стивостей газів, рідин і твердих 
(т. з. термометричних) тіл від т-ри. 
Чутливий елемент Т. перебуває у 
безпосередньому контакті з до¬ 
сліджуваним середовищем (на від¬ 
міну від пірометра). Розрізняють 
Т. газові, рідинні, термоелектрич¬ 
ні (див. Термопара), Т. опору. В 
газових Т. (мал. 1) термомет¬ 
ричними тілами здебільшого є 
азот, водень, гелій. Ці Т. основані 
на властивості газів змінювати 
тиск при сталому об’ємі пропор¬ 
ційно до зміни т-ри (див. Гей- 
Люссака закон). їх застосовують 
для вимірювання т-р у діапазоні 
від 3 до 2300 К. У рідинних Т. 
термометричними тілами є ртуть, 
спирт, пентан, толуол. Дія таких 

ТЕРМОМЕТР 

Мал. 1. Схема газового 
термометра: 
1 — резервуар з газом 
(гелієм для низьких тем¬ 
ператур або азотом для 
високих температур); 
2 — капіляр; 
3 — ртутний термометр. 

Мал. 2. Схема маномет¬ 
ричного термометра: 
1 — термометричний 
балон; 
2 — капіляр; 
3 — манометрична 
пружина. 
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Мал. 3.Термометр 
глибоководний: 
1 — терморезервуар; 
2 — вилка головного 
термометра; 
3 — головний термо¬ 
метр; 
4 — розширення; 
5 — допоміжний термо¬ 
метр. 

Т ермоперетворювачі 
(схеми): 
а — контактний; 
б — безконтактний; 
в — хрестоподібний; 
г — багатоелементний; 
1 — 2 — нагрівник; 
З — 4 — термоелемент; 
5 — вимірювач магні¬ 
тоелектричної системи. 

Т. грунтується на тому, що в пев¬ 
них інтервалах т-р зміни об’єму 
рідин пропорційні до зміни т-ри. 
Ці Т. застосовують для вимірюван¬ 
ня т-р в діапазоні від 70 до 1500 К. 
Важливого значення набули Т. 
опору, що їх дія грунтується на 
залежностях електричного опору 
чистих металів, сплавів, напівпро¬ 
відників від т-ри. Серед них по¬ 
ширені Т. опору з бронзи (в діапа¬ 
зоні т-р 1—4 К), германію (4,2— 
13,8 К), індію (4—300 К), платини 
(14—900 К). Є також манометричні 
Т. (мал. 2), дія яких грунтується 
на властивості газів, рідин і пари 
в замкненому об’ємі змінювати 
тиск при зміні т-ри. їх використову¬ 
ють для вимірювання т-ри в діапа¬ 
зоні від 200 до 800 К. Існують Т. 
спец, призначення, напр., метеоро¬ 
логічні і глибоководні Т. (мал. 3), 
гіпсотермометри та ін. Т. застосо¬ 
вують у різних галузях науки і тех¬ 
ніки, а також в побуті (рідин¬ 
ні Т.). 
ТЕРМОМЕТРІЯ (від термо... і 
грец. цєтрєсо — вимірюю) — роз¬ 
діл експериментальної фізики і 
метрології, який об’єднує методи 
і засоби вимірювання температу¬ 
ри. В основі вимірювань, що здійс¬ 
нюються в Т., лежить Міжнародна 
практична температурна гикала. 
Завданням Т. є визначення термо¬ 
метричних, тобто залежних від 
т-ри, властивостей речовини, роз¬ 
робка осн. правил конструювання, 
експлуатації і градуювання тер¬ 
мометрів, встановлення можли¬ 
вих і припустимих похибок у ви¬ 
мірюванні т-ри. О. А. Геращенко. 
ТЕРМОМЕХАНІЧНА ОБРОБ¬ 
КА металів — обробка металів 
(сплавів), що полягає у послідов¬ 
ному нагріванні їх до т-ри, вищої 
за верхню критичну точку, пла¬ 
стичному деформуванні й гарту¬ 
ванні протягом одного технологіч¬ 
ного процесу. Розрізняють кілька 
видів Т. о., призначених гол. чин. 
для обробки сталей. Осн. серед них 
— Т. о. високо- і низькотемператур¬ 
на. Якщо сталь піддавати високо¬ 
температурній обробці, її дефор¬ 
мують в області т-р стійкого аусте¬ 
ніту, що виключає (частково або 
повністю) рекристалізацію в про¬ 
цесі деформування. Під час низь¬ 
котемпературної обробки сталь 
деформують в області т-р метаста¬ 
більного (див. Метастабільний 
стан) аустеніту, нижчих т-ри його 
рекристалізації. При гартуванні 
сталі після деформування мартен¬ 
сит наслідує зміни структури 
аустеніту. Т. о. забезпечує високі 
міцність і пластичність сталі, 
а також витривалість і холодо¬ 
стійкість, зменшує її схильність 
до крихкості при відпуску (див. 
Відпуск металу). Т. о. деяких 
сплавів (напр., алюмінієвих, мід¬ 
них) провадять за схемою; гарту¬ 
вання — холодне деформування — 
штучне старіння металів. Т. о.— 
важливий засіб підвищення екс¬ 
плуатаційних характеристик кон¬ 
струкційних матеріалів та одер¬ 
жання високоміцних сталей. 
ТЕРМОПАРА — пристрій для 
вимірювання температури, скла¬ 
дається з двох сполучених різно¬ 
рідних електропровідних матеріа¬ 
лів. Дія Т. грунтується на Зеебека 
явищі. Застосовується у вимірю¬ 
вальних і перетворювальних при¬ 

строях. За допомогою Т. визнача¬ 
ють температури в діапазоні від 
4 до 3800 К. Для термоелектродів 
використовують хромель (сплав 
нікелю з хромом) у парі з золотом, 
легованим залізом (4—80 К), пла¬ 
тину, платинородій (сплав платини 
з родієм), мідь, константан (сплав 
на основі міді, шо містить нікелю 
39—41 % і марганцю 1—2 % ), ко- 
пель (сплав на основі міді та ніке¬ 
лю з добавками заліза, марган¬ 
цю та вуглецю), алюмель (сплав на 
основі нікелю, до якого входять 
алюміній, марганець, кремній та 
ін. елементи), вольфрамренієві 
сплави (60—2300 К). Для вимірю¬ 
вання більш високих т-р застосо¬ 
вують Т. з карбідів і силіцидів 
вольфраму, молібдену, ніобію, 
цирконію. Див. також Термоеле¬ 
мент. О. А. Геращенко. 
ТЕРМОПЕРЕТВОРЮВАЧ — при¬ 
стрій, яким, використовуючи тер¬ 
моелектричні явища, змінний 
струм перетворюють на постійний. 
Т. (мал.) складається з нагрівни¬ 
ка (тугоплавкої нитки), по якому 
протікає, нагріваючи його, пере¬ 
творюваний змінний струм, і тер¬ 
моелемента (термопари), в яком> 
під впливом тепла нагрівника вини¬ 
кає постійний струм. Розрізняють 
Т. контактні (з безпосереднім при¬ 
єднанням нагрівника до термоеле¬ 
мента), безконтактні та хрестопо¬ 
дібні. Щоб зменшити втрати тепла і 
підвищити чутливість, Т. роблять 
багатоелементними і вміщують у 
вакуум. Застосовують їх гол. чин. 
у вимірювальних термоелектрич¬ 
них приладах. 
ТЕРМбПСИС (ТЬегторзіз)—рід 
рослин родини бобових. Багаторіч¬ 
ні трави з довгим розгалуженим 
кореневищем. Листки чергові, трій¬ 
часті, з прилистками. Квітки зібра¬ 
ні у верхівкові китицевидні суцвіт¬ 
тя, жовті. Плід — біб. Бл. ЗО ви¬ 
дів, пошир, в Євразії і Пн. Амери¬ 
ці. В СРСР — 13 видів, переважно 
в горах, степах і напівпустелях. В 
УРСР в дикому стані відсутні. Т.— 
отруйні рослини, тварини їх не 
їдять, більшість з них — злісні 
карантинні бур'яни. Надземну 
частину Т. ланцетного, або п’яної 
трави (ТЬ. Іапсеоіаіа), і деяких ін. 
близьких видів використовують 
у медицині як відхаркувальне: з 
насіння одержують цитизин — 
препарат, що стимулює дихання 
і кровообіг. А. П. Лебеда. 
ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЯ (відтермо... 
і лат. гедіїїо — впорядковую), теп¬ 
лорегуляція — здатність гомойо¬ 
термних тварин підтримувати на 
сталому рівні температуру тіла 
незалежно від змін т-ри зовн. се¬ 
редовища. Це можливо лише при 
умові рівноваги між процесами 
теплопродукції і тепловіддачі. 
Розрізняють хім. та фіз. Т. Хі¬ 
мія н а Т. забезпечує зміни рівня 
заг. енерговитрат і теплопродукції 
тканин (терморегуляційний тонус 
м’язів, теплопродукцію мозку, 
міокарда, печінки тощо); відбу¬ 
вається внаслідок змін інтенсив¬ 
ності окисних процесів. Ф і - 
зична Т. забезпечує зміни теп¬ 
ловіддачі за рахунок судинних 
реакцій шкіри, потовиділення, 
теплової задишки тварин, сезон¬ 
них змій теплоізолюючих власти¬ 
востей хутра та ін. Т. здійснюється 
рефлекторно (див. Рефлекси), під 

впливом подразнень, що надхо¬ 
дять з терморецепторів шкіри, 
внутр. органів і слизових оболо¬ 
нок. Центр Т. знаходиться в гіпота¬ 
ламусі й підпорядкований корі ве¬ 
ликих півкуль головного мозку. Т. 
розвинулася в процесі еволюгуї 
як пристосовна реакція організму 
на мінливість температурних умов 
існування. Т. у немовлят — недо¬ 
сконала, здійснюється переважно 
за рахунок судинних реакцій і 
змін теплопродукції. Зниження 
т-ри середовища на 1°С підвищує 
основний обмін у немовлят на 5 %, 
у дорослої людини — лише на 1 %. 
В похилому і старечому віці Т. 
частково порушується, збільшу¬ 
ється амплітуда добових і сезон¬ 
них коливань т-ри тіла. 
Літ.: Слоним А. Д. Животная теплота 
и ее регуляция в организме млекопи- 
тающих. М.—Л., 1952; Иванов К. П. 
Мьішечная система и химическая тер- 
морегуляция. М.—Л., 1965; Иванов 
К. П. Биознергетика и температурний 
гомеостазис. Л., 1972. 

. В. Я. Березовський. 
ТЕРМОРЕЗЙСТОР (від термо... 
і резистор), термістор — напів¬ 
провідниковий резистор, що його 
електричний опір істотно залежить 
від зміни температури. Осн. пара¬ 
метрами Т. є діапазон робочих т-р 
(у більшості Т. від 170—210 до 
370—500 К, у високотемператур¬ 
них — 900—1300 К, у низькотемпе¬ 
ратурних 4,2—77 К) і температур¬ 
ний коеф. опору (відносне при¬ 
рощення електр. опору у процентах 
при зміні т-ри на 1 К). Розмір Т. 
від кількох мікрометрів до кіль¬ 
кох сантиметрів. Виготовляють Т. 
з суміші оксидів перехідних мета¬ 
лів, з синтетичних алмазів, твер¬ 
дих розчинів на основі титанату 
барію тощо. Т. застосовують у си¬ 
стемах теплового контролю, ком¬ 
пенсації термічної нестабільності 
електр. кіл, у вимірювачах потуж¬ 
ності тощо. 
терморецЕптори, термо- 
цептори (від термо... і рецептори) 
— чутливі закінчення нервових 
волокон на поверхні покривів в 
різних тканинах і органах людини 
й багатьох тварин, що реагують 
на зміни температури тіла. При 
зміні т-ри частота імпульсів нер¬ 
вових, що надходять у центр тер¬ 
морегуляції по нервових волок¬ 
нах, ЗМІНЮЄТЬСЯ. Розрізняють ХО; 

лодові та теплові Т. На поверхні 
шкіри вони розташовані неодна¬ 
ково. Кількість холодових звичай¬ 
но перевищує кількість теплових 
(у людини на 1 см2 шкіри 23 холо¬ 
дові і 3 теплові Т.). Найбільшу 
чутливість до коливань т-ри у лю¬ 
дини має шкіра обличчя, живота; 
меншу — кінцівок. 
ТЕРМОСТАТ (від термо... і грец. 
ататос — нерухомий) — пристрій 
для підтримання сталої темпера¬ 
тури. Являє собою металеву , скля¬ 
ну або ін. посудину, теплоізольо- 
вану від навколишнього середови¬ 
ща. Для забезпечення сталої т-ри 
в Т. використовують стабіль¬ 
ність т-р фазових переходів, напр. 
т-ри плавлення і кипіння чистих 
речовин та рівноважних сумішей, 
або застосовують спец, пристрої — 
терморегулятори. Т. для кріоген¬ 
них т-р (див. Низькі температури) 
наз. кріостатами. Теплоносіями 
в Т. для середніх т-р (200—800 К) 
є спирти, вода і різні масла; в Т. 
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для високих т-р (понад 800 К) зас¬ 
тосовують розплавлені солі і ме¬ 
тали. Перші Т. з наук, метою 
створили М. В. Ломоносов, А. Л. 
Лавуазьє, Г. Д. Фаренгейт (1686— 
1736). О. А. Геращенко. 
ТЕРМОСТІЙКІСТЬ, термічна 
стійкість — властивість крихких 
матеріалів зберігати механічні ха¬ 
рактеристики і структуру при одно- 
або багаторазовій термічній дії. 
Визначається здатністю матеріалу 
чинити опір, не руйнуючись, термі¬ 
чним напруженням, зумовленим 
зміною т-ри при нагріванні або 
охолодженні. Залежить від коеф. 
термічного розширення і тепло¬ 
провідності матеріалу, його пруж; 
них та ін. властивостей, форми і 
розмірів виробів. Т. максимальна 
у матеріалів з малими значеннями 
модуля пружності, коеф. терміч¬ 
ного розширення і високою мех. 
міцністю. Т. оцінюють звичайно 
кількістю циклів нагрівання і 
охолодження, що їх витримує ма¬ 
теріал (виріб) до появи тріщин, до 
часткового чи повного руйнування, 
а також т-рою або різницею т-р ма¬ 
теріалу (виробу) і охолоджуючого 
середовища, при яких він руйну¬ 
ється або різко знижується його 
мех. міцність. 
ТЕРМОСф£РА (від термо... і 
грец. афосіра — куля) — шар[верх¬ 
ньої атмосфери, що лежить між 
мезопаузою і екзосферою, пере¬ 
січно на вис. від 80 км до 1000 км. 
Для Т. характерне збільшення 
т-ри з висотою (до 1000 К і більше), 
що зумовлене поглинанням корот¬ 
кохвильового випромінювання, а 
також корпускулярного і рентге¬ 
нівського випромінювання Сонця. 
У межах Т., на вис. бл. 120 км, 
починається процес дифузійного 
розподілу атм. газів, частина моле¬ 
кул і атомів цих газів перебуває в 
іонізованому стані (див. Іоносфе¬ 
ра). Вище 200—300 км переважає 
легкий атомарний кисень, вище 
500 км — значні концентрації ще 
легших елементів — водню і ге¬ 
лію. Осн. параметри Т. зазнають 
значних змін залежно від геогр. 
положення, сонячної активності, 
пори року, а також протягом доби. 
Термін «термосфера» прийнято 
Міжнар. геодезичним ігеофіз. сою¬ 
зом 1-951. М. Б. Барабаиі. 
ТЕРМОФГЛЬНІ ОРГАНГЗМИ, 
термофіли (від термо... і грец. 
фіХєо) — люблю) — організми, що 
існують при т-рі понад 45 °С (не¬ 
безпечної для більшості живих 
організмів). До Т. о. належать де¬ 
які риби, безхребетні (черви, ко¬ 
махи, молюски), мікроорганізми 
(найпростіші, бактерії, плісневі 
гриби, водорості тощо), деякі па¬ 
поротеподібні і квіткові рослини. 
Т. о. живуть у термальних во¬ 
дах, зокрема у воді гарячих дже¬ 
рел (напр., рачок ТпегтозЬаепа 
тігаЬі1І5 існує при т-рі 45—48 °С 
і гине, якщо т:ра води стає нижче 
ЗО °С), верхніх шарах грунту, 
який дуже нагрівається сонцем, то¬ 
що. У широкому розумінні Т. о.— 
це мешканці теплих кліматичних 
зон (напр., тропічних), а також са¬ 
профіти та паразити, що живуть 
у тілі гомойотермних тварин (при 
т-рі 35—40 °С). 
ТЕРМОФОБНІ ОРГАНГЗМИ 
(від термо... і грец. ф60О£— страх) 
— організми, що здатні нормально 

існувати та розмножуватись лише 
при відносно низьких т-рах (зви¬ 
чайно не вище 10°С). Т. о. живуть 
в глибинах Світового океану, в 
районах суші з холодним кліматом 
(Арктики, Антарктики, високогір’¬ 
їв). Термофобні мікроорганізми 
наз. також психрофільними мікро¬ 
організмами, а термофобні росли¬ 
ни — психрофітами. 
ТЕРМОФОСФАТ — фосфорне 
добриво, що його одержують сплав¬ 
ленням або спіканням розмелених 
фосфоритів чи апатитів з лужни¬ 
ми солями (содою, поташем тощо), 
природними силікатами, шлаками 
і вапном. Містить від 18 до 34 % 
Р205, який добре засвоюється рос¬ 
линами. Т. можна застосовувати 
при основному удобренні на всіх 
грунтах, але як лужне добриво най¬ 
ефективніше на кислих грунтах. 
ТЕРМОХІМІКО - МЕХАНГЧНА 
ОБРОБКА металів — обробка 
металів (сплавів), що полягає 
в нагріванні їх, витримуванні в 
хімічно активному середовищі і 
пластичному деформуванні. При 
Т.-м. о. хім. елемент просочується 
з активного середовища (напр., 
азоту) в поверхневі шари металів 
швидше, ніж у процесі хіміко-тер- 
мічної обробки, що зумовлене 
збільшенням під час деформуван¬ 
ня заг. протяжності границь зе¬ 
рен, концентрацією вакансій, під¬ 
вищенням густини дислокацій. 
Т.-м. о. провадять при т-рі, ниж¬ 
чій за т-ру рекристалізації, і на¬ 
віть при т-рі рекристалізації. За¬ 
стосовують її переважно для по¬ 
верхневого зміцнення металів 
(сплавів), що їх піддано гартуван¬ 
ню, термомеханічній обробщ. 
ТЕРМОХІМІЯ — розділ термо¬ 
динаміки хімічної. В Т. вивчають 
теплові ефекти, що супроводять 
хім. реакції (теплоту утворення, 
теплоту згоряння), фізико-хім. 
процеси, напр. зміну агрегатних 
станів речовини (плавлення, суб- 
лімащя, випаровування, криста 
лізащя та конденсація), розчи¬ 
нення тощо. Для визначення теп¬ 
лових ефектів реакцій, що їх 
неможливо провести у калоримет¬ 
рі (див. Калориметрія), широко 
застосовують Гесса закон. Щоб пе¬ 
рерахувати теплові ефекти утво¬ 
рення сполук з стандартних умов 
(25 °С і тиск 101325 Па) на іншу 
т-ру, використовують рівняння 
Кірхгофа, в якому подано залеж¬ 
ність теплового ефекту від т-ри. 
Для такого перерахування необ¬ 
хідно знати залежність теплоєм¬ 
ності від т-ри для всіх речовин, 
які беруть участь у реакції, а 
також їхні теплоти перетворень та 
переходів. Термохім. досліджен¬ 
ня провадяться також для вив¬ 
чення теплоти утворення розчинів, 
енергій хімічного зв'язку, визна¬ 
чення теплоти змочування, набу¬ 
хання, адсорбції тощо. 
ТЕРМОЯДЕРНА ЗБРбЯ — 
зброя, вибухова дія якої основана 
на використанні енергії, що враз 
виділяється під час термоядерної 
реакщї в умовах надвисоких тем¬ 
ператур (до десятків мільйонів 
градусів). Ця зброя відома у 
вигляді водневих (термоядерних) 
бомб, які мають велику руйнівну 
силу. Умови для протікання тер¬ 
моядерної реакції створюються 
вибухом атомного заряду. Осн. 

ядерною вибуховою речовиною, 
здатною до термоядерної реакції, 
є ізотопи важкого та надважкого 
водню, суміш дейтерію з триті¬ 
єм. Як термоядерний заряд у вод¬ 
невих бомбах застосовують гідрид 
літію. Див. також Ядерна зброя. 
ТЕРМОЯДЕРНІ РЕАКЦІЇ — 
ядерні реакщї між легкими атом¬ 
ними ядрами, що відбуваються при 
високих температурах (понад 
107 К). Найчастіше це реакції 
перетворення легших ядер на важ¬ 
чі. Ядра можуть «злитися», якщо 
віддаль між ними дорівнює радіу¬ 
сові дії ядерних сил. Високі т-ри 
необхідні для подолання елект¬ 
ростатичного бар’єра, зумовлено¬ 
го взаємним відштовхуванням 
однойменно заряджених ядер. 
Т. р. супроводяться вивільненням 
значної енергії (табл.), яка забез; 
печує збереження високої т-ри і 
подальший розвиток реакцій. Енер¬ 
гія, вивільнювана при синтезі 
ядер, пов’язана зі зменшенням їх 
сумарної маси (див. Дефект маси). 
У Всесвіті Т. р. є одними з основ¬ 
них джерел енергії зірок, а також 
механізмами народження атомних 
ядер. На Сонці, напр., відбува¬ 
ється Т. р. перетворення водню на 
гелій (Ар —> 4Не + 2е+) з виділен¬ 
ням величезної кількості енергії. 
При т-рах порядку десятків міль¬ 
йонів градусів і вищих будь-яка 
речовина перетворюється на плаз¬ 
му. Завдяки великій масі зорі є 
ідеальними термоядерними реак¬ 
торами, оскільки плазма в них ут¬ 
римується силами гравітаційного 
притягання (див. Тяжіння, Колапс 
гравітаційний). Т. р. здійснюють¬ 
ся при вибухах термоядерних (вод¬ 
невих) бомб (див. Ядерна зброя). 
Імовірнісна схема таких реакцій 
включає Т. р. 4, 5, 7, 10 (табл.). 
Перспективним є використання Т. 
р. в мирних цілях — для розв’я¬ 
зання енерг. проблем шляхом 
здійснення керованого термоядер¬ 
ного синтезу (КТС), оскільки на 
відміну, від усіх інших видів па¬ 
лива на Землі запаси дейтерію, 
палива для Г. р., у Світовому океа¬ 
ні є практично невичерпними. Най¬ 
більші труднощі на цьому шляху 
становить тривала термоізоляція 
плазми, нагрітої до дуже високої 
т-ри, від навколишнього середови¬ 
ща. В токамаках, стелараторах, 
прямих пастках плазма утриму¬ 
ється магнітним полем. Розроб¬ 
ляються також методи з викори¬ 
станням енергії лазерів (т. з. ла¬ 
зерний термоядерний синтез), іон¬ 
них та електронних пучків. При 
цьому використовують Т. р. 4, 5, 
7 (табл.), а також 10 (для відтво¬ 
рення тритію). Здійснення КТС 
являє собою одну з найголовніших 
наук.-тех. проблем сучасності. 
Літ.: Арцимович Л. А. Злементарная 
физика плазмьі. М., 1969; Арцимо¬ 
вич Л. А., Сагдеев Р. 3. Физика плаз¬ 
ми для физиков. М., 1979; Хеглер 
М., Кристиансен М. Введение в 
управляемьій термоядерний синтез. 
Пер. с англ. М., 1980. 

В. Т. Толок. 

ТЕРН — річка у Сум. обл. УРСР, 
права прит. Сули (бас. Дніпра). 
Довж. 77 км, площа бас. 885 км2. 
Тече Придніпровською низовиною 
у широкій долині. Живлення сні¬ 
гове і дощове. Воду річки викори¬ 
стовують для пром. і побутового 
водопостачання, частково для зро- 

ТЕРН 

Величини 
енерговиділення для 
деяких термоядерних 
реакцій 

Реакція 

Енер¬ 
говиді¬ 
лення, 
МеВ 

1. р + р - 

- Д + е + V 2,2 

2. р + Д - 
-► 3Не V 5,5 

з. р + Т- 
- 4Не + V 19,7 

4. Д + Д -*• 
- Т + р 4.0 

5. Д+ Д -*■ 
-*• 3Не + п 3.3 

6. Д+ д- 
- 4Не + V 24,0 

7. Д + Т- 
4Не + п 17,6 

8. Т + Т -+ 
- 4Не + 2п 11,3 

9. Д + 3Не - 
- 4Не + р 18.4 

ю. п + «и -* 
- 4Не + Т 4.8 

р — протон; Д — дейт- 
рон (ядро дейтерію 2Н); 
Т — тритон (ядро три¬ 
тію 3Н); п — нейтрон, 
е+ — позитрон, V — 

нейтрино, V — фотон, 
3Не і 4Не — ізотопи ге¬ 
лію. 

Термопсис ланцетний: 
1 — верхня частина рос¬ 
лини; 
2 — кореневище і ос* 
нови стебел; 
3 — гілка з плодами. 
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ТЕРНАВА 

А. Г. Терниченко. 

К. С. Терновий. 

Тернопіль. Церква 
Різдва. 1602—08. 

шування. У долині Т., біля с. Го¬ 
родища, поселення сіверян (8— 
10 ст.) та залишки давньорус. 
фортеці (12 ст.). 
тернАва — річка у Хмельн. обл. 
УРСР, ліва прит. Дністра. Довж. 
62 км, площа бас. 381 км2. Тече 
Подільською височиною у кань- 
йонрподібній (глиб, до 130 м) до¬ 
лині. Живлення снігове і дощове. 
Використовують для рибництва. 
На Т.— м. Дунаївщ, поблизу яко¬ 
го виявлено поселення трипільсь¬ 
кої культури (3-є тис. до н. е.). 
ТЄРНЕР (Тигпег) Джозеф Мел- 
лорд Уїльям (23.IV 1775, Лондон 
— 19.ХЛ 1851, там же) — англ. жи¬ 
вописець, рисувальник і гравер, 
представник романтизму. Нав¬ 
чався у Т. Молтона (бл. 1789) та 
в лондонській АМ (1789—93), її 
академік — з 1802. Відвідав Фран¬ 
цію, Швейцарію, Голландію, Бель¬ 
гію, Німеччину, Італію. Писав кар¬ 
тини на істор. та міфологічні сюже¬ 
ти, найбільш відомий як пейза¬ 
жист. Твори: «Мол в Кале» (1802— 
03), «Схід сонця в тумані» (1807), 
«Дідона будує Карфаген» (1815), 
«Байська затока» (1823), «Улісе 
і Поліфем» (1828—29). «Останній 
рейс корабля ,,Відважний“»(1838), 
«Снігова буря» (1842), «Дощ, пара 
і швидкість» (1844). Виконав та¬ 
кож багато малюнків та гравюр. 
Картини Т. зберігаються в гале¬ 
реї Тейт і Британському музеї 
у Лондоні. Викладав у лондон¬ 
ській АМ (з 1808 — професор). 
ТЄРНЕР (Тигпег) Нат (2.Х 1800, 
Саутгемптон, шт. Віргінія — 
11.XI 1831, Єрусалим, тепер Корт- 
ленд, Віргінія) — борець проти 
рабства в США. Негр. Був рабом, 
самотужки навчився грамоти, став 
баптистським проповідником. У 
серпні 1831 Т. очолив збройне пов¬ 
стання негрів-рабів у Віргінії, до 
якого приєдналися і білі бідняки. 
Повстання було придушене урядо¬ 
вими військами. Сотні повстанців 
було ув’язнено, Т. і найближчих 
його сподвижників страчено. Не¬ 
зважаючи на поразку, повстання 
сприяло дальшому піднесенню 
боротьби проти рабства в США. 
ТЕРНИ — селище міського типу 
Недригайлівського р-ну Сум. обл. 
УРСР. Розташовані на р. Терні 
(бас. Дніпра), за 29 км від заліз- 
нич. ст. Білопілля. 5,2 тис. ж. 
(1983). Засн. 1643. В 70-х рр. 18 
ст. населення Т. брало участь 
у виступах селян, очолених С. І. 
Гаркушею (Т. були одним з опор¬ 
них пунктів повстанців). Під час 
революції 1905—07 в Т. відбули¬ 
ся виступи робітників і селян. 
В серпні 1917 в Т. виникла орг- 
ція РСДРП(б). Рад. владу вста¬ 
новлено в листопаді 1917. З 1957 
Т.— с-ще міськ. типу. У селищі — 
цукр. комбінат, цегельний з-д, 
виробниче відділення Недригай- 
лівської райсільгосптехніки. З 
заг.-осв. школи, філіал Недригай- 
лівської муз. школи, лікарня, по¬ 
ліклініка, 2 будинки культури, 
клуб, 3 б-ки. В Т. народився укр. 
рад. співак А. Ю. Мокренко. 
ТЕРНИЧЕНКО Аристарх Григо¬ 
рович [З (15).ІУ 1882, м. Охтирка, 
тепер Сум. обл.— 1.ІІ 1927, Київ] 
— укр. агроном. В 1914 закінчив 
с.-г. відділ Київського політехніч¬ 
ного ін-ту. В 1910, спираючись на 
підтримку агрономів, студентів, ак¬ 

тив сільської молоді, організував 
у Києві с.-г. видавництво «Рілля», 
1913 перетворене на т-во «Укра¬ 
їнський агроном», з завданням — 
видавати науково-популярну с.-г. 
літературу укр. мовою і цим «да¬ 
вати агрономічну поміч селянсь¬ 
кій людності на Україні». В 1919— 
23 Т. працював спочатку в Нарком- 
земі УРСР, а потім у Київському 
губземвідділі, одночасно редагу¬ 
вав видання (часописи) «Трудове 
господарство», «Село» та «Агро¬ 
ном». З 1922 — доцент, а з 1923— 
професор ветеринаоно-зоотехніч; 
ного і с.-г. ін-тів у Києві. Праці 
Т.— з різних питань агрономічної 
науки, в т. ч. кілька підручників. 
ТЕРНГВКА, Велика Тернівка — 
річка в УРСР, у межах Харків, і 
Дніпроп. областей, права прит. 
Самари (бас. Дніпра). Довж. 78 
км, пл. бас. 942 км2. Має рівнин¬ 
ний характер. Живлення дощове і 
снігове. Використовують для зро¬ 
шування і с.-г. водопостачання. 
ТЕРНГВКА — місто Дніпроп. обл. 
УРСР, підпорядковане Павлоград¬ 
ській міськраді. Розташована на 
р. Тернівці (бас. Дніпра), за 17 км 
відзалізнич. ст. Павлограді. Засн. 
1777. Рад. владу встановлено в 
грудні 1917. З 1976 Т.— місто. У 
Т.— 4 кам.-вуг. шахти («Тернівсь- 
ка», «Самарська», «Дніпровська», 
ім. Ленінського комсомолу), центр, 
збагачувальна ф-ка «Павлоград¬ 
ська», птахофабрика, радгосп, бу¬ 
динок побуту. Профес.-тех. уч-ще, 
4 заг.-осв. та музична школи, 
лікарня. 2 будинки культури, 
кінотеатр, 3 бібліотеки. 
ТЕРНІВКА — селище міського ти¬ 
пу Микол, обл. УРСР, підпоряд¬ 
коване Центр, райраді м. Микола¬ 
єва. Розташована на р. Інгулі, за 
9 км від залізнич. ст. Миколаїв. 
9,0 тис. ж. (1983). Більшість жите¬ 
лів Т. працює на пром. підприєм¬ 
ствах Миколаєва. В селищі — рад¬ 
госп, філіал Микол, швейно-га¬ 
лантерейної ф-ки, цех Микол, 
пром. комбінату, харч, комбінат, 
підприємства побутового обслуго¬ 
вування та ін. Школи — заг.-осв. 
та мистецтв, філіал міськ. лікарні, 
Будинок культури, б-ка. Т. засн. 
болгари-переселенці 1801, с-ще 
міськ. типу^— з 1949. 
ТЕРНОВЙЙ Костянтин Сергійо¬ 
вич (н. 16.IV 1924, Одеса) — укр. 
рад. ортопед-травматолог, академік 
АН УРСР (з 1982), заслужений 
лікар УРСР (з 1965), заслуже¬ 
ний діяч науки УРСР (з 1974). 
Член КПРС з 1951. Закінчив Одес. 
мед. ін-т (1949). В 1949—53 працю¬ 
вав в лікувальних закладах м. Во- 
рошиловграда, в 1953—70 — в 
Одес. обл. лікарні і одночасно в 
Одес. мед. ін-ті. З 1970 — заступ¬ 
ник міністра охорони здоров’я 
УРСР і завідуючий клінічним від¬ 
діленням Київ. н.-д. ін-ту ортопе- 

Д. М. У. Тернер. Честерський канал. 
1829. Національна галерея. Лондон. 

дії. Осн. наук, праці присвячені 
вивченню взаємозв’язків в кістко¬ 
во-суглобовій системі; порушень 
будови, хім. складу кісток, їх 
опору навантаженню при патоло¬ 
гії кістковомозкового кровотворен¬ 
ня; деяких питань регенерації та 
трансплантації кісткової тканини, 
пухлинних захворювань системи 
опори і руху, патогенезу та дифе¬ 
ренціальній діагностиці обмінно- 
дистрофічних захворювань сугло¬ 
бів, кістково-суглобового тубер¬ 
кульозу і травм кісток. Запропо¬ 
нував кілька апаратів і пристосу¬ 
вань для лікування складних і ус¬ 
кладнених переломів кісток та ви¬ 
вихів. Депутат Верховної Ради 
УРСР 10-го скликання. Нагород¬ 
жений двома орденами Трудового 
Червоного Прапора, орденом Віт¬ 
чизняної війни 1-го ступеня, орде¬ 
ном «Знак Пошани», медалями. 
ТЕРНОПІЛЬ — місто, обласний та 
районний центр УРСР. Розташова¬ 
ний на р. Сереті (прит. Дністра). 
Вузол залізничних і автомоб. шля¬ 
хів. Аеропорт. 168 тис. ж. (1983). 
Уперше згадується в привілеї 
польс. короля Сигізмунда І 1540, 
за яким в урочищі Тернопілля 
(звідси, очевидно, й назва міста) 
почалося буд-во фортеці. В 1548 
місто дістало магдебурзьке право. 
В кін. 16 ст. в Т. створено братст¬ 
во, яке відіграло значну роль у бо¬ 
ротьбі проти католицтва і унії. В 
1655 сел.-козац. військо на чолі 
з Б. Хмельницьким здобуло місто. 
Проте місто залишилося під вла¬ 
дою шляхет. Польщі. Після 1-го по¬ 
ділу Польщі (1772) Т. загарбала 
Австрія (з 1867 — Австро-Угор¬ 
щина). В 1809—15 місто в скла¬ 
ді Росії, центр Тернопільського 
округу. На Тернопільщині від¬ 
булися Тернопільські селянські 
страйки 1900. В 1901—03 через 
місто доставляли на Україну і 
в Росію ленінську газету «Иск- 
ра>. Під впливом революції 
1905—07 в Росії відбувся Терно¬ 
пільський робітничий виступ 
1906. Під час 1-ї світової війни в 
Т. перебували рос. війська (1914— 
17). Після розпаду 1918 Австро- 
Угорщини Т. 1919 загарбала бурж.- 
поміщицька Польща. З липня по 
вересень 1920 у визволеному Чер¬ 
воною Армією Т. діяли Галицький 
революційний комітет і ЦК Ком¬ 
партії Сх. Галичини. В місті було 
встановлено Рад. владу. Т. став 
центром Галицької Соціалістич¬ 
ної Радянської Республіки. У ве¬ 
ресні 1920 Т. знову загарбаний 
бурж. Польщею. Під керів¬ 
ництвом підпільного окружкому 
КПЗУ в місті відбулися страйки, 
політ. демонстрації (1926—27, 
1929—30, 1932—34, 1937). Тут про¬ 
ходив «Тернопільський процес 
61-го> 1937. В 1939 Т. у складі Зх. 
України возз’єднано з УРСР. З 
1939 Т.— обл. центр (див. також 
Тернопільська обласна партійна 
організація). 
До возз’єднання зх.-укр. земель 
з УРСР у місті працювало кіль¬ 
ка дрібних підішиємств, в основ¬ 
ному по переробці с.-г. сировини. 
Сучас. Т.— один із пром. центрів 
республіки, який швидко розви¬ 
вається. На поч. одинадцятої п’я¬ 
тирічки обсяг випуску пром. про¬ 
дукції зріс проти 1939 в 160 раз. 
У Т. зосереджено майже 45 % 



пром. вироби, області. За роки Рад. 
влади значних змін зазнала галу¬ 
зева структура пром-сті. Провідна 
роль належить легкій (49,7 % ва¬ 
лової пром. продукції міста, 1982), 
маш.-буд. і металообр. (31,7%) та 
харч. (10,7 %) галузям. У Т. пра¬ 
цюють 43 пром. підприємства. За 
післявоєнні роки особливо зросла 
легка (Тернопільський бавовня¬ 
ний комбінат імені 60-річчя Ве¬ 
ликої Жовтневої соціалістичної 
революції, виробниче швейне 

ТЕРНОПІЛЬ 
ЧАСТИНА 

1 Старий замок (1540-48 р) 

2 Воздяиженська церква (16-17 ст.) 
.3 Церква Різдва (1602-08 рр) 

4 Картинка галерея (в приміщенні домініканського костьолу, 
1749 р ) 

5 Краєзнавчий музей 

6 Муз.-драм театр м. Т. Г. Шевченка 

7 Меморіальний комплекс рад воїнам, які загинули 
при визволенні Тернополя в>д нім - фашист, загарбників 

об’єднання, Тернопільський за¬ 
вод штучних шкір, галантерейна 
фабрика) та маш.-буд. і метало¬ 
обр. (виробничі об’єднання: «Тер¬ 
нопільський комбайновий завод» 
— випускає бурякозбиральні ком¬ 
плекси; «Ватра» — світильники, 
пускорегулюючі апарати; з-ди: 
експеримент.-мех. «Молода гвар¬ 
дія»—торг, обладнання; рем.-мех., 
авторемонтний тощо) пром-сть. 
Розташування міста в зоні розви¬ 
нутого с.-г. вироби, зумовило роз¬ 
виток харч, пром-сті (цукр., мо¬ 
лочні, хлібні, пивоварні, прод. то¬ 
варів, безалкогольних напоїв з-ди, 
м’ясний та хлібопродуктів ком¬ 
бінати тощо). Вироби, буд. мате¬ 
ріалів (комбінати «Будіндустрія», 
домобуд.; цегельний з-д, три з-ди 
залізобетонних виробів тощо), меб¬ 
лів (меблевий комбінат). Працю¬ 
ють фарфоровий з-д, фармацев¬ 
тична ф-ка. Будинок побуту і 
понад 190 пунктів побутового об¬ 
слуговування. 
Т. — важливий культур, центр 
республіки. В 1982/83 навч. р. в 
Т. було 20 загальноосв. шкіл 
усіх видів (23 тис. учнів), 2 муз. та 
художня школи, 3 серед, спец, 
навчальні заклади (2 тис. учнів), 
7 профес.-тех. уч-щ (понад 5 тис. 
учнів), 3 , вищі навч. заклади — 
Тернопільський медичний інсти¬ 
тут, Тернопільський педагогіч¬ 
ний інститут і Тернопільський 
фінансово-економічний інститут 
(всього 13,8 тис. студентів), а та¬ 
кож Тернопільський філіал Львів¬ 
ського політехнічного інститу¬ 
ту. У місті працюють Всесоюзний 

проектно-конструкторський техно¬ 
логічний ін-т світлотех. пром-сті, 
Укр. відділення Всесоюзного н.-д. 
ін-ту тваринництва, Укр. відді¬ 
лення Всесоюзного н.-д. ін-ту вете¬ 
ринарної санітарії та ін. У Т. 29 
б-к (фонд — 1,3 млн. одиниць 
зберігання), 24 клубні заклади, 
палац культури «Октябрь», 4 кіно¬ 
театри, 20 кіноустановок із плат¬ 
ним показом, два театри — Тер¬ 
нопільський український музич¬ 
но-драматичний театр імені 
Т. Г. Шевченка і Тернопільський 
театр ляльок, обл. філармонія. 
Працюють Тернопільський крає¬ 
знавчий музей і його відділ — 
картинна галерея. 
Позашкільні заклади: міський Па¬ 
лац піонерів та школярів, учбово- 
виробничий комбінат, станції: 
юних натуралістів, юних техніків, 
дит. екскурсійно-туристська, 2 
спорт, школи. В місті виходять 
2 обл. газети — «Вільне життя> 
та «Ровесник», 4 багатотиражні га¬ 
зети. Обл. комітет по телебаченню 
і радіомовленню. Телецентр. 
Архітектурні пам’ятки: Старий за¬ 
мок (1540—48, перебудовувався у 
17 ст., в стилі ренесансу, та в 19 
ст.); Здвиженська церква (16— 
17 ст.; обидві споруди реставрова¬ 
но в 60-х рр. 20 ст.); церква Різдва 
(в плані триконхова, з оборонною 
баштою, 1602—08); домініканський 
костьол (18 ст., в стилі барокко). 
Пам’ятники: В. 1. Леніну (1967, 
скульптор О. Роберман), Т. Г. 
Шевченку (1982, скульптор М. Не¬ 
веселий) та ін. В Т. народилися 
укр. рад. композитор і піаніст В. О. 
Барвінський, укр. педагог М. Бі- 
лецька, польс. славіст О. Брюк- 
нер, укр. учений-правознавець 
С. С. Дністрянський, укр. рад. 
математик В. Й. Леьицький, укр. 
письменник Ю. Опільський, укр. 
актриса і співачка С. А. Стадни- 
кова. В с. Біла (тепер передмістя 
Т.) народилася укр. співачка Г. А. 
Крушельницька. В 1882, 1887, 
1898, 1905, 1911 в Т. бував І. Я. 
Франко, 1903—М. В. Лисенко. У 
Т. виступали М. К. Садовський 
(1905—06) та М. К. Заньковецька 
(1906). Тут навчалися укр.співачка 
С. А. Крушельницька, укр. рад. 
актор і режисер Л. Курбас. 
Літ.: Ельгольт Б. Б. Гта ін.]. Терно¬ 
піль. Історико-краєзнавчий нарис. 
Львів, 1979. В. М. Шемчук. 
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА 
ПАРТГЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ — од 
на з обласних орг-цій Комуністич¬ 
ної партії України, створена 1939 
після возз’єднання зх.-укр. зе¬ 
мель з УРСР. Перші марксистські 
с.-д. гуртки на Тернопільщині ви¬ 
никли наприкінці 19 — на поч. 
20 ст. Важливе значення для поши¬ 
рення марксистських ідей серед 
населення краю мала ленінська 
<Искра», яка транспортувалася 
з-за кордону в Росію, зокрема 
через Тернопільщину. 

В 1905—07 значну роль у розгор¬ 
танні революц. боротьби трудящих 
відіграли групи сприяння РСДРП. 
Під їхнім керівництвом у січні — 
лютому 1905 в Тернополі відбули¬ 
ся масові політ, мітинги і демон¬ 
страції трудящих. Під час 1-ї світо¬ 
вої війни на тер. Тернопільщини, 
яка була в той час фронтовим райо¬ 
ном, вели революц. роботу більшо¬ 
вики, що служили в рос. армії. Піс¬ 
ля підписання Брестського миру 
1918 організатором і керівником 
революц.-визвольного руху на Тер¬ 
нопільщині були комуністичні орг 
ції, що виникли наприк. 1918 — на 
поч. 1919 і влились у засновану в 
лютому 1919 Комуністичну пар¬ 
тію Сх. Галичини [КПСГ, з 1923— 
Комуністична партія Західної 
України (КПЗУ)]. В кінці 1918— 
1919 під керівництвом комуністів 
розгорнулася боротьба трудящих 
проти контрреволюц. уряду «За¬ 
хідноукраїнської народної респуб¬ 
ліки», з липня 1919 — проти військ 
бурж.-поміщицької Польщі. Під 
час радянсько-польської війни 
1920, коли Червона Армія визво¬ 
лила частину Сх. Галичини, в 
т. ч. Тернопільщину, Тернопіль 
став центром Г алицької Соціа¬ 
лістичної Радянської Республіки 
(ГСРР). У містах і селах створю¬ 
валися парт, осередки, які стали 
ініціаторами соціалістичних пере¬ 
творень на визволених землях. 
Після окупації восени 1920 Зх. 
України білополяками комуністич¬ 
ні орг-ції, діючи в умовах підпіл¬ 
ля і терору, очолили революц. бо¬ 
ротьбу трудящих. Ряди Тернои. 
окружної парт, орг-ції КПЗУ зро¬ 
стали. В 1924 вона налічувала 7 
осередків з 34 комуністами, в серп¬ 
ні 1925—67 осередків і 335 членів 
партії. Під керівництвом орг-цій 
КПЗУ на Тернопільщині відбува¬ 
лися масові революц. виступи тру¬ 
дящих. Після визволення Черво¬ 
ною Армією зх.-укр. земель у ве¬ 
ресні 1939 для подання допомоги 
парт, і рад. орг-ціям ЦК КП(б)У 
в кін. 1939 відрядив сюди досвід¬ 
чених парт, і рад. працівників. 
Важливу роль в орг. і політ, зміц¬ 
ненні Т. о. п. о. відіграла І обл. 
парт. конференція (23—25. IV 
1940). На той час в області працю¬ 
вали 38 райкомів, 3 міськкоми 
партії, 201 первинна орг-ція, яка 
налічувала 2674 комуністи. Під 
керівництвом парт, орг-цій були 
здійснені перші соціалістичні пе¬ 
ретворення. Значних успіхів було 
досягнуто в галузі промислово¬ 
сті, на початку червня 1941 в 
області було створено 532 кол¬ 
госпи, які об’єднали 46 402 сел. 
господарства (15,3 %). З поч. 
Великої Вітчизн. війни 80 % 
комуністів пішли до Червоної 
Армії. В 1941—44 на окупованій 
ворогом території області ді¬ 
яли підпільна патріотична органі- 

221_ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА 
ОБЛАСНА 
ПАРТІЙНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ 

Тернопіль. 
Меморіальний комп¬ 
лекс на честь радян¬ 
ських воїнів, які за¬ 
гинули під час визво¬ 
лення Тернополя від ні¬ 
мецько-фашистських за¬ 
гарбників. Архітектори 
Б. Гаврилюк, Є. Трой¬ 
ський, Є. Приймачен- 
ко. 1970. 

Тернопіль. 
Площа Свободи. 
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Площа — 
13,8 тис. км* 
Населення — 
1162,1 тис. чол. 
(на 1.1 1983) 

Центр — 
м. Тернопіль 

ПОСІВНІ ПЛОЩІ 
ОСНОВНИХ СІЛЬСЬКО¬ 
ГОСПОДАРСЬКИХ 
КУЛЬТУР (1982,%) 

№1(111 Ячмінь Ш: Овочево-баштанні 
■ і картопля 
Цукрові буряки 

Однорічні трави 

Тернопільська 
область. 
Пам’ятник радянським 
воїнам-визволителям у 
місті Збаражі. Скульп¬ 
тор Л. Гром. 1948. 

зація на чолі з Я. А. Кравчен¬ 
ком, антифашист, підпільна орг- 
ція на чолі з комуністом М. М. 
Погодою, антифашист, підпільна 
орг-ція, яку створили кол. рад. 
воїни комуніст В. П. Семенов, 
комсомольці О. М. Артамонов, 
В. Г. Бєляєв, П. С. Козлов, та ан¬ 
тифашист. група, створена кол. 
головою сільради, секретарем ком¬ 
сомольської орг-ції с. Літовище 
Шумського р-ну 3. І. Бондаруком 
і кол. військовослужбовцем О. В. 
Комелягіним, та ін. У березні 1943 
обидві групи приєдналися до пар¬ 
тизан. з’єднання А. 3. Одухи. 
Після визволення області від оку¬ 
пантів Т. о. п. о. мобілізувала тру¬ 
дящих на якнайшвидшу відбудову 
зруйнованого війною нар. г-ва. 
На кін. грудня 1947 Т. о. п. о. об’¬ 
єднувала 510 первинних парт, орг- 
цій, в яких налічувалося понад 
6300 комуністів. Велику роботу 
проводила Т. о. п. о. по соціаліс¬ 
тичній перебудові с. г. Зламавши 
опір куркульства, трудящі області 
під керівництвом комуністів навес¬ 
ні 1950 завершили колективізацію 
с. г. Значну роль в орг.-госп. зміц¬ 
ненні колгоспів, ідейно-політ. зміц¬ 
ненні сільс. парт, орг-цій відігра¬ 
ли політвідділи МТС, створені 
в зх. областях УРСР 1949—50 за 
постановою ЦК ВКП(б). Під ке¬ 
рівництвом парт, орг-цій в області 
успішно здійснювалась культурна 
революція. Завдяки постійній ува¬ 
зі КПРС і Рад. уряду, братерській 
допомозі всіх союзних республік, 
самовідданій праці трудящих об¬ 
ласті Тернопільщина за роки со¬ 
ціалістичного будівництва зробила 
великий крок уперед. На кін. 1981 
обсяг пром. продукції області зріс 
проти довоєнного майже в ЗО раз. 
На підприємствах і в колгоспах 
масового розмаху набуло соціа¬ 
лістичне змагання, на чолі якого 
йдуть комуністи і комсомольці. 
Рік у рік шириться і міцніє соц- 
змагання між трудящими Терноп., 
Війн., Хмельн. областей УРСР і 
Пензенської обл. РРФСР, а також 
Сливенського округу НРБ. Обл. 
парт, орг-ція виховала багатьох 
передовиків і новаторів виробницт¬ 
ва. 37 чол. удостоєно звання Героя 
Соціалістичної Праці, а Є. О. До- 
линюк цього звання удостоєна дві¬ 
чі. Здійснюючи рішення XXIII — 
XXVI з’їздів КПРС, Листопадово¬ 
го (1982) та Червневого (1983) 
пленумів ЦК КПРС, з’їздів Ком¬ 
партії України, обл. парт, орг-ція 
спрямовує орг. і масово-політ. 
роботу на виконання завдань ко- 
муністич. будівництва, виховання 
трудящих у дусі рад. патріотизму 
і пролет. інтернаціоналізму. В 
різний час обл. парт, орг-цію очо¬ 
лювали І. Д. Компанець, В. М. 
Дружинін, І. І. Профатілов, Г. І. 
Шевчук. На 1. І 1983 Т. о. п. о. 
об’єднувала одну міську і 16 ра¬ 
йонних парт, орг-цій, в яких на¬ 
лічувалося 45 054 комуністи. На 
1983 у Т. о. п. о. відбулося 19 обл. 
парт, конференцій. 
Активним помічником обл. парі, 
орг-ції є обл. комсомольська орг- 
ція, яка налічує 163 817 чол. (на 
1.1 1983). Друк, органом Т. о. 
п. о. є газ. <Вільне життя». 
Про розвиток економіки і куль¬ 
тури області див. також Терно¬ 
пільська область. 

Літ.: Нариси історії Тернопільської 
обласної партійної організації. Львів, 
1980; Історія міст і сіл УРСР. Терно¬ 
пільська область. К., 1973. 

А. І. Корнієнко. 

тернопільська Область — 
у складі Української РСР. Утворе¬ 
на 4.XII 1939 в результаті возз’єд¬ 
нання зх.-укр. земель в єдиній 
Укр. Рад. д-ві. Розташована на 3. 
республіки. В області — 16 райо¬ 
нів, 424 сільради, 16 міст, 15 с-щ 
міськ. типу. В 1967 область наго¬ 
роджено орденом Леніна. Карти 
див. на окр, арк., с. 112—113. 

Природа. Більша частина Т. о. 
лежить у межах Подільської висо¬ 
чини, крайня пн.-зх. частина — у 
Малому Поліссі. Подільська висо¬ 
чина (макс. висота в межах об¬ 
ласті 443 м) поступово знижується 
з Пн. на Пд. і Пд. Сх. На Пн. цієї 
височини підносяться Вороняки 
та Кременецькі гори (вис. до 408 м), 
які крутим уступом обриваються 
до Малого Полісся. З Пн. Зх. на 
Пд. Сх. простягаються скелясті, 
дуже розчленовані вапнякові пас¬ 
ма — Товтри, або Медобори. На 
крайньому Пд. Зх.— Опілля. По¬ 
ширені карстові форми рельєфу: 
печери (див. Печери подільські), 
лійки, понори, карри. Серед ко¬ 
рисних копалин переважають міне¬ 
ральні буд. матеріали: вапняки, 
цегельні й черепичні глини, квар¬ 
цові піски, пісковики, гіпс, крейда, 
мертель, гравій, галька. Є також 
поклади торфу, бурого вугілля 
(Бриківське родовище), бентоні¬ 
тових глин (Почаївське, Бережан¬ 
ську, Смиковецьке родовища), до¬ 
ломітів, глауконітових пісків, фос¬ 
форитів, самородної сірки: міне¬ 
ральні води й лікувальні грязі. 
Клімат помірно континентальний. 
Пересічна т-ра січня на Пн.— 5,5°, 
на Пд. — 4,5°, липня відповідно 
+ 18 та +19°. Опадів 520—700 мм 
на рік, бл. 75 % їх припадає на 
теплий період. Інколи випадає 
град. Взимку бувають заметілі. 
Вегетаційний період 203—208 днів. 
Річки Т. о. належать до басейнів 
Дністра (Золота Липа, Коропець, 
Стрипа, Джурин, Серет, Нічлава, 
Збруч) та Прип’яті (Іква, верхів’я 
Горині й Вілії). В області 380 став¬ 
ків площею понад 1 га і 14 водо¬ 
сховищ заг. пл. 7825 га. Прово¬ 
диться комплекс заходів щодо 
охорони вод від забруднення й ра¬ 
ціонального використання їх. У 
грунтовому покриві переважають 
різні види чорноземів, сірі і тем¬ 
но-сірі опідзолені грунти. На 
Зх. і Пд. Зх.— світло-сірі й сірі 
опідзолені грунти. Дернові та бо¬ 
лотні грунти поширені у пн. ча¬ 
стині. Область розташована в лісо¬ 
степовій зоні. Ліси займають 
189,6 тис. га, в основному по доли¬ 

нах річок, у Товтрах, Кременець¬ 
ких горах та на вододілах. Найпо¬ 
ширеніші широколистяні ліси 
(дуб, граб, ясен, в’яз, липа), трап¬ 
ляються букові ліси з домішкою 
граба, липи; у Придніпров’ї — 
діброви. На Пн.— соснові й дубо¬ 
во-соснові ліси. Із ссавців на тер. 
області найпоширеніші козуля, 
дика свиня, лисиця, борсук, куни¬ 
ці — лісова та кам’яна, заяць- 
русак, тхори, ласка, вйдра (побли¬ 
зу річок), білка. Акліматизовано 

Долина річки Серету. 

ондатру, нутрію (в звірівничих 
г-вах). З птахів: крижень, чирок, 
чайка, бекас, річковий мартин, бі¬ 
лий лелека, перепілка, зяблик, 
дрозди, сіра куріпка, сови, яструб 
та ін. В карстових печерах багато 
рукокрилих. Серед 373 природо¬ 
охоронних об’єктів області (заг. 
пл. 47,9 тис. га) — 9 держ. заказ¬ 
ників («Дача Галілея», Жижавсь- 
кий, Касперівський, «Криве урочи¬ 
ще», Обіжевський, Семиківський, 
Серетський, «Суразька дача» та 
Чистилівський). Пам’ятки при¬ 
роди респ. значення — Подільсь¬ 
ка бучина, Заліщицька діброва, 
урочище Глоди, Кременецькі гори 
та ін.; печери — Оптимістична, 
Озерна, Кристальна, Млинківсь- 
ка печера, Вертеба та ін.; пам’ят¬ 
ки садово-паркового мист. респ. 
значення — Скала-Подільський, 
Більче-Золотецький, Кременець¬ 
кий, Вишнівецький, Раївський пар¬ 
ки та Гермаківський дендропарк. 
Населення. Осн. населення — ук¬ 
раїнці; живуть також росіяни, по¬ 
ляки, євреї. Пересічна густота нас. 
— 84,2 чол. на 1 км2 (1983). Най- 
густіше населені центр, і пд. ча¬ 
стини області. Міське населення 
становить 35 % (1983). Найбільші 
міста: Тернопіль, Чортків, Креме¬ 
нець, Бережани. 
Народне господарство. До возз’єд¬ 
нання з УРСР тер. сучасної Т. о. 
була агр. районом. Пром-сть була 
відсталою, переважали дрібні й 
напівкустарні підприємства по пе¬ 
реробці деревини та с.-г. сировини 
(млини, спиртові і маслоробні 
з-ди, бойні). За роки Рад. влади 

Тернопіль. Бульвар К. Маркса. 



ернопільщина перетворилася на 
ндустр.-агр. область з оагатогалу- 
евою пром-стю і високоінтенсив- 
им с. г. Створено маш.-буд. і ме- 
алообр., енерг., хім., легку та 
я. галузі пром-сті, технічно пере¬ 
снащено харч, пром-сть. На со¬ 
ціалістичних засадах перебудова- 
ю с.-г. виробництво. 
Іромисловість. Промис- 
ювий комплекс Т. о. становлять 
арчова (40,3 % валової продук- 
ії промисловості області, 1982), 

ківського р-ну) та ін. галузями. 
Розвинуті текст. (Тернопільський 
бавовняний комбінат імені 60-річ- 
чя Великої Жовтневої соціалістич¬ 
ної революції, Кременецька ф-ка 
ватину, Заліщицька ф-ка текст.- 
худож. виробів), швейна (Терно¬ 
піль, Чортків), взут. (Тернопіль, 
Теребовля), шкіряно-галантерейна 
(Тернопіль, Заложці, Вишнівець), 
галузі легкої пром-сті. Найбіль¬ 
ші підприємства машинобудування 
і металообробки — тернопіль- 

гречка, горох; технічні — цукр. 
буряки; кормові — викосуміші, 
конюшина, люцерна, кормові коре¬ 
неплоди. Площа плодово-ягідних 
насаджень (яблуні, груші, вишні) 
— 24,1 тис. га, в т. ч. у плодонос¬ 
ному віці — 16,0 тис. га. Важливе 
місце у с.-г. виробництві займає 
тваринництво (скотарство м’ясо- 
мол. напряму, свинарство, птахів¬ 
ництво). Розвивається бджіль¬ 
ництво, ставкове рибництво, вів¬ 
чарство, звірівництво. Кормову ба- 
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егка (27,5%), машинобуд. і ме- 
алообробна (17,4 % ), буд. мате- 
іалів (4,2 %), лісова і деревообр. 
2,3% )та ін. галузі. Паливно-енерг. 
азу області становлять довізні газ, 
ам. вугілля, енергія Бургитинсь- 
ог ДРЕС (Івано-Фр. обл.) та Ла- 
ижинської ДРЕС (Війн. обл.). В 
бласті діють 150 пром. підпри- 
мств. Харч, пром-сть представле- 
а цукр. (9 з-дів, з них 8 збудова- 
о за роки Рад. влади — у Борще- 
і, Хоросткові , Збаражі, Козовій, 
іучачі, Ланівцях, Кременці, Чорт¬ 
ові; 1982 вироблено 524,8 тис. т 

.укру-піску), молочною і масло- 
ироробною (Тернопіль, Бережани, 
іорщів, Заліщики, Кременець, Ла- 
івці та ін.), м’ясною (комбінати 
Тернополі й Чорткові), плодо- 

вочеконсервною (Заліщики, Бе- 
ежани), спиртовою, тютюново-ма- 
орковою( Кременець, Борщів, Мо- 
астириська. с. Ягільниця Чорт- 

бирання цукрових буряків у колгос 
і імені О. Я. Пархоменка Підволо- 
іського району. 
майстерні Микулинецького вироб- 

ічого відділення Теребовлянської 
ійсїльгосптехніки. 

ські виробничі об’єднання «Терно¬ 
пільський комбайновий завод» 
(бурякозбиральні комплекси) та 
«Ватра» (світильники, пускорегу- 
люючі апарати), з-ди: рем.-мех., 
госп. виробів, авторем., Чорткїв- 
ський авторемонтний, Бучацьке 
вироби, об’єднання металовиробів, 
Збаразький з-д госп. литва. Ви: 
роби. буд. матеріалів (виробничі 
об’єднання буд. матеріалів у Тер¬ 
нополі, Бережанах, Зборові, Кре¬ 
менці та ін., комбінати «Будінду- 
стрія» та домобуд.; з-ди: залізо¬ 
бетонних виробів, цегельний у 
Тернополі, холодного асфальто¬ 
бетону в Скалі-Подільській, залі¬ 
зобетонних конструкцій у с. Ве¬ 
ликій Березовиці Терноп. р-ну). 
Працюють Підволочиська ф-ка 
пластмас, виробів, тернопільські 
фарфор, з-д, фармацевтична ф ка. 
Серед галузей лісової і деревообр. 
пром-сті найбільше значення має 
меблева (Тернопіль, Бережани, 
Кременець, с. Озеряни Борщівсь- 
кого р-ну). Розвинуті художні 
промисли, зокрема ткацтво, виши¬ 
вання, лозоплетіння, килимарство. 
Сільське господарст- 
в о. Т. о.— важливий район висо- 
котоварного зернового г-ва і м’ясо- 
мол. тваринництва. Широко розви¬ 
нуті вирощування тех. культур і 
садівництво. На кін. 1982 в області 
було 336 колгоспів, 20 радгоспів, 
29 райоб’єднань сільгосптехніки 
га їхніх виробничих відділень, 16 
райоб’єднань сільгоспхімії. С. г. 
високомеханізоване (табл.). У Т. о. 
високий рівень с.-г. освоєння зе¬ 
мель. З 1180 тис. га земель, що 
перебувають у користуванні с.-г. 
підприємств і г-в, 1061 тис. га — 
під с.-г. угіддями, з них 958 тис. 
га орних земель, 88 тис. га сіножа¬ 
тей і пасовищ (1982). Проводяться 
великі роботи по осушуванню пе¬ 
резволожених і заболочених земель 
(у заплавах річок Стрипи, Короп¬ 
ця, Золотої Липи, Горині, Збру¬ 
ча, Білії та ін.). Всього осушено 
117,6 тис. га (кін. 1982). Посівна 
площа 1982 становила 964 тис. га. 
Гол. зернові культури — озима 
пшениця, ярий ячмінь, кукурудза, 

зу тваринництва області станов¬ 
лять польове кормовиробництво, 
пром. вироби, кормів (14 комбікор¬ 
мових з-дів, у т. ч. Борщівський, 
Тернопільський, Чортківський та 
ін., 1982), використання відходів 
харч, пром-сті, зокрема цукр., 
спиртової; природні сіножаті й 
пасовища. Осн. породи великої 
рогатої худоби — чорно-ряба, чер¬ 
вона польська, симентальська; сви¬ 
ней — велика біла, овець — пре¬ 
кос. В області діють 21 міжгосп. 
підприємство по вироби, м’яса, 
16 птахівницьких, 2 рибницькі, 
агропром. об’єднання «Тернопіль- 
плодоовочгосп ». 
Т ранспорт. Експлуатаційна 
довж. з-ць заг. користування в ме¬ 
жах області 1982 становила 574 
км. Територією області проходять 
з-ці Київ — Жмеринка — Терно¬ 
піль — Львів — Чоп, Київ — Ше¬ 
петівка — Тернопіль — Чернівці, 
Ярмолинці — Тернопіль — Ходо- 
рів. Залізничні вузли: Тернопіль, 
Чортків. Довж. автошляхів — 5,4 
тис. км, у т. ч. з твердим покрит¬ 
тям — 4,5 тис. км. Автомагістра¬ 
лі: Брест — Луцьк — Тернопіль — 
Чернівці, Тернопіль — Стрий, 
Вінниця — Львів — Краковець, 
Кам’янець-Подільський — Чорт¬ 
ків — Івано-Франківськ. Аеропорт 
у Тернополі. Судноплавство по 
Дністру (пристань Заліщики). Те¬ 
риторією області проходить газо¬ 
провід «Союз» та ін. магістральні 
газопроводи. 
Будівництво. Капітальні 
вкладення в нар. г-во області за 
1976—82 становили (у порівнянних 

На головному підпри¬ 
ємстві тернопільського 
виробничого'|об’єднання 
«Тернопільський ком¬ 
байновий завод». 
У ткацькому цеху Тер¬ 
нопільського бавовня¬ 
ного комбінату імені 
60-річчя Великої Жовт¬ 
невої соціалістичної ре¬ 
волюції. 
В одному з цехів кон¬ 
сервного заводу колгос¬ 
пу імені Радянської 
Армії Кременецького 
району. 

Парк основних 
сільськогосподарських 
машин в колгоспах 
і радгоспах (тис. шт.) 

1982 

Трактори 
(фіз. одиниць) 10,6 

Зернозбираль¬ 
ні комбайни 3.2 

Міжгосподарське під¬ 
приємство по виробниц¬ 
тву свинини у Підволо- 
чиському районі. 
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цінах) 2024 млн. крб., у т. ч. 296 
млн. крб. 1982. В області діють 
47 держ. і кооп. та 36 міжгосп. 
первинних підрядних буд. і мон¬ 
тажних орг-цій. За 1976—82 держ. 
і кооп. підприємства та орг-ції, кол¬ 
госпи і населення збудували житл. 
будинки заг. площею 2387 тис. м2, 
у т. ч. 300 тис. м2 1982. 
Торгівля й побутове 
обслуговування. На кін. 
1982 в області працювало 4,8 тис. 
підприємств роздрібної торгівлі та 

громад, харчування. Заг. обсяг роз¬ 
дрібного товарообороту держ. і ко¬ 
оп. торгівлі, включаючи й громад, 
харчування, 1982 зріс проти 1975 
у 1,4 раза. Підприємств побутового 
обслуговування було 1619, в т. ч. 
692 в сільс. місцевості. Обсяг побу¬ 
тових послуг населенню 1982 зріс 
проти 1975 в 1,8 раза. 
Охорона здоров’я. У 1982 в області 
було 14,3 тис. лікарняних ліжок 
(123,5 ліжка на 10 тис. ж.); мед. 
допомогу подавали 3785 лікарів 

(32,6 лікаря на 10 тис. ж.) та 
11,0 тис. осіб серед, мед. персона¬ 
лу; діяли 155 жіночих консульта¬ 
цій, дит. поліклінік і амбулато¬ 
рій. В області — 5 санаторіїв (на 
1025 ліжок). 
Культура. В 1982/83 навч. р. в об¬ 
ласті було 882 загальноосв. школи 
(183 тис. учнів), 14 серед, спец, 
навч. закладів (12,2 тис. учнів), 
23 профес.-тех. уч-ща (11,5 тис. 
учнів), 3 вищі навч. заклади — 
Тернопільський медичний інсти- 

До карти ОСНОВНІ ПАМ’ЯТНИКИ І ПАМ’ЯТНІ МІСЦЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ. 
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Здвиженська церква 
в Тернополі. 16—17 ст. 

1. Пам’ятник 3. 1. Бондаруку — 
керівникові підпільно-партизан¬ 
ської групи, що діяла 1942—44 
на території Шумського р-ну. 

2. Місце народження польс. поета- 
демократа Ю. Словацького. Па¬ 
м’ятник поетові. 

3. Тут 1846 був Т. Г. Шевченко. 
4. Місце народження укр. рад. ком¬ 

позитора М. І. Вериківського 
та рос. географа і геолога О. Л. 
Чекановського. 

5. У 1860—61 тут жив М. М. Прже- 
вальський. 

6. Кладовище укр. козаків, які заги¬ 
нули в боях за визволення Кре¬ 
менця 1648 і в битві проти польс. - 
шляхетського війська 1651. 

7. Пам’ятки архітектури: замок 
13—16 ст., ансамбль Кременець¬ 
кого ліцею 1731—43 з костьолом 
1743, Миколаївський собор 16— 
17 ст., житлові будинки 17 —18 ст., 
Богоявленський монастир 17 ст. 

ОСНОВНІ ПАМ'ЯТНИКИ .р.;.о.;вХе.;н;\с.;ь 

. ПАМ'ЯТНІ МІСЦЯ 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Пачяпики й -ам ятні місця істори 
^ К0-рсВ0.7ЮЦТЙНИХ подій та ПОДІЙ 

громадянської війни 

пам ятні'чи нам ятні місця Великої -і_її..:.. • ! * 
В т«изняноі війни 1941-45 рр 

а й пам'ятні місця, пов язанії! ‘~ П|.Е У- Н. Ґ В'ЕД'Ь' кТШІЇШл. 
і діяльністю державних, полі¬ 

ціях І військових діячів, діячів нау - Ь Архітектурні пам ятки ф Музеї 
культури героїв праці 

Археологічні пам'я Заповідні місця й 
пам’ятки природи 

х націоналістів 

А Іс-оричма 

8. Краєзнавчий музей. 
9. Пам’ятник піонеру-герою Басі 
Шишковському.який загинув 1944. 

10. Городище 10—13 ст. 
11. Тут 1846 був Т. Г. Шевченко. 
12. Пам’ятка архітектури — ансамбль 

Почаївської лаври. 
13. Музей атеїзму. 
14. Пам’ятний знак на честь перемоги 

загонів Червоної Армії під коман¬ 
дуванням Г. І. Котовського над 
білополяками 1920. 

15. Тут 1846 був Т. Г. Шевченко, а 
1848 — франц. письменник Оноре 
де Бальзак. 

16. Пам'ятка архітектури — палац 
18 ст. 

17. Парк 18 ст. 
18. Пам’ятка архітектури — замок 

1516. 
19. Кладовище, де поховані рад. вої¬ 

ни (в т. ч. Герой Рад. Союзу 
С. Є. Жогін), які загинули в липні 
1944 в боях проти нім.-фашист, 
загарбників. 

20. Пам’ятник Б. Хмельницькому. 
21. Пам’ятний знак на честь газети 

«Искра», яку 1901—02 нелегально 
транспортували через Збараж. 

22. Братське кладовище, де поховані 
рад. воїни, які загинули під час 
визволення Збаража від нім.-фа¬ 
шист. загарбників 1944 та від рук 
укр. бурж. націоналістів. Тут 
поховані Герої Рад. Союзу М. Г. 
Пігорєв і А. В. Дяченко. 

23. Пам’ятник Б. Хмельницькому. 
24. Пам’ятний знак на честь героя 

визвольної війни українського 
народу 1648—54 полковника С. 
Морозенка. 

25. Пам’ятки архітектури: замок 
1626—31, ансамбль монастиря бер¬ 
нардинців 1627. 

26. Пам’ятник партизанам-ковпаків- 
цям, які загинули в бою з нім.- 
фашист. загарбниками в урочищі 
Малинник у липні 1943. 

27. Місце народження укр. рад. ху¬ 
дожниці О. Л. Кульчицької. 

28. Пам’ятки архітектури: замок 1534 
—54, костьол 1620, костьол бер 
нардикців 1630, Миколаївська 
церква 1691, Троїцький собор 17 
ст., ратуша 1811. 

29. Будинок, в якому 1920 розміщу¬ 
вався ЦК Компартії Східної Га¬ 
личини. 

30. Будинок, у якому в липні — ве¬ 
ресні 1920 перебував Галицький 
революц. комітет. 

31. Меморіальний комплекс на честь 
рад. воїнів, які загинули під час 
визволення Тернополя від нім.- 
фашист.-загарбників. 

32. Монумент-танк на честь визволен¬ 
ня Тернополя від нім.-фашист, 
загарбників. 

33. Пам’ятник артилеристам — учас¬ 
никам визволення Тернополя в 
березні — квітні 1944. 

34. Пам’ятник рад. льотчикам — учас¬ 
никам боїв за Тернопіль у роки 
Великої Вітчизн. війни. 

35. Меморіальне клад9вище рад. вої¬ 
нів, які загинули під час визволен¬ 
ня Тернополя від нім.-фашист, 
загарбників. 

36. Пам’ятник Т. Г. Шевченкові. 
37. Пам'ятник О. С. Пушкіну. 
38. Пам’ятник О. М. Горькому. 
39. Тут 1882, 1887, 1898, 1905, 1911 

був І. Фрамко. 

40. Пам’ятки архітектури: Старий за¬ 
мок 1540—48, Здвиженська церква 
16—17 ст., церква Різдва 17 ст. 

41. Тернопільський краєзнавчий му¬ 
зей. 

42. Картинна галерея (в приміщенні 
домініканського костьолу — па¬ 
м’ятки архітектури 1749—79). 

43. Тут минули дитинство і юність 
укр. співачки С. А. Крушельни- 
цької. 
Меморіальний музей у будинку, 
де вона жила. Пам’ятник на моги¬ 
лі батьків С. А. Крушельницької. 

44. Кладовище рад. воїнів і жертв 
фашист, окупації, де поховано 
Героя Рад. Союзу В. І. Осипова, 
який загинув під час визволення 
Підволочиська. 

45. Парк — пам’ятка садово-парково¬ 
го мистецтва (закладено 1760). 

46. Тут 1904—35 жив укр. письмен¬ 
ник Т. І. Бордуляк. Могила пись¬ 
менника. 

47. Пам’ятник керівникові підпіль¬ 
ної антифашист, орг-ції «Вуйко» 
Я. А. Кравченку, який загинув 
1943. 

48. Пам’ятки архітектури: руїни зам¬ 
ку 16 ст., палац 18—19 ст., ко¬ 
стьол 1779. 

49. Тут 1900 —07, 1910—12 жив укр. 
рад. режисер і актор Лесь Кур- 
бас. Кімната-музей митця. 

50. Пам’ятка архітектури — замок 
1630. 

51. Могила Героя Рад. Союзу Я. М. 
Топоркова і капітана М. В. Зуб- 
кова, які загинули в бою за виз¬ 
волення Підгайців від нім.-фа¬ 
шист. загарбників у серпні 1944. 

52. Пам'ятник А. Міцкевичу. 
53. Пам’ятки архітектури: костьол 

1463—1643. Успенська церква 
1653, синагога 17 ст., церква 
18 ст. 

54. Місце народження укр. рад. пись¬ 
менника А. М. Іванчука і укр. пое¬ 
та С. Ф. Будного. Літературна 
кімната-музей А. М. Іванчука і 
С. Ф. Будного. 

55. Могила укр. актора В. М. Юрча- 
ка. 

56. Пам’ятки архітектури: замок 17 
ст., Миколаївська церква 16 ст., 
монастир кармелітів 1635. Угор- 
ницький монастир 17 ст. 

57. Пам’ятник партизанам, які заги¬ 
нули під час рейду з’єднання під 
командуванням двічі Героя Рад. 
Союзу С. А. Ковпака в Карпати 
в липні 1943. 

58. Місце народження укр. рад. жи¬ 
вописця А. І. Мапастпирського. 

59. Місце народження укр. рад. спі¬ 
вачки С. А. Крушельницької. 

60. Місце народження укр. рад. ак¬ 
тора, режисера і педагога М. М. 
Крушельницького. 

61. Могильник періоду комарівської 
культури 15—12 ст. до н. е. 

62. Місце народження укр. фолькло¬ 
риста і етнографа В. М. Гнатюка. 
Погруддя В. М. Гнатюка. Мемо¬ 
ріальний музей В. М. Гнатюка. 

63. Городище 10—13 ст. 
64. Пам’ятки архітектури: ратуша 

1751, замок 14—16 ст.. Василіансь¬ 
ка церква 1753, Покровська церк¬ 
ва 1751, Миколаївська церква 
1610, костьол 18 ст. 

65. Кладовище, де поховані рад. вої¬ 
ни, які загинули в боях проти 



тут, Тернопільський педагогіч¬ 
ний інститут і Тернопільський 
фінансово-економічний інститут 
(всього 13,8 тис. студентів), а та¬ 
кож Тернопільський філіал Львів¬ 
ського політехнічного інститу¬ 
ту. Працюють Всесоюзний проект¬ 
но-конструкторський технологіч¬ 
ний ін-т світлотех. пром-сті, Укр. 
відділення Всесоюзного н.-д. ін-ту 
тваринництва, Укр. відділення 
Всесоюзного н.-д. ін-ту ветери¬ 
нарної санітарії — в Тернополі, 

нім.-фашист, загарбників 1944; 
серед них — Герої Рад. Союзу 
М. І. Собко, С. Ф. Сингаївський 
і працівники рад. парт, органів, 
які загинули від рук укр. бурж. 
націоналістів. 

66. Місце народження керівника нар. 
повстання 1594—96 на Україні 
та в Білорусії. С. Наливайка. 

67. Пам’ятки архітектури: Онуфрі- 
ївська церква 2-ї половини 16 ст., 
костьол і монастир бернардинців 
16 ст.,.ратуша 17 ст. 

68. Меморіальний комплекс Героям 
Рад. Союзу І. І. Дворському, А. Т. 
Кживонь та односельчанам, які 
загинули на фронтах Великої 
Вітчизн. війни та від рук укр. 
бурж. націоналістів. 

69. Городище 10—13 ст. 
70. Пам’ятки архітектури: замок 15 

ст., Миколаївська церква 17 ст., 
костьол 16 ст. 

71. Братська могила керівників пар¬ 
тизанського загону «Червона два¬ 
надцята» С. О. Мельничука і 
П. М. Шеремети, страчених 11 ли¬ 
стопада 1922. 

72. Братська могила рад. воїнів і пар¬ 
тизанів, які загинули в квітні 
1944 в боях за визволення Чортко- 
ва від нім.-фашист, загарбників. 
Могила Героя Рад. Союзу І. В. 
Лавроненка. 

73. Пам’ятки архітектури: Возне- 
сенська церква 1717, Успенська 
церква 17 ст., замок 17 ст. 

74. Краєзнавчий музей. 
75. Братська могила рад. воїнів і пар¬ 

тизанів, які загинули під час 
визволення Пробіжної від нім.- 
фашист. загарбників у березні 
1944. Могила Героя Рад. Союзу 
В. М. Вітвинського. 

76. Місце народження укр. рад. ху¬ 
дожника Л. І. Левицького. 

77. Городище 10—13 ст. 
78. Парк — пам’ятка садово-парко¬ 

вого мистецтва (закладено 1800). 
79. Пам'ятки архітектури: старо¬ 

слов’янський печерний храм із 
жертовним каменем 10 —17 ст., 
Вознесенська церква 17 ст. 

80. Краєзнавчий музей. 
81. Місце народження укр. актора 

В. М. Юрчака. 
82. Пам’ятка архітектури — замок 

1518. 
83. Парк — пам’ятка садово-парково¬ 

го мистецтва (закладено в кінці 
18 ст.). 

84. Монумент на честь рад. воїнів — 
героїв форсування Дністра 
24 березня 1944. 

85. Могила укр. письменника О. С. 
Маковея. Пам’ятник О. С. Ма- 
ковею. 

86. Пам’ятки архітектури: палац 18 
ст., ратуша 18 ст., костьол 17 ст. 

87. Краєзнавчий музей. 
88. Парк 18 ст. 
89. Пам’ятка архітектури — дере¬ 

в’яна церква 1777. 
90. Пам’ятка архітектури — замок 

1650. 
91. Кристальна печера. 
92. Дендропарк (закладено 1956). 
93. Пам’ятник на братській могилі 

рад. воїнів, які загинули 1944 
(серед них — Герой Рад. Союзу 
Я. Г. Митяшкін). 

94. Погруддя двічі Героя Соціаліс¬ 
тичної Праці Є. О. Долинюк. 

Укр. дослідна станція по тютюну 
та махорці в смт Мельниця-По- 
дільська (Борщівський р-н), Тер¬ 
нопільська обл. дослідна станція в 
м. Хоростків (Гусятинський р-н). 
Функціонують обл. літературне 
об’єднання, Тернопільський ук¬ 
раїнський му зично-драматичний 
театр імені Т. Г. Шевченка, 
Тернопільський театр ляльок, 
обл. філармонія. В Т. о. 1028 ма¬ 
сових б-к (фонд 10,3 млн. одиниць 
зберігання), 1064 клубні закла- 

Руїни замку 16 ст. у Микулинцях. 
Теребовлянський район. 

ди, 995 кіноустановок з платним 
показом. Музеї: Тернопільський 
краєзнавчий музей та його від¬ 
діли — картинна галерея в 
Тернополі, Меморіальний музей 
В. Гнатюка в с. Велеснів Монас- 
тириського району, Чортківсь- 
кий, Борщівський, Заліщицький, 
Гусятинський та Бережанський 
краєзнавчі музеї; Кременецький 
краєзнавчий музей та Музей атеїз¬ 
му в Почаєві, 350 музеїв на громад, 
засадах, серед яких 11 присвоєно 
звання народних. У 8640 колек¬ 
тивах худож. самодіяльності Т. о. 
бере участь понад 156 тис. учас¬ 
ників. 95 колективів удостоєно 
звання народних, серед них — 
засл. капела бандуристів УРСР 
Струсівського сільс. будинку ку¬ 
льтури; Кременецький та Копичин- 
ський нар. театри; нар. ансамбль 
танцю «Кременчанка» Кременець¬ 
кого районного будинку культури; 
нар. ансамбль пісні і танцю «Дні¬ 
стер» Заліщицького районного бу¬ 
динку культури; фольклорний ан¬ 
самбль с. Підзамочок Бучацького 
р-ну. Тернопільщина здавна сла¬ 
виться самобутнім мистецтвом нар. 
майстрів. Тут поширені такі види 
декор.-ужиткового мистецтва, як 
вишивання, килимарство, худож. 
ткацтво, кераміка, різьблення на 
дереві, плетіння з рогози. Серед 
541 позашкільного закладу — 9 
станцій юних техніків, 4 станції 
юних натуралістів, дит. екскурсій¬ 
но-туристська станція, 27 будин¬ 
ків піонерів, 10 дит. спорт, шкіл. 
Виходять дві обл. газети — <Віль- 
не життя> і «Ровесник», 16 район¬ 
них і 9 багатотиражних газет. 
Працює вид-во обкому Компартії 
України «Збруч». Обл. комітет 
по телебаченню і радіомовленню. 
Телецентр — у Тернополі. Тер. 
Т. о. багата на істор., археол., ет- 
ногр. та архіт. пам’ятки. В Т. о. 
багато пам’ятних місць, пов’яза¬ 
них з життям і діяльністю ідо- 
мих людей (див. карту «Основні 
пам’ятники і пам’ятні місця Тер¬ 
нопільської області», окремі стат¬ 
ті про райони, райцентри та ін. на¬ 
селені пункти області). 

Літ.: Чайковський М. П. Пам'ятки 
природи Тернопільщини. Львів, 1977; 
Природа Тернопільської області. 
Львів, 1979; Народне господарство 
Української РСР у 1982 році. Статис-* 
тичний щорічник. К., 1983. 

^ А. І. Корнієнко. 
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ Федір Яко¬ 
вич (рр. н. і см. невід.) — укр. спі¬ 
вак і хормейстер 17 ст. Навчався 
в Києво-Могилянській колегії, де 
здобув і муз. освіту. В 40—50-і рр. 
— регент капели цієї колегії. 
З 1652 був регентом Придворної 
капели в Москві (куди приїхав 
з 11 київ, співаками). За істор. 
документами — «творец отрочно¬ 
го пения» (партесного співу). 

І. М. Лисенко. 
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ БАВОВ¬ 
НЯНИЙ КОМБІНАТ імені 60- 
річчя Великої Жовтневої соціалі- 
стичної революції — підпри¬ 
ємство бавовняної промисловості. 
Розташований у м. Тернополі. 
Буд-во почато 1965. Перші пря¬ 
дильні верстати введено в дію 
1967, перші ткацькі верстати — 
1969. До складу комбінату (1982) 
входять прядильне, ткацьке, об¬ 
робне вироби., центр. рем. майстер¬ 
ні. Підприємство виробляє бавов¬ 
няну основу та піткальну пряжу, 
тканини (міткаль, бязь, ситець, 
сатин, репс та ін.). 
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ «БОЯН» — 
укр. муз.-хорове товариство. Ство¬ 
рене 1901 на основі міськ. хору 
для пропаганди укр. муз. куль¬ 
тури в Галичині й муз. виховання 
населення. Утримував б-ку, муз. 
школу (1913—14; з 1928 — філі¬ 
ал Львів. Вищого муз. ін-ту ім. 
М. Лисенка), курси диригентів 
сільс. хорів, скрипковий ансамбль, 
мішаний хор. Влаштовував концер¬ 
ти в Тернополі та за його межами. 
В них брали участь співаки Г. 
Кругиельницька, О. Любич-Пара- 
хоняк, цитрист Є. Купчинський, 
скрипаль І. Левицький, дириген¬ 
ти О. Герлецький, В. Березов- 
ський та ін. У репертуарі хору 
були твори Д. Бортнянського, М. 
Лисенка, М. Леонтовича, В. Ма¬ 
тюка, Ф. Колесси, Д. Січинського, 
С. Людкевича, Г. Топольницького, 
П. Чайковського. На основі т-ва 
1939 створено Терноп. обласну 
хорову капелу. я.Д. Медведик. 
ТЕРНОПІЛЬСЬКИМ ЗАВОД 
ШТУЧНИХ ШКІР — підприємст¬ 
во легкої промисловості. Розташо¬ 
ваний у м. Тернополі. Буд-во по¬ 
чато 1956. Введено в дію 1959. 
До складу підприємства входять 
(1982) осн. цехи — штучної шкіри 
і плівкових матеріалів та допоміж¬ 
ні цехи й дільниці. Річна проектна 
потужність з-ду — 500 тис. м2 ли¬ 
стової штучної шкіри на волокнис¬ 
тій основі. На Т. з. ш. ш. освоєно 
вироби, рулонної штучної шкіри 
для виготовлення верху літнього 
взуття, поліхлорвінілових галан¬ 
терейних плівок, модифікованих 
поліетиленом. 
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ КРАЄЗНА¬ 
ВЧИЙ МУЗЄЙ. Засн. 1912 як 
«Регіональний музей Подільського 
т-ва нар. школи». Має відділи 
(1983): природи, історії дорад. 
періоду та рад. суспільства. На 
правах відділів музею працюють 
картинна галерея в Тернополі, 
районні краєзнавчі музеї в Бере¬ 
жанах, Борщові, Гусятині, Залі- 
щиках, Чорткові, меморіальний 
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Тернопільська 
область. 
Михайлівська дерев'я¬ 
на церква в селі Скори- 
ках Підволочиського 
району. 17 ст. 

Тернопільська 
область. 
Домініканський костьол 
у Тернополі. 1749. 

Тернопільська 
областьч 
Пам’ятник О. С. Мако* 
вею в місті Заліщи- 
ках. 1956. 
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музей акад. АН УРСР В. М. Гна- 
тюка в с. Велесневі Монастири- 
ськогор-ну. Фонди музею станов¬ 
лять понад 80 тис. (1983)експона¬ 
тів. Серед них — палеонтологічні, 
археологічні, етнографічні, нуміз¬ 
матичні колекції; матеріали з істо¬ 
рії рад. часу — про діяльність Га¬ 
лицького революційного коміте¬ 
ту, реліквії Великої Вітчизня; 
ної війни, документи екон. і 
культур, розвитку краю. У збірці 
живопису — твори І. Ю. Рєпіна, 
І. І. Шишкіна, С. І. Васильківсь¬ 
кого, М. К. Пимоненка, А. І. 
Манастирського, К. Д. Трохимен- 
ка, В. І. Насіяна, зарубіжних ху¬ 
дожників 17—19 ст. 

„ В. „А. Лавренюк. 
ТЕРНбПІЛЬСЬКИИ МЕДЙЧ- 
НИЙ ІНСТИТУТ — вищий мед. 
навч. заклад М-ва охорони здо¬ 
ров’я УРСР. Засн. 1957. Має 
2 ф-ти: лікувальний (з 1957) і 
удосконалення лікарів (з 1979). 
В 1982/83 навч. р. навчалось 
2331 студент і 680 курсантів. За 

час існування ін-т підготував бл. 
7140 лікарів. В ін-ті 37 кафедр. 
2 окремі доцентські курси, ме¬ 
тодичний кабінет, музей з історії 
ін-ту та історії розвитку охорони 
здоров’я Тернопільської обл., біб¬ 
ліотека, яка налічує понад 250 
тис. томів. Гол. напрями науко¬ 
вої роботи: фізіологія і патологія 
серцево-судинної та травної систем, 
морфологія людини, процеси ста¬ 
ріння. /. с. Смгян. 
ТЕРНОПІЛЬСЬКИМ НАУКО¬ 
ВИЙ гуртОк — історико-крає- 
знавче наукове товариство, що 
діяло 1892—95 в Тернополі. Т. н. г. 
мав історико-літ. та природничу ко¬ 
місії. Видав «Рочнік кулка науко- 

вего Тарнопольскего» («Щоріч¬ 
ник Тернопільського наукового 
гуртка») за 1892, 1893 та 1895, де 
опубліковано польс. та укр. мо¬ 
вами ряд матеріалів з історії со- 
ціально-екон. відносин на Зх. По¬ 
діллі 16—18 СТ. І. П. Герета. 
тернопільський Округ — 
частина території Сх. Галичини, 
що протягом 1809—15 перебувала 
у складі Росії. Територію Т. о. 
(частина сучас. Терноп. обл.) пере¬ 
дано Росії відповідно до Віден¬ 
ського мирного договору 1809 
(див. Шеибруннський мир 1809) 
між Австрією і Францією. Рос. 
війська, що воювали на боці Фран¬ 
ції, фактично зайняли цю терито¬ 
рію 14 (26).XII 1809, формально 
її було передано 15 (27).VI 1810. 
Населення Т. о. вітало приєднання 
до Росії, оскільки це сприяло 
поліпшенню його екон. становища, 
розвитку нац. культури, зміцнен¬ 
ню дружби між укр. і рос. наро¬ 
дами. Після розгрому наполеонів¬ 
ської Франції відповідно до прий¬ 
нятого Віденським конгресом 
1814—15 заключного (генерально¬ 
го) акта Т. о. було передано Авст- 

ТЕРНОПІЛ ЬСЬКИ Й П ЕДАГО- 
ГГЧНИЙ ІНСТИТУТ імені Я. О. 
Галана — вищий навч. заклад М-ва 
освіти УРСР. Засн. 1940 в м. Кре¬ 
менці як учительський ін-т, 
1950 реорганізований у педагогіч¬ 
ний, який 1969 перебазовано в Тер¬ 
нопіль. Ім’я Я. О. Галана присвоє¬ 
но 1979. В 1982/83 навч. р. в ін-ті 
було 6 ф-тів: природничий, філол., 
фіз.-матем., фізичного виховання, 
підготовки вчителів поч. класів, 
викладачів заг.-тех. дисциплін, на 
яких навчалося 4,6 тис. студентів, 
з них 2,8 тис.— на денному відді¬ 
ленні. Є заочне й підготовче від¬ 
ділення, курси підвищення квалі¬ 
фікації вчителів. При ін-ті працю¬ 
ють б-ка (фонд — 395 тис. оди¬ 
ниць зберігання), музей історії 
ін-ту, кімнати-музеї В. І. Леніна, 
Я. О. Галана. За роки існування 
ін-т підготував 17 тис. учителів. 

А. М. Ломакович. 
«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ПРОЦЕС 
51-го* 1937 — суд. розправа уря¬ 
ду бурж.-поміщицької Польщі над 
групою зх.-укр. трудящих по обви¬ 
нуваченню в належності до Комуні¬ 
стичної партії Західної України 
і Комуністичної спілки молоді 
Західної України. Процес відбу¬ 
вався 7—ЗО.XII 1937 в м. Тернопо¬ 
лі. Підсудні використали його 
для викриття антинар. політики 
польс. правлячих кіл. За проце¬ 
сом 36 чол. було засуджено до різ¬ 
них строків ув’язнення, решту від¬ 
дано під суворий нагляд поліції. 
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН — 
у центр, частині Терноп. обл. 
УРСР. Утворений 1967. Площа 0,8 
тис. км2. Нас. 60,0 тис. чол. (1983). 
У районі — 53 населені пункти, 
підпорядковані селищній і 26 
сільс. Радам нар. депутатів. Центр 
— м. Тернопіль. Т. р. розташова¬ 
ний в межах Подільської височини. 
На Сх. скелясті, дуже розчленова¬ 
ні вапнякові пасма — Товтри. 
Корисні копалини: кварцовий пі¬ 
сок, глини, вапняки, пісковики, 
горф, самородна сірка. Є джере¬ 
ла мінеральних вод. Річки —- Се¬ 
рет з прит. Гнізна (бас. Дністра). 
Грунти чорноземні й опідзолені. 

Лежить у лісостеповій зоні. Ліси 
(дуб, граб, бук, ясен, сосна, яли¬ 
на та ін.) займають 5,1 тис. га. 
В межах району — Чистилівськин 
держ. заказник та частина Серет- 
ського держ. заказника. Осн. иром. 
і культур, центр району — місто 
обл. підпорядкування Тернопіль. 
У районі найбільші промислові 
підприємства — заводи: цукр. «По¬ 
ділля» та залізобетонних кон¬ 
струкцій (с. Велика Березовиця), 
спиртовий (с. Мишковичі), фаб¬ 
рика госп. виробів (смт Великі 
Бірки). Районний комбінат побу¬ 
тового обслуговування (Великі 
Бірки). Основна спеціалізація 
с. г.— землеробство зерново-бу¬ 
ряківничого, тваринництво мол.- 
м’ясного напрямів. Площа с.-г. 
угідь 1982 становила 60 тис. га, 
у т. ч. орні землі — 55 тис. га, 
луки і сіножаті — 1,6 тис. га. Гол. 
культури: озима пшениця, ячмінь, 
горох, жито, гречка, просо, цукр. 
буряки, картопля. Скотарство, 
свинарство, вівчарство, бджіль¬ 
ництво. У Т. р. — 23 колгоспи, 2 
радгоспи, міжгосп. підприємство 
(по виробництву яловичини), гол. 
підприємство обл. міжколг. вироб¬ 
ничого об’єднання по птахівництву, 
райсільгосптехніка з виробничим 
відділенням, райсільгоспхімія. За¬ 
лізничні станції: Бірки Великі, 
Глибочок Великий і Березовиця- 
Острів. Автомоб. шляхів — 293 км, 
у т. ч. з твердим покриттям — 
270 км. У районі — 48 заг.-осв. та 
музична школи; 55 лік. закладів, 
у т. ч. 5 лікарень. 12 будинків 
культури, 44 клуби, 55 кіноуста¬ 
новок, 56 б-к. У с. Острові Т. р. 
народився укр. історик М. М. 
Кордуба, у с. Баворові — польс. 
природознавець М. Ломніцький, 
у с. Кип’ячці^ — укр. літературо¬ 
знавець К. Й. Студинський. У 
Т. р. видається газ. «Шляхом Іл¬ 
ліча» (з 1967). 

С. О. Костинський. 
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РОБІТНИ¬ 
ЧИЙ ВЙСТУП 1905 — ІЮІІГ. 
виступ робітників Тернополя під 
впливом рос. революції 1905—07. 
Був складовою частиною загально- 
австр. політ, страйку, що ставив 
вимогу здійснення демократичної 
виборчої реформи. 28.XI 1905 у Сх. 
Галичині припинили роботу майже 
всі пром. підприємства. В Терно¬ 
полі відбувся заг. страйк. У за¬ 
гальноміському мітингу 29.ХІ взя; 
ло участь 10 тис. трудящих, які 
вимагали видати новий виборчий 
закон, висловили солідарність з 
рос. пролетаріатом, що боровся 
проти царського самодержавства. 
Місц. влада, щоб припинити 
страйк, привела в бойову готовність 
війська, поліцію і жандармерію. 
Під тиском нар. мас правлячі кола 
Австрії провели в січні 1907 рефор¬ 
му виборчої системи, за якою нада¬ 
валося право голосу всім чолові¬ 
кам, які досягли 24-річного віку. 
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ТЕАТР ЛЯ¬ 
ЛЬОК. Засн. 1980. В репертуарі: 
«Клоун і мишенятко» Ю. Чепо- 
вецького, «Сембо» Ю- Єлисєєва, 
«Куди ти, лоша?» Р. Москова, 
«Русалочка» за Г. К. Андерсеном 
та ін. 
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ УКРАЇН¬ 
СЬКИЙ ДРАМАТЙЧНИЙ ТЕ¬ 
АТР, «Український театр» у Тер¬ 
нополі — товариство акторів під 
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художнім керівництвом М. Бен- 
цаля. Діяв 1918—19. Членами т-ва 
були актори «Тернопільських те¬ 
атральних вечорів», Театру то¬ 
вариства «Руська бесіда». В ре¬ 
пертуарі — «Наталка Полтавка» 
І. Котляревського, «Запорожець за 
Дунаєм» С. Гулака-Артемовсько- 
го, «Ой не ходи, Грицю, та й на 
вечорниці» М. Старицького, «Мар¬ 
тин Боруля» І. Карпенка-Каро¬ 
го, «Молодість» М. Гальбе та 
ін. В березні 1919 Т. у. д. т. реор¬ 
ганізувався у Новий львівський 
театр. П. К. Медведик. 
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ УКРАЇН¬ 
СЬКИЙ ДРАМАТЙЧНИЙ ТЕ¬ 
АТР імені І. Франка. Діяв 1939— 
41 і 1944—45. Засн. П. Карабіне^ 
вичем і М. Комаровським на базі 
реорганізованих зх.-укр. антре¬ 
пренерських труп — Театру їм. 
М. Садовського, театру «Промінь» 
і мандрівної оперети. В репертуа¬ 
рі: твори — І. Котляревського, Т. 
Шевченка, Г. Квітки-Основ’янен- 
ка, М. Кропивниць кого, І. Карпен- 
ка-Карого, І. Франка, О. Корній¬ 
чука, Ю. Яновського, М. Горького, 
О. Островського, К. Симонова, Ф. 
Шіллера та ін. В складі трупи: 
режисери — І. Дехтяр, М. Тере- 
щенко\ художники — О. Шатків- 
ський, В. Кулик; серед акторів 
— Б. Антків, В. Варецька, В. 
Пчолкін, Н. Байкова, М. Жар- 
ська, Л. Кравчук, П. Кущієнко. В 
1945 об'єднався з Охтирським 
українським робітничо-колгосп¬ 
ним пересувним театром імені 
Т. Г. Шевченка і дістав назву 
Тернопільський український му¬ 
зично-драматичний театр імені 
Т. Г. Шевченка. П. К. Медведик. 
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ УКРАЇН¬ 
СЬКИЙ МУЗЙЧНО-ДРАМА- 
ТЙЧНИЙ теАтр імені Т. Г. 
Шевченка. Засн. 1930 в м. Охтир¬ 
ці на Харківщині (з 1939 — Сум. 
обл.) як Другий пересувний робітн.- 
сел. театр ім. В. Еллана-Блакит- 
ного (з 1933 робітничо-колгоспний 
пересувний театр ім. Т. Г. Шевчен¬ 
ка; див. Охтирський український 
робітничо-колгоспний пересув¬ 
ний театр імені Т. Г. Шевченка). 
У 1945 переведено до Тернополя 
(з того ж року — сучас. назва). В 
1945 поповнився провідними ак¬ 
торами колишнього Тернопіль¬ 
ського укр. драм, театру ім. І. 
Франка. В репертуарі: «Ой піду 
я в Бориславку» за І. Франком, 
«Дай серцю волю — заведе в нево¬ 
лю» М. Кропивницького, «Не су¬ 
дилось» М. Старицького, «Як 
сходило сонце» І. Микитенка, «Не¬ 
забутнє» за О. Довженком, «Лихо 
з розуму» О. Грибоєдова, «Єгор 
Буличов та інші» М. Горького, 

Тернопільський український музично- 
драматичний театр імені Т. Г. Шев¬ 
ченка. Архітектори І. Михайленко, 
Ф. Чорновіл, В. Новикон. 1955. 

«Доля людини» за М. Шолоховим, 
«Поки гарба не перевернулась» О. 
Іоселіані, «Країна Айгуль» М. 
Каріма, «Баладина» Ю. Словаць¬ 
кого, «Кар єра Артуро Уї» Б. 
Брехта. В різний час в театрі пра¬ 
цювали: нар. арт. СРСР В. Гри- 
пич, нар. артисти УРСР Я. Геляс, 
С. Онипко, М. Клименко, засл. 
діячі мист. УРСР С. Данилигиин, 
О. Ріпко, засл. артисти УРСР 
С. Коваль, М. Терещенко, К. Ка- 
патський, режисер Р. Степаненко. 
В трупі (1983) нар. артисти УРСР 
П. Загребельний (з 1974 — гол. ре¬ 
жисер), П. Ластівка, засл. артис¬ 
ти УРСР І. Биков, А. Бобровський, 
М. Гонта, А. Горчинський, Е. 
Корницький, В. Хім’як, В. Ячмін- 
ський. Театр нагороджено Почес¬ 
ною Грамотою Президії Верховної 
Ради УРСР (1980). 
Літ.: Корнієнко О. 3. Тернопіль¬ 
ський театр імені Т. Г. Шевченка. 
К., 1980. О. 3. Корнієнко. 

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ФІНАН¬ 
СОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИ¬ 
ТУТ — вищий навчальний заклад 
М-ва вищої і середньої освіти 
УРСР. Створений 1971 на базі 
фінанс.-екон. ф-ту Київського ін¬ 
ституту народного господарства. 
Має ф-ти: фінанс.-екон., планово- 
екон., обліково-екон., кредитно- 
екон. Є підготовче, вечірнє та заоч¬ 
не відділення. При ін-ті працює 
ф-т підвищення кваліфікації фі- 
нанс. працівників м-в і відомств 
республіки, навч.-обчислювальний 
центр, н.-д. сектор. У фонді б-ки — 
192 тис. одиниць зберігання (1983). 
В 1982/83 навч. році налічувалось 
5152 студенти, у т. ч. на денному 
відділенні — 2290. З часу засну¬ 
вання підготовлено 11 241 спеціа¬ 
ліст (1983). П. Д. Гуменюк. 

ТЕРНОПІЛЬСЬКІ СЕЛЯНСЬКІ 
СТРАЙКИ 1900 — масові виступи 
сільськогосп. пролетаріату на Тер¬ 
нопільщині. В квітні 1900 селяни 
Турильчого, Бабинців, Панівців, 
Ніври, Мельниціта ін. сіл Борщів- 
ського пов. відмовилися від роботи 
на поміщицьких землях, вимагаю¬ 
чи підвищення заробітної плати. 
Для придушення страйку влада 
направила в Борщівський пов. 
каральні загони. Страйкуючих під¬ 
тримували селяни сусідніх сіл. 
У кінці квітня на Тернопільщині 
страйком було охоплено понад 50 
сіл. Він тривав до середини черв¬ 
ня. Поміщики змушені були піти 
на деякі поступки і задовольнити 
вимоги страйкарів, зокрема збіль¬ 
шити плату за роботу в поміщиць¬ 
ких маєтках. 
«ТЕРНОПІЛЬСЬКІ ТЕАТРАЛЬ¬ 
НІ ВЕЧОРЙ» — перший укр. ста¬ 
ціонарний професійний муз.-драм, 
театр у Тернополі. Діяв з 1915 
до липня 1917. Організатор і ре¬ 
жисер — Лесь Курбас. З квітня 
1916 художній керівник — М. 
Бенцаль. В театрі працювали: Т. 
Бенцалева, Я. Бортник, О. Воли¬ 
нець, Т. Демчук, С. Зубрицький, В. 
Калин, М. Крушельницький, М. 
Калинівна, Ф. Лопатинська, Ф. 
Лопатинський, А. Осиповичева, 
І. Рубчак, Я. Сеньків, С. Стад- 
никова, М. Чернявська, П. Чуба¬ 
тий (хормейстер), Г. Юрчакова та 
ін. Театр мав симф.ооркестр (ди¬ 
ригенти О. Басса і Й. Баумволя) 
і хор. В репертуарі драм, твори— 
«Наталка Полтавка» І. Котлярев¬ 

ського», «Назар Сто доля» Т. 
Шевченка, «Шельменко-денщик» 
Г. Квітки-Основ яненка, «Украде¬ 
не щастя» І. Франка, «Маруся 
Богуславка» М. Старицького, «По¬ 
шились у дурні» М. Кропивниць¬ 
кого, «Безталанна» І. Карпенка- 
Карого, «Ведмідь» А. Чехова, 
«Верховинці» Ю. Коженьовського, 
«Молодість» М. Гальбе; муз. тво¬ 
ри — «Запорожець за Дунаєм» С. 
Г улака-Артемовського, « Вечорни¬ 
ці» П. Ніщинського та ін. Театр 
давав концерти, зокрема пам’яті 
Т. Шевченка, І. Франка. 
Літ.: Медведик П. У «Тернопільських 
театральних вечорах». «Жовтень», 
1964, М° 4; Демчук Т. Тернопільські 
театральні вечори. В кн.: Лесь Кур¬ 
бас. Спогади сучасників. К., 1969. 

П. К. Медведик. 
ТЕРНОСЛИВА (Ргипиз іпзіїіііа) 
— плодовий кущ або деревце 
родини розових. Іноді Т. виділяють 
як підвид або одну з форм сливи 
звичайної (Ргипиз сіошезііса). Бать¬ 
ківщина невідома. Деякі дослідни¬ 
ки висловлюють припущення, що 
Т.— гібридного походження від 
схрещування терну й аличі. Гілки 
з колючками, пагони опушені. Ли¬ 
стки еліптичні або оберненояйце¬ 
видні. Плоди (кістянки) невеликі, 
круглі або овальні, з м’ясистим 
оплоднем. Споживають їх свіжи¬ 
ми, а також переробляють на ва¬ 
рення, повидло, компоти тощо. 
З насіння вирощують підщепи для 
сливи, абрикоса і персика. На Ук¬ 
раїні пошир, в пн. районах. 
тернувАте — селище міського 
типу Новомиколаївського р-ну За- 
поріз. обл. УРСР. Залізнична 
ст. Гайчур. 1,9 тис. ж. (1983). 
Меблева ф-ка, елеватор, будинок 
побуту. Середня та муз. школи, 
лікарня, Будинок культури, кіно¬ 
театр, 2 б-ки. Засн. 1900, с-ше 
міськ. типу — з 1957. 
ТЕРОМбРФИ — підклас вимер¬ 
лих плазунів; те саме, що й звіро¬ 
подібні. 
ТЕРбР (франц. Сеггеиг, букв.— 
страх, жах, із лат. Іеггог) — полі¬ 
тика залякування, насильства, роз¬ 
права з політ, противниками аж 
до їх фіз. знищення. Термін по¬ 
чали вживати після Великої 
французької революції. Т.— осн. 
метод боротьби бурж. контррево¬ 
люції, фашист, режимів проти 
прогресивних сил. 
ТЕРОРИЗМ міжнародний (від 
терор) — вбивства чи інші пося¬ 
гання на життя глав держав, глав 
або членів уряду, дипломатичних 
представників та інших службо¬ 
вих осіб, захоплення заложників, 
насильницький угон повітряного 
судна, піратство, напади на при¬ 
міщення посольств і прогресивних 
організацій та інші аналогічні зло¬ 
чини, здійснювані й організову¬ 
вані імперіалістичними колами з 

ТЕРОРИЗМ 

Тернослива. 
Гілка з плодами і плід 
у розрізі. 

Головний корпус Тер¬ 
нопільського педаго¬ 
гічного інституту іме¬ 
ні Я. О. Галана. 
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ТЕРПЕНИ 

О. М. Терпигореп. 

І. О. Терсков, 

Е. А. Террі. 

наміром зміни внутр. або зовн. 
політики ін. держав, провокації з 
метою викликання міжнар. уск¬ 
ладнень або початку війни, приду¬ 
шення національно-визвольних ру¬ 
хів. Сучас. імперіалізм широко 
використовує Т. як засіб здійс¬ 
нення своєї внутр. і особливо зовн. 
політики, спрямованої насамперед 
на посилення гонки озброєнь, під¬ 
готовку термоядерної війни, пова¬ 
лення прогресивних режимів, на¬ 
садження й підтримку реакц. дик¬ 
татур, на підрив позицій світової 
системи соціалізму. СРСР, ін. 
д-ви соціалістичної співдружності 
рішуче виступають проти актів 
Т., які порушують дипломатич¬ 
ну діяльність д-в та їхніх представ¬ 
ників, транспортні зв’язки, нор¬ 
мальний хід міжнар. контактів і 
зустрічей. Сучас. міжнародне пра¬ 
во засуджує Т. і кваліфікує 
його як тяжкий злочин, проти яко¬ 
го повинні боротися всі міжнар. 
орг-ції, всі д-ви. Це знайшло своє 
відображення і закріплення в та¬ 
ких міжнар.-правових актах, як 
Женевська конвенція про недопу¬ 
щення і відвернення тероризму 
1937, Статут ООН, Заг. деклара^ 
ція прав людини 1948, Женевські 
конвенції про захист жертв війни 
1949, міжнар. пакти про права лю¬ 
дини 1966, Декларації принципів 
міжнар. права 1970 (див. Деклара- 
ції ООН) тощо. Надаючи великого 
значення міжнар. співробітництву 
в боротьбі проти Т., СРСР по¬ 
слідовно відстоює необхідність роз¬ 
робки і застосування всіма д-вами 
ефективних заходів, прийняття заг. 
міжнародно-правового акту, що 
реально сприяли б викоріненню Т. 
Цьому всіляко перешкоджають 
США та їхні союзники по НАТО. 
В рад. законодавстві (зокрема 
в УРСР — ст. 59 КК УРСР) те¬ 
рористичний акт проти представ¬ 
ників іноземних держав з метою 
провокації війни або міжнар. 
ускладнень розглядається як особ¬ 
ливо небезпечний державний зло¬ 
чин. Б. М. Бабій. 
ТЕРОРИСТЙЧНИИ АКТ — за 
рад. правом, один з особливо небез¬ 
печних державних злочинів, що 
полягає у вбивстві або заподіянні 
тяжких тілесних ушкоджень держ. 
чи громадському діячеві або пред¬ 
ставникові влади, вчинених у 
зв’язку з його держ. чи громад¬ 
ською діяльністю, з метою підри¬ 
ву або ослаблення Радянської вла¬ 
ди. Характеризується наявністю 
прямого антирадянського умислу. 
За вчинення Т. а. до кримі¬ 
нальної відповідальності притя¬ 
гаються громадяни СРСР, іноземні 
громадяни, особи без громадянст¬ 
ва, що вчинили Т. а. на тер. СРСР. 
Згідно ст. З Закону про кримі¬ 
нальну відповідальність за держ. 
злочини (в УРСР — ст. 58 КК 
УРСР) Т. а., який призвів до вбив¬ 
ства, карається позбавленням волі 
на строк від 10 до 15 років або 
смертною карою. Див. також Те¬ 
роризм міжнародний. 
ТЕРПІНИ (від терпентин) —при¬ 
родні вуглеводні заг. формули 
(С5Н8)„. Всі Т. розглядають як 
продукти полімеризації ізопрену. 
Розрізняють монотерпени, або Т. 
(п = 2), сесквітерпени (п = 3), 
дитерпени (п = 4), тритерпени 
(п = 6) тощо. До політерпенів (п 

до десятків тисяч) належать кау¬ 
чук натуральний і гутаперча. 
Залежно від будови молекули роз 
різняють Т. ациклічні (з відкри¬ 
тим ланцюгом вуглецевих атомів), 
напр. мірцен, і циклічні (містять 
одне або кілька неароматичних 
кілець), напр. лімонен, камфен. Т. 
(за винятком політерпенів) — лег- 
корухливі безбарвні рідини з густ. 
менше 1000 кг їм3: іКИП 150—300 °С; 
нерозчинні у воді, добре роз¬ 
чиняються в органічних розчин¬ 
никах (спирті, ефірі та ін.). Мають 
приємний запах, легко окислю¬ 
ються на повітрі; здатні до реак¬ 
цій приєднання (напр., кисню), 
ізомеризації, полімеризації. Т. та 
їхні похідні є складовими частина¬ 
ми різних ефірних олій, які виді¬ 
ляють з квітів, плодів, листя та ін. 
частин рослин; особливо багаті на 
Т. хвойні породи дерев. Добува¬ 
ють їх ректифікацією, виморожу¬ 
ванням (напр., ментол із м’ятної 
олії) та ін. методами. До Т. відно¬ 
сять: камфору, ментол, пінени, 
стерини, гормони, терпінгідрат, 
скипидар, каніфоль тощо. Застосо¬ 
вують Т. та їхні похідні в парфю¬ 
мерії, у вироби, лікар, препаратів, 
мастил, флотореагентів, інсекти¬ 
цидів та ін. 
ТЕРПЕНТЙН (нім. Тегрепііп, від 
грец. тєрє(Згуто£) — те саме, що 
й живиця. 
ТЕРПИГОРЄВ Олександр Митро- 
фанович [9 (21).XI 1873, Тамбов — 
8.XI 1959, Москва] — рад. вчений 
у галузі гірничої справи, акад. 
АН СРСР (з 1935). Після закінчен¬ 
ня (1897) Петерб. гірничого ін-ту 
працював на шахтах Донбасу. З 
1900 викладав (з 1906 — профе¬ 
сор) у Катеринославському вищо¬ 
му гірничому уч-щі (тепер Дніпро- 
петр. гірничий ін-т), з 1922 — про¬ 
фесор Моск. гірничого ін-ту 
(1933—36 — директор). Одночасно 
з 1935 працював у Ін-ті гірничої 
справи АН СРСР. Осн. праці — 
з проблем підземної розробки ро¬ 
довищ корисних копалин, механі¬ 
зації й автоматизації гірничих ро¬ 
біт, конструювання гірничих ма¬ 
шин і механізмів, раціоналізації 
праці в гірничій пром-сті, гідро¬ 
механізації і підземної газифіка¬ 
ції. Багато уваги приділяв органі¬ 
зації гірничотех. освіти. Нагород¬ 
жений 3 орденами Леніна, 2 орде¬ 
нами Трудового Червоного Пра¬ 
пора, медалями. Держ. премія 
СРСР, 1943. 
ТЕРПІНГІДРАТ, пара-ментан- 
діол-1,8 — лікарський препарат, 
що належить до відхаркувальних 
засобів. Безбарвні прозорі кри¬ 
стали або білий кристаліч. поро¬ 
шок без запаху, гіркуватого сма¬ 
ку. Застосовується всередину у 
вигляді порошків і таблеток при 
гострому та хроніч. бронхіті. 
ТЕРПСІХбРА (Тєрфіхорос) — 1) У 
грец. міфології одна з дев’яти муз, 
покровителька танців і хорового 
співу. Зображували її вродливою 
дівчиною з лірою в руках. 2) Пе¬ 
реносно — балерина. 
ТЕРРАЧГНІ (Теггасіпі) Умберто 
Еліа (н. 27.VII 1895, Генуя) — 
діяч італ. і міжнар. комуністично¬ 
го руху. За освітою — юрист. У 
191о вступив до Італ. соціалістич. 
партії (ІСП; засн. 1892). З 1919 
— член групи «Ордіне нуово» 
(«Новий лад»), утвореної 1919 

революц. крилом ІСП, секретар 
орг-ції ІСП Туріна і член Керів¬ 
ництва ІСП. Один із засновників 
Італійської КП (ІКП; 1921), на 
І з’їзді ІКП (1921) обраний чле¬ 
ном її Керівництва. В 1921—24 
— член ВКК1. В 1926 — дирек¬ 
тор видання ЦО ІКП газ. <Уніта> 
в Мілані. В 1926—43 перебував в 
ув’язненні і на засланні. В 1944 
—45 — один з керівників Руху 
Опору. З 1946 — член ЦК і кан¬ 
дидат у члени Керівництва, з 1955 
— член Керівництва ІКП. Депутат 
парламенту з 1948. З 1950 — член 
Всесвітньої Ради Миру. 
Т£РРІ (Теггу) Еллен Аліс (27.11 
1847, Ковентрі, графство Уорк- 
шір — 21.VII 1928, Смолл-Гайт, 
поблизу м. Тентерден, графство 
Кент) — англ. актриса. Н. в ак¬ 
тор. родині. На сцені — з 9 ро¬ 
ків. В 1859—63, 1867—68 гастро¬ 
лювала по країні. В 1878—1902 — 
провідна актриса театру «Ліцеум» 
(Лондон), яким керував Г. Ірвінг. 
Серед ролей — Офелія, Порція, 
Віола («Гамлет», «Венеціанський 
купець», «Дванадцята ніч» Шек¬ 
спіра), Маргарита («Фауст» Гете). 
В 1902—03 керувала театром «Ім- 
піріал тіетр» (Лондон), у ньому 
разом з сином Г. Крегом поста¬ 
вила п’єси «Вояки в Гельгеланні» 
Г. Ібсена (роль Йордіс) і «Багато 
галасу даремно» Шекспіра (роль 
Беатріче). З 1910 гастролювала по 
містах Англії, США, Австралії, 
виступала з лекціями про твор¬ 
чість У. Шекспіра, супроводжую¬ 
чи їх виконанням уривків з вистав. 
Те.: История моей жизни. Л. —М.Р 
1963. 

ТЙРРОР — згаслий вулкан в Ан¬ 
тарктиді, на п-ові Росса. Заввиш¬ 
ки 3262 м. Складений гол. чин. з 
базальтів. Вкритий льодовим по¬ 
кривом. Відкрив вулкан англ. 
полярний дослідник Д. К. Росс 
1841; названий на честь експедицій¬ 
ного судна «Террор». 
ТЕРСКоВ Іван Олександрович 
(н. 11.IX 1918, с. Яково,г тепер 
Новоселівського р-ну Краснояр. 
краю) — рад. біофізик, акад. АН 
СРСР (з 1981). Член КПРС з 1959. 
Закінчив Краснояр. педагогія, ін-т 
(1939). В 1952—63 — зав. кафед¬ 
рою фізики Красноярського ме¬ 
дичного ін-ту. З 1957 Т. працює 
в Ін-ті фізики Сибір, відділення 
АН СРСР (з 1969 — директор), 
а з 1981 — директор Ін-ту біофі: 
зики того ж відділення. Осн. праці 
присвячені вивченню керованого 
біосинтезу і біофізики популяцій 
(методи диференційного аналізу 
червоної крові, зокрема метод ери- 
трограм; автоматизованого куль¬ 
тивування водоростей, дріжджів і 
водневих бактерій; створення авто¬ 
номної системи забезпечення жит¬ 
тя, заснованої на керованому біо¬ 
синтезі мікроорганізмів і вищих 
рослин). Нагороджений орденом 
Жовтневої Революції, ін. ордена¬ 
ми, медалями. 
тЄРСЬКА ПОРбДА КбНЕЙ — 
вітчизняна порода верхових коней. 
Виведена на Терському кінному 
заводі схрещуванням укр. стрі¬ 
лецької породи коней,_ арабської, 
донської, чистокровної верхової, 
кабардинської та ін. з наступним 
розведенням помісей «в собі». 
Масть переважно сіра, рідше руда. 
Коні цієї породи відзначаються 
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міцною конституцією та робото- 
здатністю. За екстер'єром нага¬ 
дують арабських коней, але біль¬ 
ші й краще пристосовані до суво¬ 
рих умов утримання. Розводять 
в г-вах Ставр., Красно дар. країв 
і кавказьких республіках. Див. 
також Кінь свійський. 

т л Б. М. Гопка. 
ТЕРСЬКА РАДЯНСЬКА рес¬ 
публіка. Існувала протягом бе¬ 
резня 1918 — лютого 1919 на тер. 
Терської обл. Спочатку входила 
до РРФСР, з липня 1918 — у скла¬ 
ді Північно-Кавказької Радянсь¬ 
кої Республіки. Столиця — П’я¬ 
тигорськ, згодом Владикавказ (те¬ 
пер м. Орджонікідзе). Проголоше¬ 
на 3(16).III 2-м з’їздом народів 
Тереку. До складу уряду Т. р. р.— 
Раднаркому ввійшли більшовики, 
меншовики-інтернаціоналісти, лі¬ 
ві есери. Уряд скасував приватну 
власність на землю, ліси і надра, 
готувався до розподілу землі се¬ 
ред сел. бідноти. Пром. підпри¬ 
ємства були під контролем фаб- 
завкомів і органів Рад. влади. В 
лютому 1919 тер. Т. р. р. захопи¬ 
ла білогвардійська добровольча 
армія. Рад. владу відновлено в 
березні 1920. Територія Т. р. р. 
ввійшла до новоствореної Горсь¬ 
кої АРСР (існувала до 1924). 
ТЕРСЬКІ КОЗАКЙ — до 1917 
складова частина козацтва в цар¬ 
ській Росії, розміщувалися в Тер- 
ській обл. (включала територію 
тепер, пд. частини Ставропольсь¬ 
кого краю, Каб.-Балк. АРСР, Пн.- 
Осет. АРСР, Чеч.-Інг. АРСР і пн. 
частини Даг. АРСР). Сформува¬ 
лися в кін. 15 — 1-й пол. 16 ст. з 
нащадків селян-утікачів і пересе¬ 
ленців з Дону. В 1577 було створе¬ 
но Терське козаче військо. Т. к. 
брали участь у Кримських похо¬ 
дах 1687 і 1689, рос.-тур. війнах 
18—19 ст., Кавказькій війні 1817— 
64. На тер. Терської обл. після сел. 
реформи 1861 було чимало пере¬ 
селенців з України. В 1916 в Тер- 
ській обл. жило 255 тис. козаків. 
Під час громадян, війни 1918—20 
бідніша частина козацтва борола¬ 
ся за встановлення Рад. влади, за¬ 
можна була на боці білогвардій¬ 
ців. У 1918 — на поч. 1919 на тер. 
Терської обл. існувала Терська 
радянська республіка. В 1920 тер¬ 
ське козацтво як військ, стан було 
скасоване. В 1936 у складі Черво¬ 
ної Армії сформовано Терсько- 
Ставропольську козачу д-зію, що 
брала участь у Великій Вітчизн. 
війні 1941—45. 

Жеребець терської породи. 

ТЕРТУЛЛіАН Квінт Септімій 
Флоренс (фиіпіиз Зеріішіиз Ріо- 
гепз ТегіиИіапиз; бл. 160, Карфа¬ 
ген — після 220, там же) — хри¬ 
стиянський богослов і письменник. 
Дістав юридичну освіту у Римі. 
Прийнявши християнство, повер¬ 
нувся до Карфагена. Був одним 
із засновників християн, богосло¬ 
в’я. Проголошував зверхність віри 
над розумом, підкреслював їхню 
несумісність і на цій підставі запе¬ 
речував значення науки. Стверд¬ 
жував незбагненність розумом ре- 
ліг. істин. Звідси парадоксальність 
мислення Т. і нехтування закона¬ 
ми логіки («Це гідне віри, бо аб¬ 
сурдне, це вірогідно, тому що не¬ 
можливо»). Осн. твори: «Аполо¬ 
гія, або Захист християн від 
поганців», «Про терпіння». 

Д. П. Кирик. 
ТЕРТЯ — 1) Т. з о в н і ш н є — 
механічна взаємодія між твердими 
тілами, що виникає в місцях їх¬ 
нього дотику і перешкоджає від¬ 
носному переміщенню цих тіл. За 
станом руху розрізняють статичне 
Т., або Т. спокою, і кінетичне Т. 
Статичним Т. наз. протидію 
зовн. силі до початку ковзання 
або кочення, а.кінетичним 
Т.— протидію їй з того моменту, 
як рух почався. Т. між тілами, 
поверхні яких не змащені, наз. 
сухим Т., при густому змащен¬ 
ні поверхонь — р і д к и м Т. Си¬ 
ла Т. залежить від тиску, швид¬ 
кості руху, вібрацій, наявності 
продуктів «спрацьовування тіл» 
тощо. Напр., сила сухого Т. ков¬ 
зання за законом Дерягіна дорів¬ 
нює Рков = ц (АГ + р05), де 4- 
коеф. Т., N — сила норм, тиску 
одного тіла на інше, р0 — додатко¬ 
вий тиск, зумовлений силами мол. 
зчеплення, 5 — заг. площа дотику 
між тілами. В техніці роль Т. бу¬ 
ває негативною (напр., воно змен¬ 
шує коефіцієнт корисної дії ме¬ 
ханізмів, спричинює їхнє зношу¬ 
вання) і позитивною (зокрема, 
створює можливість передачі зу¬ 
силь від одних деталей машин до 
інших). 2) Т. внутрішнє — 
сукупність процесів, що відбува¬ 
ються в твердих, рідких і газопо¬ 
дібних тілах і приводять до необо¬ 
ротного перетворення їхньої мех. 
енергії на внутрішню енергію. 
Його мірою в твердих тілах є від¬ 
ношення енергії, що перетворена 
під час замкненого циклу дефор- 
мащї, до пружної енергії, яку на¬ 
було тіло при найбільшій дефор¬ 
мації. Про внутр. Т. в рідинах і 
газах див. В'язкість. 
ТЕРЦЕТ (італ. іеггеШ), від лат. 
Сегііиз — третій) — 1) У вір¬ 
шуванні — тривірш, строфа, 
яка складається з трьох віршових 
рядків. Найчастіше вживається у 
поєднанні з ін. Т., з яким пов’я¬ 
заний системою рим. Часом Т. 
виступає як частина складнішої 
строфи; напр., двома Т. завершу¬ 
ється сонет. 2) В музиці — муз. 
ансамбль з 3 виконавців (тріо, 
переважно вокальне), а також муз. 
твір для цього ансамблю (вокаль¬ 
ний Т. буває з інструментальним 
супроводом або без нього). 
ТЕРЦЙНА (італ. Іеггіпа) — особ¬ 
ливий вид трирядкової строфи, 
що виник в італ. поезії 12 ст. Т. 
написана «Божественна комедія» 
Дайте. В Т. римуються між собою 

перший і третій рядки, а другий — 
з першим і останнім рядками на¬ 
ступної строфи. Закінчується вірш 
одним рядком, який римується з 
середнім рядком останньої Т. і 
разом з нею по суті становить чо¬ 
тирирядкову строфу з перехрес¬ 
ним римуванням. Т. писали О. 
Пушкін, О. Блок, В. Брюсов. В 
укр. поезії цю форму використову¬ 
вали І. Франко («Пролог» до пое¬ 
ми «Мойсей»), П. Тичина, М. 
Рильський. С. П. Пінчук. 
ТЕРЦІЯ (від лат. іегііа — третя) 
в музиці — інтервал, вимі¬ 
рюваний трьома ступенями діато¬ 
нічного звукоряду; 3-й ступінь 
діатонічного звукоряду. 
ТЕРЦІЯ в поліграфії — Дру¬ 
карський шрифт, кегель якого до- 

івнює 16 пунктам, або 6,02 мм. 
астосовується для складання 

(див. Складальні процеси) заго¬ 
ловків у книгах, журналах і газе¬ 
тах, тексту обкладинок, титульних 
аркушів тощо. 
ТЕРДН Ваан [справж. прізв. та 
ім’я — Тер-Григорян Ваан Сукіа- 
сович; 28.1 (9.ІІ) 1885, с. Гандзак, 
тепер Богдановського р-ну Груз. 
РСР — 7.1 1920, Оренбург] — вірм. 
рад. поет і громад, діяч. Член Ко¬ 
муністичної партії з 1917. Член 
ВЦВК (1918—19). Літ. діяльність 
почав 1905. Перша зб. віршів — 
«Мрії сутінків» (1908), в якій пе¬ 
реважали мотиви смутку й одино¬ 
кості. Згодом в поезії Т. частіше 
звучать патріотичні мотиви (цикл 
«Країна Наїрі», 1915). Вітав Вели¬ 
ку Жовтн. соціалістич. революцію, 
пропагував ленінські ідеї («Тебе 
співаю», «Пісня Жовтня», «Руй¬ 
нуйте без жалю», публіцистична 
кн. «Про що каже Ленін селянам», 
1919). Переклав вірм. мовою праці 
В. І. Леніна «Держава і револю¬ 
ція», «Карл Маркс». 
Те.: Укр. перек л.— [Вірші]. 
В кн.: Кочевський В. Сонячні весла. 
X., 1965. С. Г. Амірян. 
ТЕС — скорочена назва теплової 
електростанції. 
ТЕСАРЖІК (Тезагік) Ріхард 
(З.ХІІ 1915, Прага — 27.III 1967, 
Усті) — чехосл. військовослужбо¬ 
вець, генерал-майор, Герой Рад. 
Союзу (1943). Під час Великої 
Вітчизн. війни 1941—45 — коман¬ 
дир роти легких танків Першої 
чехословацької окремої бригади в 
СРСР. Рота під командуванням 
Т., зокрема, брала участь в боях 
5—9. XI 1943 за визволення Ки¬ 
єва. Нагороджений орденом Лені¬ 
на, ін._ нагородами СРСР і ЧССР. 
ТЕСЕЙ (Тезей; ©лаєбд) — один з 
героїв грец. міфології (за силою й 
мужністю подібний до Геракла), 
легендарний афінський цар (за тра¬ 
дицією, прибл. 13 ст. до н. е.). Т. 
брав участь у поході аргонавтів, 
у війні проти амазонок (цариця 
амазонок Антіопа стала дружиною 
Т.), убив розбійника Прокруста, 
знищив Мінотавра, впіймав ма¬ 
рафонського бика та здійснив бага¬ 
то ін. подвигів. Антична традиція 
приписувала Т. ряд істор. діянь: 
визволення Афін від гегемонії 
Кріту, синойкізм (об’єднання ) Ат¬ 
тіки, перший соціальний поділ 
афінських громадян на три кла¬ 
си, встановлення деяких свят, зви¬ 
чаїв та реліг. обрядів. На честь 
Т. в Афінах щомісяця справляли 
свято — тесеї. 

ТЕСЕІ 

Терпсіхора. Римськг 
копія з грецького ори 
гіналу 3—2 ст. до н. е, 
Мармур. Державний 
Ермітаж у Ленінграді. 

Тесей і Антіопа. Мар 
мур. Близько 520 до 
н. е. 
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А. Ю. Тесленко. 

Пам’ятник на могилі 
А. Ю. Тесленка в селі 
Харківцях. Скульптор 
Г. Л. Пивоваров. 1940. 

ТЕСИТУРА (італ. Іеззіїига, від 
ІЄ55ЄГЄ — ткати; складати) — висот¬ 
не положення звуків у муз. творі 
відповідно до діапазону співочого 
голосу або муз. інструмента. Умо¬ 
вою худож. виконання (природ¬ 
ності, вільності і краси звучання) 
є відповідність Т. у вокальному 
творі характерові голосу співака, а 
в інструментальному — тех. мож¬ 
ливостям інструмента. 
Т£СЛА (Тезіа) Николо (ІО.УИ 
1856, с. Сміляни, кол. Австро- 
Угорщина, тепер у Хорватії, 
СФРЮ — 7.1 1943, Нью-Йорк) — 
сербський фізик і винахідник у га¬ 
лузі електро- і радіотехніки. Вчив¬ 
ся у Вищому тех. училищі у Граці 
і Празькому ун-ті (1875—80). Пра¬ 
цював інженером телегр. т-ва у 
Будапешті (до 1882), у компанії 
Едісона в Парижі (1882—84). У 
1884 переїхав до США. У 1888 дав 
(незалежно від італ. вченого Г. 
Ферраріса) науковий опис явища 
обертового магн. поля. Розробив 
багатофазні електр. машини і схе¬ 
ми розподілу багатофазних стру¬ 
мів; створив електромех. генера¬ 
тори високої частоти, а також висо¬ 
кочастотний трансформатор (1891). 
Досліджував (1896—1904) можли¬ 
вість передачі сигналів і енергії 
без проводів. Медаль Т.-А. Едісо¬ 
на, 1917. У Белграді створено 
Нац. музей Н. Тесли. 
т£сла, Тл, Т — одиниця магніт¬ 
ної індукції в Міжнародній систе¬ 
мі одиниць (СІ). Дорівнює магн. 
індукції, при якій магнітний по¬ 
тік, що пронизує поперечний пе¬ 
реріз площиною 1 м2, дорівнює 
1 веберу; 1 Т = 104 Гс (див. Гаус). 
Названо за ім’ям Н. Тесли. 
ТЕСЛ£НКО Архип Юхимович 
[18.11 (2.III) 1882, с. Харківці, те¬ 
пер Лохвицького р-ну Полтав. 
обл.— 15 (28).VI 1911, там же] — 
укр. письменник. Навчався в Хар- 
ківецькій початковій та церковно- 
учительській школі, звідки був 
виключений за вільнодумство й 
атеїстичні виступи. Наймитував, 
був писарем. Брав участь у ре¬ 
волюції 1905—07. В 1906 перебував 
на нелегальному становищі в Киє¬ 
ві. Восени цього року Т. заарешто¬ 
вано в Харківцях, засуджено за 
сфабрикованим куркулями звину¬ 
ваченням і заслано на 2 роки у 
Вятську губ. На поч. січня 1909 
Т. повернувся хворий на туберку¬ 
льоз додому, де згодом і помер. 
Літ. діяльність почав 1902 рос. 
мовою (вірші, етнографічно-побу¬ 
тові нариси). Пробував свої сили 
в драм, жанрі («Не стоїть жить», 
1903). Справжнє визнання здобув 
у жанрі реалістичного оповідання. 
Перші друковані твори Т. з’яви¬ 
лись 1906. Осн. тема ранніх опо¬ 
відань Т. («Хуторяночка», «За 
пашпортом». «Школяр», «Син») — 
осуд самодержавно-кріпосниць¬ 
кого ладу, який прирікав трудящу 
людину на злидні і безправ’я. 
Т. розвінчував Державну думу 
(«Радощі»), показав контрреволю¬ 
ційну роль попівства і ченців («Лю¬ 
бов до ближнього», «У схимника», 
«Наука»), розкрив огидне облич¬ 
чя чорносотенства (оповідання рос. 
мовою «Істинно російська людина», 
1906, п'єса «Патріоти», 1906). Піс¬ 
ля повернення з заслання Т. напи¬ 
сав автобіографічні оповідання 
(«Поганяй до ями!», «Немає ма¬ 

тусі», «Що б з мене було?»), в яких 
змалював виразний образ сільсько¬ 
го революціонера, що не зрадив 
своїх переконань перед лицем пе¬ 
реслідування й тюремних тортурів. 
Найвидатніший твір Т.— повість 
«Страчене життя» (1911), в центрі 
якої — знівечена доля обдарованої 
сільської жінки. Важливе місце 
в прозовій спадщині Т. посідають 
його кореспонденції до київ, газет 
«Рада» та «Село», спрямовані про¬ 
ти глитаїв, царських урядовців, 
місцевої влади. Т.— визначний 
представник критичного реалізму 
в укр. прозі поч. 20 ст. У м. Лох- 
виці та на могилі письменника в 
с. Харківцях встановлено пам’ят¬ 
ники. 
Те.: Твори. К., 1956; Повне зібрання 
творів. К.Р 1967; Твори. К., 1977; Рос. 
п е р е к л. —Избранное. М., 1958. 
Літ.: Смілянська В. Л. Архип Теслен¬ 
ко. К.р 1971; Сарана Ф. К. До біогра¬ 
фії А. Ю. Тесленка. «Радянське літе¬ 
ратурознавство», 1966, № 6; Півтора- 
дні В. І. Архип Тесленко. К., 1982. 

|в. І. Півтора дні.\ 
ТЕСЛЙЖ Михайло Миколайович 
(н. 12.XI 1899, м. Кам’янка-Стру- 
милівська, тепер Кам’янка-Бузька 
Львів, обл.) — професійний рево¬ 
люціонер, активний учасник рево- 
люц. руху на Зх. Україні. Н. в сі¬ 
м’ї робітника. Член Комуністич¬ 
ної партії з 1921. Був секрета¬ 
рем Кам’янсько-Струмилівського 
партійного комітету, Дрогобиць¬ 
кого, Стрийського та Львівського 
окружкомів КПЗУ. В 1924—27 — 
секретар ЦК КПЗУ, член Політ- 
бюро ЦК КПЗУ. За революц. ді¬ 
яльність Т. не раз зазнавав ареш¬ 
тів. З 1928 працював в УРСР. З 
1962 — пенсіонер. Нагороджений 
орденом Леніна. Автор спога¬ 
дів «У боротьбі за возз’єднання» 
(1979). М. П. Тесленко. 
ТЕСЛЯ Мартин (рр. н. і см. невід.) 
— ватажок гайдамацького загону. 
Походив з селян містечка Воло¬ 
дарки (тепер смт Київ. обл.). 
Втік на Запорізьку Січ, де най¬ 
митував у заможних козаків. На¬ 
весні 1750 організував на рибних 
промислах у Гарді на Пд. Бузі з 
селян-втікачів і запорізької сіро¬ 
ми гайдамацький загін (55 чол.). 
Очолені Т. гайдамаки перейшли 
російсько-польський кордон і вчи¬ 
нили напади на Володарку та 
навколишні шляхет. маєтки. Після 
невдалих сутичок з польс. караль¬ 
ними загонами під Ставищем 
(тепер смт Київ, обл.) і Буками (те¬ 
пер смт Черкас, обл.) гайдамаць¬ 
кий загін розпався. Дальша доля 
Т. невідома. 
ТЕСЛЯРСЬКІ РОБбТИ — буді- 
вельні роботи, пов’язані з виготов¬ 
ленням і встановленням (монта¬ 
жем]) дерев'яних конструкцій і 
виробів. Порівняно з столярними 
роботами відзначаються грубі¬ 
шою обробкою деревини. Поляга¬ 
ють у влаштуванні дерев’яних фун¬ 
даментів (паль), стін, перегородок, 
перекриттів, підлог, дахів, елемен¬ 
тів каркаса будинків, у зведенні 
щитових і каркасних будинків, 
дерев’яних інженерних споруд 
(напр., дерев'яних гребель і мос¬ 
тів) та допоміжних пристроїв 
Сриштовань, опалубки, помостів 
тощо). Деревину (у вигляді колод, 
дощок, фанери або ін.) використо¬ 
вують з обмеженими розмірами 
дефектів (сучків, косошарості) » 

вологістю до 15 %. Конструкції 
і вироби виготовляють в осн. на 
деревообробних з-дах і комбіна¬ 
тах, обладнаних деревообробними 
верстатами, сушарками та ін. 
устаткуванням. При невеликих об¬ 
сягах робіт застосовують дискові 
електропилки, електросвердла та 
ін. механізований інструмент, а 
також інструмент ручний: долота, 
рубанки, сокири тощо. Елементи 
конструкцій і виробів з’єднують 
між собою переважно врубками, 
спец, стрижнями (нагелями), цвя¬ 
хами і водостійкими клеями. Якщо 
маса конструкцій (виробів) менша 
за 90 кг, їх встановлюють вручну. 
Повністю підготовлені конструкції 
монтують кранами. Довговічність 
конструкцій (виробів) підвищують 
обробкою їх антисептичними за¬ 
собами, інсектицидами, нанесен¬ 
ням на них вогнезахисних по¬ 
криттів (див. Вогнезахищені ма¬ 
теріали). 
Літ.: Технология строительного про- 
изводства. К., 1978; Крейндлин Л. Н. 
Плотничньїе работьі. М., 1980. 

О. О. Литеинов. 
ТЕСТ (англ. ІезЬ — випробування) 
у п с ихолог ї — система при¬ 
йомів для випробування та оціню¬ 
вання окремих психічних рис та 
властивостей людини. Застосову¬ 
ється у наук9вих і в практичних 
цілях. Неодмінними для здійснен¬ 
ня дослідження є: обов’язковий 
для всіх досліджуваних комплекс 
випробувальних завдань; наяв¬ 
ність стандартної системи оціню¬ 
вання; використання при оцінюван¬ 
ні спец, розроблених кількісних 
норм, за які правлять серед, 
показники виконання даного Т. 
представницькою добіркою під¬ 
дослідних за певною віковою, ста¬ 
тевою або щюфес. категорією та 
ін. Тестові оцінки мають відносний 
характер. Вони вказують лише 
на місце, яке посідає досліджува¬ 
ний щодо відповідної норми. Роз¬ 
різняють Т. успішності, тобто 
знань, умінь і навичок; Т. здіб¬ 
ностей; Т. особистісні. Т. почали 
застосовувати з 1864 у Великобри¬ 
танії; термін «тест» запровадив 
амер. психолог Дж. Кеттел (1890). 
Значного поширення набули Т. в 
психотехніці. У 20-х рр. тестуван; 
ня практикувалося в рад. школі 
(див. Педологія). Системи Т. базу¬ 
ються на різних теор. засадах 
(напр., у США — на базі біхевіо¬ 
ризму, гештальтпсихології, нео- 
фрейдизму тощо). В рад. психоло¬ 
гії розробка методики Т. грунту¬ 
ється на діалектико-матеріалістич- 
ній методології. В СРСР Т. засто¬ 
совують у профес. доборі, псиході¬ 
агностиці, при встановленні потен¬ 
ціальних психофізіологічних мож¬ 
ливостей людини в окремих видах 
спорту тощо. За допомогою Т. виз¬ 
начається ефективність нових мето¬ 
дів навчання. 
ТЕСТОСТЕРОН (від лат. Сезііз 
чоловіче яєчко, чоловіча сила і 
грец. атєрєбо) — зміцнюю) — чо¬ 
ловічий статевий гормон; за хім. 
природою — стероїд. Т. виробля¬ 
ється гол. чин. в яєчках, а також 
(менше) у плаценті та надниркових 
залозах. У чоловіків за добу утво¬ 
рюється бл. 10 мг, у жінок — 0,4 
мг. Т. є найбільш активним андро¬ 
геном. В крові Т. циркулює в не¬ 
активній формі у комплексі з 
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(З-глобуліном. Т. стимулює розви¬ 
ток чоловічих статевих органів та 
вторинних статевих ознак (зо¬ 
крема, ріст волосся на обличчі); 
сприяє також росту кісток. Т. за¬ 
стосовується для лікування пору¬ 
шень статевої системи чоловіків; 
при чоловічому клімаксі (іноді 
при жіночому) і пов’язаних з ним 
судинних і нервових розладах; 
при акромегалії. Вживають Т. 
строго за призначенням лікаря. 
ТЕТАНІЯ (від грец. ТЄТОСУО£ — за¬ 
ціпеніння, корчі) — захворюван¬ 
ня, що полягає в нападах загальних 
і місцевих судорог і підвищенні 
збудливості нервової системи і 
м’язів. Спричинюється Т. пору¬ 
шенням обміну речовин (знижен¬ 
ням вмісту в крові іонізованого 
кальцію і порушенням кислотно- 
лужної рівноваги). Т. може роз¬ 
виватися внаслідок недостатності 
або повного випадіння функції 
паращитовидної залози, що най¬ 
частіше спостерігається після 
деяких інфекційних захворювань 
(напр., після тифу), при інток- 
сикаціях (напр., при свинце¬ 
вому, морфійному, алкогольному 
отруєннях), частих і посилених 
блюваннях, вагітності та ін. 
Лікування залежить від при¬ 
чини захворювання. 
ТбТАНУС (лат. Іеіапиз, спочат¬ 
ку — правець, від грец. ТЄТОСУО£ — 
заціпеніння, корчі) — тривале ско¬ 
рочення скелетних м’язів ЛЮДИНИ 
і тварин, що виникає при послідов¬ 
ному надходженні в м’яз ряду 
імпульсів нервових, розділених 
між собою малими інтервалами 
(0,05—0,003 с). Т. є результатом 
часової сумації поодиноких ско¬ 
рочень, що слідують одне за одним. 
Розрізняють зубчастий (не¬ 
повний) Т.— виникає у відповідь 
на подразнення м’яза, який ще не 
встиг повністю розслабитися піс¬ 
ля попереднього скорочення (роз¬ 
різняються ще окремі скорочення), 
і гладенький (повний) Т.— 
утворюється при більш високій 
частоті подразнень (понад ЗО—50 
імпульсів на с), при цьому чер¬ 
говий імпульс надходить у фазу, 
коли м’яз ще не почав розслаблю¬ 
ватись (окремі скорочення розріз¬ 
нити неможливо; мал.). Величина 
Т. залежить від рівня збудливості 
м’яза. 
тетельбАум Семен Ісакович 
[24.УІ (7.VII) 1910, Київ — 24.XI 
1958, там же] — укр. рад. вчений 
у галузі радіотехніки, чл.-кор. АН 
УРСР (з 1948). Закінчив (1932) 
Київ, політех. ін-т, працював у 
цьому ж вузі (з 1940 — професор). 
У 1941—44 — декан радіотех. 
ф-ту Середньоазіатського індуст¬ 
ріального ін-ту, з 1945 працював 
в Ін-ті електротехніки (тепер Ін-т 
електродинаміки) АН УРСР, од¬ 
ночасно — у Київ, політех. ін-ті 
(зав. кафедрою радіопередаваль- 
них пристроїв). Осн. праці присвя¬ 
чені питанням телебачення і радіо¬ 
локації, створенню генераторів над¬ 
високої частоти, ефективним мето¬ 
дам модуляції, безпроводовому 
передаванню енергії на значну від¬ 
даль. 
тЄтерев, тетерук (Ьугигиз)—рід 
птахів род. тетеревових. Довж. 
до 60 см, маса до 2 кг. Оперен¬ 
ня самців чорне, нижні покривні 
пера хвоста і « дзеркальце > на кри¬ 

лі — білі, гола шкіра над оком 
(«брови») яскраво-червона; сам¬ 
ки — буро-рудуваті. Т. населя^ 
ють розріджені й острівні мішані 
ліси. Навесні (квітень) самці то¬ 
кують, збираючись на відкритих 
ділянках (галявинах, полонинах). 
Гнізда на землі; в кладці 8—12 
яєць, насиджує самка протягом 
23 діб. Виводковий птах. Живить¬ 
ся насінням та вегетативними час¬ 
тинами рослин, ягодами, комаха¬ 
ми. 2 види: Т. звичайн и й 
(Ь. іеігіх), поширений в лісовій 
та лісостеповій зонах Євразії; Т. 
кавказький (Ь. тіокозіе- 
іуісгі), ендемік Кавказу, включе¬ 
ний в Червону книгу СРСР. Т. 
звичайний — мисливський птах, 
на якого полювати на Україні за¬ 
боронено. Л. О. Смогаржевський. 
ТЕТЕРЕВОВІ (Теїгаопісіае) — 
родина птахів ряду куроподібних. 
Довж. ЗО—100 см, маса від 300 г 
до 5 кг і більше. Від ін. близьких 
родин (напр., фазанових) відріз¬ 
няються тим, що у Т. ніздрі 
прикриті пір’ям, щвка оперена, 
по боках пальців є рогова отороч¬ 
ка, особливо розвинена взимку. 
18 видів (11 родів), поширених в 
Євразії та Пн. Америці; в СРСР —- 
8 видів (5 родів), у т. ч. на Україні 
4 види з 4 родів: біла куріпка, 
рябчик, глухар, тетерев. Т.— 
мешканці рівнинних та гірських 
лісів, деякі види живуть в тундрі, 
лісостепу, степу. Живляться пере¬ 
важно рослинною їжею. Моногами 
або полігами. Гнізда на землі; в 
кладці 6—12 яєць, насиджує лише 
самка протягом 3—4 тижнів. Ви¬ 
водкові птахи. Цінні об’єкти 
спорт, та промисл. полювання. Ви¬ 
копні рештки відомі з раннього 
еоцену. 
ТЕТЕРЕВ'ЯТНИК, яструб вели¬ 
кий (Ассірііег депшіз) — птах род. 
яструбових. Довж. до 68 см, маса 
до 1,5 кг (іноді до 70 см і до 2 кг). 
Забарвлення верху сіре, низу — 
сірувато-біле з темними попереч¬ 
ними смугами. Поширений в Євра¬ 
зії, Пн. Африці та Пн. Америці. 
В УРСР відомі 2 підвиди: Т. се- 
р е дньоєвропейський 
(А. §. депШіз) — зустрічається по 
всій території, Т. кавказь¬ 
кий (А. £. саисазісиз) — в Криму. 
В кладці 2—4 яєць; насиджує сам¬ 
ка 35—38 діб. Живиться птахами 
і дрібними ссавцями (білками, зай¬ 
цями, гризунами). Викопні решт¬ 
ки відомі з антропогенових відкла¬ 
дів Європи. В. М. Зуб арабський. 
ТЕТЕРІВ — річка в УРСР, у ме¬ 
жах Житомир, і Київ, областей, 
права прит. Дніпра (впадає у 
Київське водосховище). Довж. 
365 км, площа бас. 15,1 тис. км2. 
У верхів’ї тече вузькою долиною, 
нижче, в межах Київського Поліс¬ 
ся, долина розширюється до 4 км. 

Річка Тетерів. 

Гол. притоки: Гнилопу ять, Гуй- 
ва, Здвиж (праві), Ірша (ліва). 
Живлення переважно снігове і 
дощове. Є водосховища. У пониз¬ 
зі судноплавний. Використовують 
для пром. та побутового водопоста¬ 
чання, а також зрошування куль¬ 
тур. пасовищ. Рибництво. На Т.— 
міста Житомир, Коростшиів, Ра¬ 
домишль; бази відпочинку. В бас. 
річки — поклади гранітів і мар¬ 
муру; є мінеральні джерела. На 
берегах Т., біля с. Корчака, до¬ 
сліджено Корчацький могильник; 
біля с. Городського розкопано дав- 
ньорус. м. Городськ. 
ТЕТЙРЯ Павло Іванович (Морж- 
ковський, Мережковський; р. н. 
невід.— п. бл. 1670) — гетьман 
Правобережної У країни (1663— 
65). Походив з реєстрових козаків 
Переяслава (тепер м. Переяслав- 
Хмельницький Київ. обл.). Учас¬ 
ник Переяславської ради 1654. Був 
у складі укр. посольства, що під¬ 
писало в Москві Березневі стат¬ 
ті 1654. Після смерті Б. Хмельни¬ 
цького підтримував І. Виговсь- 
кого, Ю. Хмельницького. Вів з 
польс.-шляхет. урядом перегово¬ 
ри про відрив України від Росії, 
брав участь у підписанні Гадяць- 
кого договору 1658, Слободищен- 
ського трактату 1660, за якими 
на Україні відновлювалася влада 
шляхет. Польщі. Після відмовлен¬ 
ня Ю. Хмельницького від гетьман¬ 
ства Т. за домовленістю з польс.- 
шляхет. урядом оголосив себе 
1663 гетьманом Правобережної Ук¬ 
раїни. За допомогою шляхет. Поль¬ 
щі й Крим, татар Т. жорстоко при¬ 
душив сел.-козац. повстання 1663 
під проводом І. Поповича, Варени- 
щ повстання 1664—65. Зазнавши 
поразки в боротьбі проти повстан¬ 
ського антифеод. руху нар. мас 
Правобережної України, Т. 1665 
втік до Польщі. 
ТЕТІЇВ — місто Київ. обл. УРСР, 
райцентр, на р. Росьці (бас. Дні¬ 
пра). Залізнична станція. Відомий 
з 12 ст. Згадується в документах 
1514, коли Т. був під владою 
Великого князівства Литовсько¬ 
го. Після Люблінської унії 1569 
Т. загарбала шляхет. Польща. 
В 1606 Т. надано магдебурзьке 
право. Населення Т. брало участь 
у визвольній війні українського на¬ 
роду 1648—54, Коліївщині, під 
час придушення якої в Т. було 
скарано на смерть бл. 1 тис. учас¬ 
ників гайдамацького повстання. 
Після 2-го поділу Польщі (1793) 
Т. у складі Правобережної Украї¬ 
ни возз’єднано з Росією. Рад. вла¬ 
ду встановлено в січні 1918. В ро¬ 
ки Великої Вітчизн. війни в пері¬ 
од нім.-фашист, окупації (17.VII 
1941—3.1 1944) в Т. діяв підпіль¬ 
ний райком партії, в районі — пар¬ 
тизан. загін. З 1968 Т.— місто. У 
Т.— маслоробний, прод. товарів 
та цегельний з-ди, філіал Біло¬ 
церківського швейно-галантерей¬ 
ного об’єднання, міжколг. буд. 
орг-ція, райсільгосптехніка, рай- 
сільгоспхімія, комбінат побуто¬ 
вого обслуговування. 5 заг.-осв. 
та музична школи, лікарня, Буди¬ 
нок культури, 9 б-к, краєзнавчий 
музей. 
ТЕТГЇВСЬКИЙ РАЙбН — у пд.- 
зх. частині Київ. обл. УРСР. 
Утворений 1923. Площа 0,8 тис. 
км2. Нас. 41,0 тис. чол. (1983). У 

ТЕТІЇВСЬКИЙ 
РАЙОН 

ііцяЛ- 
~ Т • ~ 

Тетанус. Крива скоро¬ 
чення м'яза при різній 
частоті подразнень: 
1 — поодинокі скоро¬ 
чення; 
2 — зубчастий тетанус: 
3 — гладенький тета¬ 
нус. 

Тетерев звичайний. 
Самець і самка (вгорі)* 

Тетерев'ятник. 
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ТЕТІС 

К. Тетмайвр. 

Правильний тетраедр 
з ребром а. 

СН< 

СН, 

Тетрацикліни: 
Кі = Н, = Н — тет¬ 
рациклін; Кі = Н, К2 = 
= СІ — хлортетрацик- 
лін;Я, = ОН, К2 — Н — 
окситетрациклін. 

районі — 33 населені пункти, під¬ 
порядковані міській і 20 сільс. Ра¬ 
дам нар. депутатів. Центр — м. 
Тетіїв. Т. р. розташований в ме¬ 
жах Придніпровської височини. 
Поверхня пн.-зх. частини району 
розчленована глибокими балками 
та ярами; пд.-сх.— слабохвиляста 
рівнина. Поклади торфу, глин, 
піску. Річки — Рось з прит. Роська 
та Молочна (бас. Дніпра). Грунти 
темно-сірі опідзолені та чорнозем¬ 
ні. Лежить у лісостеповій зоні. 
Ліси (дуб, сосна, береза, граб, 
вільха, осика, ясен) займають 
6,4 тис. га. 
Найбільші пром. підприємства: 
Кашперівський та Шевченківський 
(с. Денихівка) цукрові, Стадниць- 
кий спирт, з-ди, тетіївські філіал 
Білоцерківського швейно-галанте¬ 
рейного об’єднання та з-д прод. то¬ 
варів. Комбінат побутового обслу¬ 
говування (Тетіїв). Спеціалізація 
с. г.—землеробство зерново-буря¬ 
ківничого, тваринництво мол.-м’яс¬ 
ного напрямів. Площа с.-г. угідь 
1981 становила 56,6 тис. га, у т. ч. 
орні землі — 51,8 тис. га, сіножаті 
й пасовища — 4,3 тис. га. Гол. 
культури: озима пшениця, куку¬ 
рудза, ячмінь, цукр. буряки. У 
Т. р.— 13 колгоспів, 3 радгоспи, 
міжгосп. підприємство по вироби, 
яловичини і свинини, райсільгосп- 
техніка, райсільгоспхімія. Заліз- 
нич. ст. Тетіїв. Автомоб. шляхів — 
560 км, у т. ч. з твердим покрит¬ 
тям — 228 км. У районі — 27 заг.- 
осв. та музична школи, 50 лік. 
закладів, у т. ч. З лікарні. 18 
будинків культури, 12 клубів, 
кінотеатр, 29 кіноустановок, 33 
б-ки, краєзнавчий музей. У с. 
Скибинцях Т. р. народився укр. 
рад. композитор А. Д. Лебединець, 
у с. Кашперівці — укр. рад. ак¬ 
триса Л. В. Мацгєвська, у с. Телі- 
жинцях — укр. рад. поет І. Ф. 
Драч. У Т. р. видається газ. 
«Ленінські заповіти» (з 1931). 

Д. Г. Столярчук. 
ТЕТІС (від грец. ©єті£— Феті- 
да) — давній океанічний басейн, 
що простягався через сучасну тер. 
Пн.-Зх. Африки, Пд. Європи, 
Малої Азії, Кавказу, Гімалаїв, 
Індокитаю. Існував з палеозойсь¬ 
кої до поч. кайнозойської ери. Вва¬ 
жають, що сучас. Середземне, Чор¬ 
не і Каспійське моря є залишками 
Тетісу. 
ТЕТМАЙЄР (Пшерва-Тетмайєр; 
Рг2ег\уа Теітаіег) Казімеж (12.11 
1865, с. Людзьмеж біля м. Новий 
Тарг — 18.1 1940, Варшава) — 
польс. письменник. Літ. діяль¬ 
ність почав 1886. Належав до 
літ. групи <Молода Польща». «Пое¬ 
зії» Т. (кн. 1—8) видано 1891— 
1924. В циклі новел «На скелястім 
підгір’ї»(«На скелястім Підгаллі»г 
1903—10) у романтичному дусі 
змалював життя польс. горців, 
майстерно використав їхній фоль¬ 
клор і діалект, оспівав природу 
Татр. У романах «Марина з Гру¬ 
бого», «Яносік Нендза Літманов- 
ський», що становлять істор. дило¬ 
гію «Легенда Татр» (т. 1—2, 1910— 
11), відтворив події селянських 
повстань і воєн серед. 17 ст., по¬ 
казав, зокрема, зв’язки керівника 
польс. антифеод. повстання 1651 
К. Наперського з визвольним ру¬ 
хом укр. народу під проводом 
Б. Хмельницького. В романі про 

війну 1812 «Кінець епопеї» (т. 1— 
4, 1913—17) розвінчано культ На- 
полеона І в Польщі. В драмі «Ре¬ 
волюція» (1906) висловив симпатію 
до рос. революції 1905—07, хоч і 
не зрозумів до кінця її суті. Від¬ 
стоював принципи т. з. чистого ми¬ 
стецтва, за що зазнав критики І. 
Франка. Укр. мовою твори Т. пе¬ 
рекладали В. Щурат, М. Рильсь¬ 
кий, В. Гжицький, Д. Павличко. 
Те.: У к р. п е р е к л.— На скелястім 
підгір’ї. X.— К., 1930; Про людську 
біду. X. —К., 1930; Легенда Татр. 
К., 1967; [Вірщі]. В кн.: Антологія 
польської поезії, т. 2. К., 1979; Рос. 
перекл.- Избранная проза. М., 
1956. 
Літ.: Франко І. Сучасні польські пое¬ 
ти. В кн.: Франко І. Зібрання творів, 
т. 31. К., 1981- В. Т. Полек. 
ТЕТРАГОНАЛЬНА сингонГя 
(від грец. тєтраусоуоу— чотирикут¬ 
ник, квадрат) — кристалографічна 
сингонія, що характеризується на¬ 
явністю однієї осі симетрії чет¬ 
вертого порядку. Геом. константи 
Т. с.: а = Ь^с;ос=Р=у = 90° 
(див. Сингонія). Т. с. об’єднує 7 
видів симетрії: 1) тетрагонально- 
пірамідальний; 2) тетрагонально- 
трапецоедричний; 3) тетрагональ- 
но-дипірамідальний; 4) дитетраго- 
нально-пірамідальний; 5) дитетра- 
гонально-дипірамідальний; 6) тет¬ 
рагонально-тетраедричний; 7) тет¬ 
рагона льно-скаленоедричний. Най¬ 
поширенішими простими форма¬ 
ми Т. с. є тетрагональні приз¬ 
ма, піраміда, дипіраміда, ска- 
леноедр, трапецоедр, тетраедр. 
За оптичними властивостями ре¬ 
човини, що кристалізуються в 
Т. с., належать до анізотропних 
(див. Анізотропія) одновісних. В 
Т. с. кристалізується біля 10 % 
вивчених мінералів, серед них — 
халькопірит, рутил, каситерит, 
шеєліт, циркон. Т. М. Агафонова. 
ТЕТРАДА [від грец. тєтрас; (тєт- 
рабо^) чотири] — 1) Чотири 
гаплоїдні (див. Гаплоїд) клітини, 
що утворюються у рослин (мохів, 
грибів, водоростей) внаслідок двох 
поділів мейозу. Мейоз макроспо- 
роцита спричинює утворення Т. 
мегаспор, мейоз мікроспороцита — 
Т. мікроспор. 2) При тетродному 
аналізі чотири культури, що 
одержані вегетативним розмно¬ 
женням спор, які утворились з 
однієї гаплоїдної клітини в резуль¬ 
таті мейозу. 
ТЕТРАДНИЙ АНАЛІЗ — гене- 
тичний аналіз усіх похідних, що 
утворюються з однієї клітини вна¬ 
слідок мейозу. Застосовується при 
вивченні нижчих організмів (дея¬ 
ких мохів, дріжджів, плісеневих 

грибів, водоростей), у яких після 
мейозу з однієї клітини утворю¬ 
ються тетроди спор, що поєднані 
однією оболонкою. За допомогою 
Т. а. можна встановити генотип 
вихідних диплоїдних клітин (див. 
Диплоїд), прослідкувати за пове¬ 
дінкою окремих генів і навіть ці¬ 
лих хромосом. Т. а. вперше було 
доведено, що розщеплення генів є 
не тільки статистичною, а й біол. 
закономірністю, в основі якої ле¬ 
жить мейоз. В. А. Труханое. 
ТЕТРАЕДР (грец. тєтраєброу, від 
тетрод — чотири і єбра — грань) — 
многогранник з чотирма гранями. 
Т. (мал.) має 4 трикутні грані, 6 
ребер, 4 вершини (у кожній схо¬ 
диться по 3 ребра). Об’єм правиль¬ 
ного Т. V = а3 |^2/12, площа по¬ 

верхні 5 = а2 3, де а — довжи¬ 
на ребра. У кристалографії — 
проста форма кубічної сингонії, 
ромбічної сингонії і тетрагональ¬ 
ної сингонії. У формі Т. кристалі¬ 
зуються сфалерит, тетраедрит та 
ін. мінерали. 
тетраетилсвинЄць, тес 
(С2Н5)4РЬ — металоорганічна спо¬ 
нука, безбарвна, оліїста, летка рі¬ 
дина; густ. 1652 кг/м3; ґкип 1^5 °С 
(з розкладанням). Нетривкий що¬ 
до діяння світла, галогенів, к-т то¬ 
що. Одержують Т. при взаємодії 
хлористого етилу з сплавом свин¬ 
цю з натрієм. Застосовують як 
антидетонатор моторних палив 
у карбюраторних двигунах внутр. 
згоряння. Т. отруйний, уражає 
центральну нервову систему. 
ТЕТРАКОКИ (від грец. тетрод— 
чотири і коки) — бактерії куля¬ 
стої форми, які містяться по чоти¬ 
ри на одній площині. Розмножу¬ 
ються поділом, що відбувається 
в двох взаємно перпендикулярних 
площинах. Т.— звичайно сапрофі¬ 
ти (напр., представники родів 
Ріапососсиз, Аегососсиз, їчііігозо- 
соссиз та ін.); іноді зустрічаються 
як супутники патогенної мікро¬ 
флори при деяких захворюваннях 
людини (напр., Т. з роду Реріо- 
соссиз). 
ТЕТРАКбНХ (від грец. гєграс, — 
чотири і конха) — центрична спо¬ 
руда з чотирма напівциркульними 
в плані виступами (конхами). 
ТЕТРАЛОГІЯ (грец. тєтросХоуіа, 
від тєтрад — чотири і Хбуос; — сло¬ 
во, розділ твору) — великий лі¬ 
тературний твір, який складається 
з чотирьох відносно самостійних 
частин, пов’язаних єдністю про¬ 
відної ідеї і, як правило, спільними 
дійовими особами. У Стародавній 
Греції Т. була лише драм, жанром, 
складалася з трьох трагедій і сати¬ 
ричної драми («драма батирів»), 
що виставлялися в дні святкуван¬ 
ня діонісій (напр., трагедія «Орес- 
тея» і сатирична драма «Протей» 
Есхіла). В новітні часи Т. з’явила¬ 
ся і в розповідних жанрах (напр., 
твір А. Франса «Сучасна історія», 
що складається з чотирьох романів, 
тетралогія Л. Смілянського «Вічні 
вогні вершин», до якої ввійшли дві 
повісті, роман і п’єса). Прикладом 
му зично-драм. Т. може бути «Пер¬ 
стень Нібелунгів» Р. Вагнера. 

В. Д. Тимченко. 

ТЕТРАЦИКЛІНИ — група близь¬ 
ких за хім. будовою і біологічною 
активністю природних, напівсин¬ 
тетичних та синтетичних антибіо- 
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тиків. Природні Т.— окситетра- 
циклін (тераміцин), хлортетрацик- 
лін (біоміцин, ауреоміцин) та тет¬ 
рациклін — одержано 1949—52 з 
продуктів життєдіяльності різних 
видів актиноміцетів (стрептоміце- 
тів). Основою молекули Т. є чоти- 
риядерна гідроароматична сполука 
(мал.). В мед. практиці застосо¬ 
вують також доксициклін, метацик- 
лін (рондоміцин), морфоциклін, 
глікоциклін, реверин — напівсин¬ 
тетичні та синтетичні похідні при¬ 
родних Т. 
Т. мають широкий спектр дії: при¬ 
гнічують ріст грампозитивних та 
грамнегатив. (див. Грама метод) 
бактерій, спірохет, рикетсій, вели¬ 
ких вірусів (напр., збудника тра¬ 
хоми), деяких найпростіших (аме¬ 
боподібних, трихомонад). Ефек¬ 
тивні при захворюваннях, що спри¬ 
чинюються стійкими до ін. антибіо¬ 
тиків бактеріями. Для запобігання 
виникненню стійких до Т. штамів 
бактерій використовують комбіно¬ 
вані препарати Т. (напр., олетет- 
рин). Застосовують Т. тільки за 
призначенням лікаря. 
ТЕТРбД [від грец. тетрод — чо¬ 
тири і (електр)од] — чотириелек¬ 
тродна лампа електронна. Т. 
(мал.) являє собою герметичний 
балон з анодом, катодом і двома 
сітками — керуючою екраную¬ 
чою. Застосовується в радіоелект¬ 
ронній апаратурі для підсилен¬ 
ня, перетворення (приймально-під¬ 
силювальний Т.) або генерування 
(генераторний Т.) електр. коли¬ 
вань. Розрізняють Т. малої, се¬ 
редньої та великої потужності на 
частотах до кількох сотень мега¬ 
герц. Бувають Т. мініатюрні і 
надмініатюрні (напр., нувістори). 
Вадою приймально-підсилюваль¬ 
них Т. є наявність динатронного 
ефекту — шкідливого впливу вто¬ 
ринної емісії електронної з ано¬ 
да. Усувають цю ваду в промене¬ 
вих Т., де спеціальна конструкція 
електродів утруднює рух вторин¬ 
них електронів з анода до екра¬ 
нуючої сітки. 
тетуАн — місто на Пн. Зх. Ма¬ 
рокко, адм. ц. пров. Тетуан. Роз¬ 
ташований на р. Мартін, за 10 км 
від узбережжя Середземного м. 
(аванпорт — м. Мартіль). 137 тис. 
ж. (1973). Металооор., хім., дере- 
вообр., цем., текст. і харчова 
пром-сть. Кустарні промисли (ви¬ 
роби з металу, шкіри, вироби, 
прикрас, килимарство тощо). Шко¬ 
ла красних мистецтв. Б-ки. Музеї 
марокканського мистецтва і фоль¬ 
клору та археологічний. Архітек¬ 
турні пам’ятки 17 ст. Т. засн. у 9 ст. 
Т Е Т Ч Е Р (ТЬаісЬег) Маргарет 
(н. 13.Х 1925, Грентем, Лінкольн- 
шір) —. політ, і держ. діяч Велико¬ 
британії. Закінчила Оксфордсь¬ 
кий ун-т. За фахом хімік. Потім 
вивчала юриспруденцію, 1954— 
57 мала адвокатську практику. 
З 1959 — член палати громад брит. 
парламенту від Консервативної 
партії. В 1970—74 — міністр ос¬ 
віти і науки. В 1975 обрана ліде¬ 
ром Консервативної партії. З трав¬ 
ня 1979 — прем’єр-міністр Велико¬ 
британії. Уряд Т. виражає інте¬ 
реси найреакційніших кіл монопо¬ 
лістичного капіталу. Внутр. полі¬ 
тика уряду Т. призвела до небува¬ 
лого збільшення безробіття, скоро¬ 
чення витрат на соціальні потреби, 

прийняття ряду антипрофспілко- 
вих законів, зменшення держ. ре¬ 
гулювання в галузі економіки, 
посилення наступу на націоналізо¬ 
вані галузі пром-сті тощо. Реакцій¬ 
ний курс у зовн. політиці уряду 
Т. виявився в нарощуванні темпів 
гонки озброєнь, антирад., антисо- 
ціалістичному спрямуванні, насту¬ 
пі на нац.-визвольний рух, в агре¬ 
сії Великобританії проти Фолк- 
лендських (Мальвінських) Остро¬ 
вів 1982, розміщенні на тер. Вели¬ 
кобританії амер. ракет серед, даль¬ 
носте в. О. Горбик. 
ТЕТЯНА — укр. нар. танець-піс- 
ня жартівливого характеру. Муз. 
розмір 2/4. Темп жвавий. У тексті 
йдеться про вродливу, але ледачу 
жінку, до якої залицяються чоло¬ 
віки. При виконанні Т. важливе 
значення мають міміка та імпрові¬ 
зація. 
ТЕТЬбРА Антон Кирилович (н. 
23.VII 1927, с. Чернещина, тепер 
Золотоніського р-ну Черкас, обл.) 
— укр. рад. графік, засл. худож¬ 
ник УРСР (з 1978). Член КПРС з 
1964. В 1950—56 навчався в Київ, 
худож. ін-ті у О. Пащенка та І. 
Селіванова. Працює в галузі книж¬ 
кової графіки: іл. та оформлення 
до книжок — «Ялинка» М. Коцю¬ 
бинського (1958), «Вечірня зіронь¬ 
ка» Т. Шевченка (1960), оформ¬ 
лення збірки поезій П. Тичини 
«Арфами, арфами...» (1968), збір¬ 
ки худож. нарисів«Ленін мріяв...» 
(1970), «Слова про Ігорів похід» 
(1977). Автор станкових творів: 
«Мені тринадцятий минало...» 
(1978), «Реве та стогне Дніпр широ¬ 
кий» (1980). 
ТЕУЧЄЖ Цуг (Тагір) Алійович 
[З (15).УІІІ 1855, аул Габукай, те¬ 
пер Теучежхабль Адиг. а. о. — 
26.1 1940, аул Понежукай, тепер 
Теучежського р-ну Адиг. а. о.]— 
адиг. рад. народний поет. Знавець 
і виконавець нар. пісень, в яких 
відтворено боротьбу трудящих 
проти визискувачів. Після Великої 
Жовтн. соціалістичної революції 
оспівував нове щасливе життя 
адиг. народу (поема «Батьківщи¬ 
на», 1939; вірші «Старе і нове 
життя», «Чудові зорі Кремля» та 
ін.). Автор істор. поем «Війна з 
князями та орками» (1938). 
«Урисбій Мефоко» (1939). Наго¬ 
роджений орденом Трудового Чер¬ 
воного Прапора. 
ТЕФ, абіссінська трава (Ега^го»»- 
іізіеіТ, син. Е. аЬуззщіса) — одно¬ 
річна кормова рослина родини зла¬ 
кових. Відома тільки в культурі. 
Здавна вирощують як хлібну рос¬ 
лину в гірських районах Ефіопії. 
Як корм для худоби Т. використо¬ 
вують в Африці, Індії, Австралії, 
США. В СРСР завезений 1927. 
Коренева система мичкувата. Стеб¬ 
ла 60—160 см заввишки, густо 
вкриті лінійними листками. Ку¬ 
щистість — 5—25 пагонів і більше. 
Суцвіття — багатоколоскова во¬ 
лоть 15—35 см завдовжки. Плід — 
плівчаста яйцевидна зернівка. Зер¬ 
но і сіно Т. високопоживні. Серед¬ 
ня врожайність зеленої маси Т. 
140—150 ц/га, сіна — 35—40 ц/га 
(за 2 укоси), зерна — 4—8 ц/га. 

В. І. Мойсеєнко. 
ТЕФ ІЯ [від грец. ТтїдіЗ^ — Тефія 
(міфологічний персонаж, дружи¬ 
на бога моря Океана)] — супутник 
планети Сатурн. Діаметр Т. бл. 

1050 км, віддаль від центра плане¬ 
ти 294700 км. Відкрив 1684 Дж. 
Кассіні. Ін. назва — Фетіда. Див. 
Супутникип ланет. 

ТЕ ХАНЬ (Т4 НапЬ; н. 20.УІ 1921, 
провінція Куангнгай) — В’єтнам, 
поет. Член Компартії В’єтнаму з 
1947. Учасник війни Опору В’єт¬ 
нам. народу проти франц. ко¬ 
лонізаторів 1946—54. Секретар 
правління Спілки письменників 
В’єтнаму. Осн. збірки: «Квітуча 
юність» (1944), «Народ одностай¬ 
ний» (1953), «Серце Півдня» (1956), 
«Моїй Півночі» (1958), «Південь 
і Північ, закохані одне в одного» 
(1963), «Риси рідного краю» (1966), 
«Нові наспіви» (1966), «В ритмі 
днів і місяців»(1974), «В дні весни» 
(1977) та ін. Чільне місце в твор¬ 
чості посідають вірші, присвячені 
В. І. Леніну, Рад. Союзу, соціалі¬ 
стичним країнам. Перекладач, зо¬ 
крема переклав добірку віршів Т. 
Шевченка. 
Те.: Укр. перек л. — [Вірші]. В 
кн.: Ленін іде по планеті. К. 1970: 
[Вірші]. В кн.: В’єтнам бореться. К., 
1972; [Вірші]. В кн.: Літопису 
рядки багряні. К., 1979; Рос. пе¬ 
ре к л.— [Вірші]. В кн.: Из сов- 
ременной вьетнамской поззии. М.р 
1973. М. Д. Кашель. 
техАс — штат на Пд. США. Пло¬ 
ща 692,1 тис. км2. Нас. 12,8 млн. 
чол. (1977}. Адм. ц.— м. Остін. 
На Пд. Сх. омивається водами 
Мексіканської зат. Сх. частину 
займає Примексіканська низовина, 
що поступово переходить у плато 
Едуардс і Льяно-Естакадо. На 
крайньому Зх.— відроги Ске¬ 
лястих гір. Найбільші ріки —Ред- 
Рівер, Ріо^Гранде. Подекуди збе¬ 
реглися ділянки рослинності ти¬ 
пу саван та дубово-соснові ліси. 
За обсягом гірничодобувної та 
с.-г. продукції Т. посідає провід¬ 
не місце в країні. Видобувають 
нафту, природний газ, сірку, полі¬ 
металеві руди, уран, кам. вугілля, 
гелій. Гол. галузі обробної пром-сті 
— нафтопереробна, нафтохім. і 
хімічна. Розвинуті також кольоро¬ 
ва металургія (особливо виплавка 
алюмінію та магнію) і аерокосміч¬ 
на пром-сть. Маш.-буд., метало- 
обр., швейні та харчосмакові під¬ 
приємства. Гол. пром. центри: 
Х’юстон, Даллас, Форт-Уерт і 
Сан-Антоніо. В с. г. переважає 
землеробство. За збором оавовни- 
ку і рису та поголів’ям великої 
рогатої худоби Т. на 1-му місці 
в США. Вирощують також пшени¬ 
цю, кукурудзу, овочі, люцерну, 
арахіс, цитрусові тощо. Осн. мор. 
порт — Х’юстон. 
ТЕХАСЬКА ФІНАНСОВА ГРУ¬ 
ПА — фінансово-монополістична 
група США. Сформувалася після 
2-ї світової війни 1939—45. Об’єд¬ 
нує кілька сімей олігархії фінансо¬ 
вої. Утворення групи пов’язано із 
значним зростанням видобутку 
нафти в Техасі та з розвитком ра¬ 
кетно-електронної пром-сті. Знач¬ 
на частина акцій Т. ф. г. зосере¬ 
джена в кредитно-фінанс. сфері. 
Фінанс. центром групи є холдин¬ 
гова компанія «Ріпаблік оф Те- 
хас корпорейшен» і банки, які во¬ 
на контролює,— «Ріпаблік нейше- 
нал банк оф Даллас» і «Х’юстон 
нейшенал банк». До складу групи 
входять найбільші пром. кон¬ 
церни «Лінг-Темко-Воут» (засн. 

ТЕХАСЬКА 
ФІНАНСОВА ГРУПА 

A. К. Тетьора. Малю¬ 
нок на оправі клаві¬ 
ру опери «Лісова пісня» 
B. Д. Кирейка. 1965. 

Тетрод: 
1 — анод; 
2 — екрануюча сітка; 
3 — керуюча сітка; 
4 — катод; 
5 — підігрівник катода 

Теф: 
1 — загальний вигляд 
рослини; 
2 — волоть; 
3 — колосок. 
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ТЕХМІНІМУМ 
1958) і «Техас — інструменте» 
(засн. 1938). Т. ф. г. є частиною 
воєнно-промислового комплексу в 
СІЛА. С. В. П'ятенко. 
ТЕХМІНІМУМ — мінімальний 
обсяг тех. знань, якими повинен 
володіти робітник певної професії 
і кваліфікації. Його визначає та- 
рифно-кваліфікаційний довідник. 
Вимоги до Т. зростають у міру 
впровадження у вироби, нової тех¬ 
ніки, досконаліших технологічних 
процесів. Гуртки Т. як форму ма¬ 
сової тех. підготовки і підвищення 
кваліфікації робітників на під¬ 
приємствах СРСР без відриву від 
вироби, запроваджено 1932. 
ТЕХНЕЦІЙ (ТесЬпеіішп; від грец. 
те^урто^ — штучний), Тс — радіо¬ 
активний хім. елемент VII групи 
періодичної системи Менделєєва, 
ат. н. 43, ат. м. для99Тс 98,9062. 
Стабільних ізотопів не має. З 
радіоактивних ізотопів найстій- 
кіші 97Тс і "Тс з періодами пів- 
розпаду відповідно 2,6 • 10е та 
2,12 • 105 рр. Існування Т. перед¬ 
бачив Д. І. Менделєєв; одержали 
його штучно 1937 італ. учені Е. 
Сегре і К. Перр’є. У земній корі 
практично не трапляється, входить 
до складу деяких зір. Т.— метал 
сріблясто-сірого кольору; густ. 
11487 кг/м3; 2200 ± 50 °С; 
*кип 4700 °С. У хім. відношенні 
Т. є аналогом ренію. Нерозчинний 
у соляній к-ті, але легко розчиня¬ 
ється в азотній к-ті і в суміші обох 
к-т. Утворює оксиди Тс02 і Тс207, 

агує з неметалами. Одержують 
, переробляючи продукти розпа¬ 

ду урану в ядерних реакторах. 
Застосовують як ефективний інгі¬ 
бітор корозії; ізотоп "тТс — у ме¬ 
дицині (див. Радіоізотопна діаг¬ 
ностика, Радіоактивні препара¬ 
ти в медицині). ю. Я. Фіалков. 
техніка (від грец. тєхуіибд — 
вправний, досвідчений; тєхул — 
мистецтво, майстерність) — су¬ 
купність засобів людської діяль¬ 
ності, створюваних для здійснен¬ 
ня процесу матеріального вироб¬ 
ництва і задоволення невиробни¬ 
чих потреб суспільства; засоби 
праці, один з основних елементів 
продуктивних сил суспільства. 
Поняття «техніка» вживають та¬ 
кож для характеристики сукуп¬ 
ності навичок і прийомів, що їх 
застосовують в якійсь справі (Т. 
живопису, Т. танцю тощо). К. 
Маркс зазначав, що «засіб праці 
є річ або комплекс речей, які лю¬ 
дина ставить між собою і предме¬ 
том праці і якими вона користу¬ 
ється як провідником своїх дій 
на цей предмет. Вона користується 
механічними, фізичними, хімічни¬ 
ми властивостями речей для того, 
щоб відповідно до своєї мети 
застосувати їх як знаряддя діяння 
на інші речі» (Маркс К. і Енгельс 
Ф. Твори, т. 23, с. 176—177). 
Осн. призначення Т.— часткова 
або повна заміна виробничих функ¬ 
цій людини з метою полегшити пра¬ 
цю і підвищити її продуктивність, 
розширити можливості людини в 
процесі доцільної трудової діяль¬ 
ності. Розрізняють виробничу і не¬ 
виробничу Т. До виробничої 
Т. відносять машини, двигуни, 
механізми, інструменти, апарату¬ 
ру, засоби керування машина¬ 
ми й технологічними процесами, 
засоби транспорту, комунікації, 

зв’язку тощо. Найактивнішою час¬ 
тиною виробничої Т. є машини — 
найреволюційніший елемент про¬ 
дуктивних сил. Осн. групи машин: 
технологічні (металообробні, буді¬ 
вельні, гірничі, металургійні, с.-т., 
текстильні та ін.), транспортні 
(автомобілі, тепловози, електрово¬ 
зи, літаки, теплоходи тощо), тран¬ 
спортувальні (конвейєри, елевато¬ 
ри, крани та ін.), контрольно-ке- 
руючі, інформаційні та обчислю¬ 
вальні машини, енергетичні (елек¬ 
тричні, двигуни внутр. згоряння, 
турбіни та ін.). До складу неви¬ 
робничої Т. належать засоби 
комунальної та побутової техніки, 
Т. освіти і культури, спортивна Т. 
та ін. Швидко прогресує космічна 
Т., зростає роль її в розвитку нар. 
г-ва. Особливу групу тех. засобів 
становить Т. військова. Універ¬ 
сальної класифікації _Т. ще не 
створено. Переважно її класифі¬ 
кують за галузевою структурою ви¬ 
роби. (напр., Т. пром-сті, Т. тран¬ 
спорту, Т. с.-г. ) або за природни- 
чонаук. принципом (напр., ядер¬ 
на Т., холодильна Т., обчислюваль¬ 
на Т. тощо). 
Осн. етапи розвитку Т. відповіда¬ 
ють етапам розвитку сусп. вироби. 
За первіснообщинного ладу виник¬ 
ли й поширилися прості знаряддя 
праці (списи, луки, стріли, соки¬ 
ри, мотики та ін.). В умовах рабо¬ 
власницького способу вироби, роз¬ 
винулися складні знаряддя праці 
(напр., водопідйомні пристрої), 
було освоєно виплавлення заліза, 
поширилося ремесло. За феода¬ 
лізму використовували знаряддя 
праці, які приводила в рух люди¬ 
на (напр., ткацькі верстати), про¬ 
те вже було створено тех. засоби, 
що їх приводили в дію водяні й 
вітряні двигуни (млини тощо). 
Проста капіталістична кооперація 
і мануфактура підготували пере¬ 
хід до фаб.-зав. капіталістичного 
вироби. Розвиток великої пром-сті 
став можливим внаслідок того, що 
вона оволоділа найхарактернішим 
для неї засобом вироби.— маши¬ 
ною. Саме робоча машина мала ре- 
волюціонізуючий вплив на ви¬ 
роби., який полягав у тому, що в 
результаті з’єднання багатьох ра¬ 
ніше ручних знарядь праці в єди¬ 
ному механізмі, вона дала змогу 
працівникові одночасно впливати 
на предмет праці значно більшою 
кількістю інструментів. В ході 
промислового перевороту кін. 
18 — поч. 19 ст. було здійснено пе¬ 
редачу машинам осн. функцій 
— виконання трудових рухів і 
джерела енергії. Якщо спочатку 
мех. верстати, парові та ін. маши¬ 
ни створювалися ручним способом, 
то пізніше, із збільшенням потуж¬ 
ності робочих машин, рушійного 
механізму, ускладненням і вдо¬ 
сконаленням їх, з появою нових ма¬ 
теріалів, що важко піддаються 
обробці, виникла об’єктивна необ¬ 
хідність пром. вироби, машин, 
вироби, «машин машинами», тобто 
виникла галузь машинобудуван¬ 
ня. Почалося широке застосуван¬ 
ня машинної Т. в осн. галузях ви¬ 
роби., що поступово витіснила 
традиційні форми виробничого 
процесу, основані на ручній праці. 
З появою робочих машин на базі 
парових двигунів на Україні, 
напр., розвинулося заводське цу¬ 

кроваріння, виникли великі текст, 
і папероробні мануфактури, вдо¬ 
сконалилася Т. для одержання ме¬ 
талів, видобування корисних копа¬ 
лин. Наприкінці 19 — на початку 
20 ст. збудовано перші маш.-буд. 
з-ди в Харкові, Луганську, Одесі 
та ін. містах. 
З розвитком великої пром-сті вдо¬ 
сконалювалися конструкції, збіль¬ 
шувалися одиничні потужності, 
продуктивність тех. засобів. З 
кін. 19 ст. у вироби, впроваджує¬ 
ться екон. і компактний двигун 
внутр. згоряння, що дав можли¬ 
вість створити нові типи робочих 
і трансп. машин (автомобілі, трак¬ 
тори, екскаватори, літаки, тепло¬ 
ходи та ін.). З появою і вдоскона¬ 
ленням електр. двигунів у 1-й пол. 
20 ст. починається повсюдне вико¬ 
ристання їх як групового й інди¬ 
відуального приводу робочих ма¬ 
шин. Впровадження у вироби, си¬ 
стеми машин (сукупність різно¬ 
рідних машин, які взаємно допов¬ 
нюють одна одну) дало змогу здій¬ 
снювати технологічний процес без¬ 
перервно-потоковим методом, ШИ; 

роко застосовувати автомати, які 
самостійно, без безпосередньої уча; 
сті людини, виконують усі осн. і 
допоміжні операції за заздалегідь 
заданою програмою. 
Характеризуючи еволюцію мех. 
засобів праці як найважливішу 
складову частину техніки, К. 
Маркс дав таку схему їхнього роз¬ 
витку: «Прості знаряддя, нагро¬ 
мадження знарядь, складні зна¬ 
ряддя; приведення в дію склад¬ 
ного знаряддя одним двигуном — 
руками людини, приведення цих 
інструментів у дію силами приро¬ 
ди; машина; система машин, що 
має один двигун; система машин, 
що має автоматично діючий дви¬ 
гун, — ось хід розвитку машин» 
(там же, і. 4, с. 151). 
Процес автоматизації виробницт¬ 
ва широко здійснюється в умовах 
науково-технічної революції з се¬ 
ред. 50-х рр. 20 ст. (див. Комп¬ 
лексна механізація і автоматиза¬ 
ція виробництва). 
Гол. показниками діючої і занозо 
створюваної Т. є її продуктивність, 
надійність, економічність вироби, 
і експлуатації. Продуктивність 
Т. безпосередньо пов’язана з еко¬ 
номією живої і уречевленої праці. 
Вона визначається кількістю про¬ 
дукції, яку виготовляють (оброб¬ 
ляють, перевозять та ін.) з її до- 
помовою за одиницю часу. Надій¬ 
ність Т. характеризується її здат¬ 
ністю випускати продукцію зада¬ 
ної якості та в установленій кіль¬ 
кості або відповідати своєму тех¬ 
нологічному призначенню протягом 
обумовленого періоду часу (на три¬ 
валості строку перебування Т. у 
процесі вироби, позначається та¬ 
кож моральне зношування). Еко¬ 
номічність вироби, і експлуатації 
Т. визначається витрачанням сиро¬ 
вини, матеріалів, палива, енергії, 
затратами на обслуговування, оп¬ 
лату праці, а також вартістю до¬ 
поміжних пристроїв. Осн. напря¬ 
ми вдосконалення Т.: підвищення 
безперервності, точності, швидко¬ 
сті роботи і розширення можливо¬ 
стей суміщення операцій; збіль¬ 
шення одиничної потужності при 
одночасному зменшенні ваги і га¬ 
баритів; поліпшення ремонтоздат- 
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пості на основі взаємозамінюва- 
ності вузлів і деталей. Важливим 
заходом щодо підвищення цих 
тех.-екон. показників є модерніза¬ 
ція Т. і вироби. Крім того, Т. має 
бути на рівні вимог ергономіки, 
технічної естетики, екології. З 
розширенням масштабів сусп. ви¬ 
роби. важливого значення набу¬ 
ває необхідність охорони навко¬ 
лишнього середовища, оптимізації 
умов життєдіяльності людини. 
Найважливішою умовою динаміч¬ 
ного розвитку Т. і сусп. прогресу 
в цілому є тісний взаємозв’язок 
(взаємодія) науки і Т. Роль такого 
зв’язку зростає в умовах сучас. 
науково-технічного прогресу, 
коли наука дедалі більше перетво¬ 
рюється на безпосередню продук¬ 
тивну силу суспільства. Розвиток 
Т. зумовлюється ступенем відпо¬ 
відності виробничих відносин ха¬ 
рактерові продуктивних сил. Бу¬ 
дучи залежною у своєйу розвитко¬ 
ві від соціально-екон. факторів, 
Т. як революціонізуючий елемент 
продуктивних сил водночас має 
вирішальний вплив на соціально- 
екон. розвиток суспільства. К. 
Маркс підкреслював, що «еконо¬ 
мічні епохи різняться не тим, щб 
виробляється, а тим, як виробля¬ 
ється, якими засобами праці * 
(там же, т. 23, с. 177). Доко¬ 
рінні зміни в Т., технологічно¬ 
му способі вироби, спричинюють 
і суттєві зміни у виробничих від¬ 
носинах даної формації. В капі¬ 
талістичному суспільстві гонитва 
за високими прибутками зумов¬ 
лює розвиток вироби., в т. ч. і Т., 
що водночас призводить до заго¬ 
стрення всіх його суперечностей, 
посилює невідповідність між ви¬ 
робничими відносинами й продук¬ 
тивними силами. 
Прогрес Т. за капіталізму зумов¬ 
лює процес концентрації і усус¬ 
пільнення виробництва, призво¬ 
дить до розорення дрібних това¬ 
ровиробників, супроводиться по¬ 
силенням експлуатації робітничо¬ 
го класу, зростанням безробіття, 
зниженням життєвого рівня тру¬ 
дящих (див. Класова боротьба). 
Виробничі відносини капіталізму, 
особливо на стадії імперіалізму, 
гальмують використання досяг¬ 
нень науки і Т. в інтересах суспіль¬ 
ства. Імперіалістичні д-ви широко 
використовують ці досягнення у 
воєнних цілях (див. Мілітаризація 
капіталістичної економіки). Со¬ 
ціалізм створює умови для органіч¬ 
ного з’єднання досягнень науково- 
тех. революції з перевагами соціа¬ 
лістичної системи г-ва. «Соціалізм, 
— вказував В. І. Ленін,— неможли¬ 
вий без ... техніки, побудованої 
за останнім словом новітньої нау¬ 
ки» (Повне зібр. тв., т. 36, с. 283). 
В СРСР розвиток Т. має плано¬ 
мірний характер і підпорядкова¬ 
ний завданню забезпечити значне 
піднесення матеріального й куль¬ 
тур. рівня життя народу на основі 
підвищення економічної ефек¬ 
тивності соціалістичного вироб¬ 
ництва, прискорення науково-тех. 
прогресу і підвищення продуктив¬ 
ності пращ. Значно розвинулася 
Т. в СРСР у процесі соціалістич¬ 
ної індустріалізації та електри¬ 
фікації країни, хімізації народно¬ 
го господарства, поглиблення спе- 
ціалгзаіії виробництва й коопе¬ 

рування виробництва. Цьому ве¬ 
ликою мірою сприяли міцний 
зв’язок Т. з наукою, науки з ви¬ 
роби., масове винахідництво. За 
короткий істор. строк СРСР пе¬ 
ретворився на могутню індустрі¬ 
альну д-ву з розвинутим, високо- 
механізованим с. г., транспортом, 
буд-вом та ін. галузями нар. г-ва. 
Прискореними темпами розвива¬ 
ються галузі, що забезпечують тех. 
прогрес усіх галузей нар. г-ва,— 
машинобудування, приладобуду¬ 
вання, хімічна промисловість. Ши¬ 
роко впроваджується комплекс¬ 
на механізація і автоматизація 
вироби. За період 1976—82 в краї¬ 
ні створено 25216 зразків нових ти¬ 
пів машин, устаткування, апаратів 
і приладів, зокрема енерг. устат¬ 
кування—233 (у т. ч. в УРСР—69), 
електротех. устаткування — 2838 
(584), металорізальних верстатів— 
2164 (326), металург, і гірничого 
устаткування — 671 (251), автомо¬ 
білів, тракторів і автотракторного 
устаткування — 200 (46), с.-г. ма¬ 
шин — 566 (160), буд. і шляхових 
машин — 480 (86), приладів, засо¬ 
бів автоматизації і засобів обчис¬ 
лювальної Т.— 6157 (1439). Із заг. 
кількості створених зразків за 
1976—82 в СРСР освоєно вироби, 
і почато серійний випуск нових ви¬ 
дів машин, устаткування, апаратів 
і приладів 19,4 тис. назв. На кін. 
1982 у пром-сті країни налічува¬ 
лося майже 190 тис. механізова¬ 
них потокових і автом. ліній, по¬ 
над 85 тис. од. устаткування з 
програмним керуванням. Важли¬ 
вою умовою виконання завдань, 
накреслених КПРС, є оновлення 
осн. виробничих фондів (див. Ос¬ 
новні фонди) в усіх галузях нар. 
г-ва на основі дедалі ширшого роз¬ 
гортання н.-д. і проектно-конструк¬ 
торських робіт, створення і впро¬ 
вадження у вироби, таких машин 
і технологічних процесів, які б 
економили фонди, сировину, мате¬ 
ріали і працю. Розвиток Т. в СРСР 
відбувається на основі єдиної 
технічної політики. Постановою 
ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР 
«Про вдосконалення планування і 
посилення впливу господарського 
механізму на підвищення ефектив¬ 
ності виробництва і якості роботи» 
(1979) встановлено обов’язковість 
розробки Комплексної програми 
науково-тех. прогресу на 20 років 
(за п’ятирічками), гульових комп¬ 
лексних програм по розв’язанню 
найважливіших наук.-тех. проб¬ 
лем, розроблено заходи щодо екон. 
стимулювання створення і впровад; 
ження у вироби, нової Т. на рівні 
кращих вітчизн. і зарубіжних зраз¬ 
ків. Запроваджено паспорт про¬ 
мислового підприємства, що дасть 
можливість посилити технічний 
контроль виробництва, контроль 
за використанням об’єднаннями 
(підприємствами) виробничих по¬ 
тужностей. Прогрес Т. і широке 
впровадження її у всі галузі нар. 
г-ва значною мірою прискорюється 
соціалістичною економічною ін- 
тегращєю, яка здійснюється на 
основі Комплексної програми даль¬ 
шого поглиблення і вдосконалення 
співробітництва і розвитку соціа¬ 
лістичної економічної інтеграції 
країн — членів РЕВ. Розвиток дея¬ 
ких видів Т. через свою складність 
і необхідність використання вели¬ 

ких коштів вимагає об’єднання зу¬ 
силь наук, установ багатьох країн. 
Напр., співробітництво в галузі 
телебачення дало можливість ство¬ 
рити системи Інтербачення, Єв- 
робачення та ін.; науково-тех. ко¬ 
операція в атомній енергетиці ко¬ 
ординується Міжнародним агент¬ 
ством по атомній енергії (див. 
М АГАТЕ), соціалістичні країни 
здійснюють тех. співробітництво в 
орг-ціях <Інтерелектро», <1нтер- 
метал», «Інтерхімволокно», «Ін- 
тератомі нстр у мент » тощо, в га¬ 
лузі космонавтики успішно реалі¬ 
зується міжнар. співробітництво 
цих країн за програмою <Інтер- 
космось та ін. СРСР розширює 
і поглиблює співробітництво з краї¬ 
нами соціалістичної співдружності 
в усіх галузях науки і Т. на основі 
спільної розробки і реалізації 
довгострокових цільових про¬ 
грам. Заінтересовані соціалістич¬ 
ні країни братимуть участь у 
здійсненні Енергетичної програ¬ 
ми СРСР (див. т. 12, Додаток), 
розробленої відповідно до рішень 
XXVI з’їзду КПРС, поглиблюва¬ 
тиметься наук.-тех. співробітницт¬ 
во з країнами — членами РЕВ у 
процесі реалізації Продовольчоі 
програми СРСР на період до 1990 
року. Див. також Матеріально- 
технічна база комунізму, Управ¬ 
ління науково-технічним прогре¬ 
сом. 
Літ.: Маркс К. Капітал, т. 1. Маркс 
К. і Енгельс Ф. Твори, т. 23; Ленін 
В. І. Повне зібрання творів: т. 3. Роз¬ 
виток капіталізму в Росії; т. 23. Одна 
з великих перемог техніки; т. 36. 
Начерк плану науково-технічних ро¬ 
біт; т. 42. Замітки про електрифіка¬ 
цію; Матеріали XXVI з’їзду КПРС. 
К., 1981; Матеріали Пленуму Цен¬ 
трального Комітету КПРС, 14— 
15 червня 1983 року. К., 1983; 
Кузин А. А. К. Маркс и пробле¬ 
ми техники. М., 1968; Мелещенко 
Ю. С., Шухардин С. В. Ленин и на- 
учно-технический прогресе. Л., 1969; 
История техники. М., 1962; Каньїгин 
Ю. М., Даниловцев П. А. Цикл «нау¬ 
ка — производство»: границьі, струк¬ 
тура, пути ускорения. Новосибирск, 
1976; Научно-техническая революция. 
М., 1976; Ускорение процесса «иссле- 
дование — производство». М., 1979; 
Прогнозирование технико-зкономи- 
ческих параметров новой техники. К., 
1982; Управление научно-техническим 
прогрессом. М., 1982; Лилли С. Люди, 
машиньї и история. Пер. с англ. М., 
1970. С. П. Тимошенко. 
«ТЕХНІКА» — республіканське 
видавництво виробничо-технічної 
літератури з питань промисловості 
й транспорту. Засн. 1930 у Харко¬ 
ві (з 1935 — у Києві) як Державне 
технічне видавництво (теперішня 
назва — з 1964). Видає укр. і 
рос. мовами виробничу і науково- 
популярну л-ру, довідники, посіб¬ 
ники, монографії, респ. міжвідом¬ 
чі науково-тех. збірники, плакати 
і буклети. Випускає журн.«Уголь 
У крайньо і науково-виробничі збір¬ 
ники журнального типу «Автодо¬ 
рожник Украиньї», «Легка промис¬ 
ловість», «Лісове господарство, 
паперова і деревообробна промис¬ 
ловість», «Нефтяная и газовая 
промьішленность», «Пищевая про- 
мьішленность» і «Знергетика и 
злектрификация». За 1930—82 ви¬ 
дано 8787 назв книг і брошур тира¬ 
жем 98,3 млн. прим. Видавництво 
нагороджено (19о0) Почесною Гра¬ 
мотою Президії Верховної Ради 
УРСР. М. Г. Писапенко. 

«ТЕХНІКА» 
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- ~ ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ — в СРСР у виконанні багатьох функцій технологію та організацію вироб- 
ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ складова частина охорони пращ; управління, полегшує її працю, ництва. Т.-е. н. з праці визнача- 

система організаційних і тех. за- забезпечує скорочення чисельно- ють затрати робочого часу на оди- 
ходів, які запобігають впливові сті адм.-управлінського персоналу, ницю продукції (т. з. нормо-годи- 
на працюючих шкідливих вироб- підвищення ефективності управ- на) або вироби, певної кількості 
ничих факторів. Вимоги додержан- ляючої системи. Тех.-екон. показ- продукції за одиницю часу, зони 
ня Т. 6. стосуються як виробничого ники використання Т. у. поліпшу- обслуговування машин і механіз- 
середовища, виробничого проце- ються при спец, підготовці об’єкта мів тощо. Т.-е. н. використання 
су, обладнання, так і самих пра- до її впровадження, при переході знарядь праці регулюють розміри 
цюючих. Обов’язкові вимоги по до комплексної обробки управлін- виробничих площ, режим роботи 
Т. 6. законодавчо закріплено у ст. ської інформації. В сучас. умовах, та ступінь завантаження машин, 
60 Основ законодавства Союзу коли відбувається перехід від механізмів і споруд, строки служ- 
РСР і союзних республік про пра- механізації окремих дільниць пла- би інструменту та ін. допоміжних 
цю, кодексах законів про працю нування і управління до інтегро- засобів, штампів, приладів тощо 
союзних республік (в УРСР — ваних систем машинної обробки ін- з максимальним використанням 
ст. 157 КЗпП УРСР). Правила по формації, дедалі зростаючу роль виробничого потенціалу. Т.-е. н. 
Т. 6. викладено й у спец, інструк- у комплексі Т. у. відіграє елект- організації вироби, охоплюють 
ціях, положеннях, наказах м-в ронна обчислювальна техніка як увесь технологічний процес, вста- 
і відомств, погоджених з ВЦРПС основа створення автоматизова- новлюючи найбільш ефективні ме- 
або галузевими профспілками. Во- них систем управління (АСУ) тоди й прийоми праці, параметри 
ни, залежно від сфери своєї дії, різних класів і призначення. виробничих процесів, їхню послі- 
можуть бути єдиними для всіх галу- Ю. М. Каншін. довність тощо. Особливе значення 
зей нар. г-ва, міжгалузевими або Т£ХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ надається Т.-е. н. якості продук- 
галузевими. АНАЛІЗ — у соціалістичних краї- ції, що їх встановлюють, як пра- 
До організаційних заходів по нах комплексне дослідження ви- вило, на рівні найвищих світових 
Т. б. належать розробка і втілен- робничо-госп. діяльності галузей і вітчизняних досягнень і найча- 
ня заходів щодо поліпшення умов матеріального виробництва, об’єд- стіше фіксують у державних 
праці, які насамперед містяться нань, підприємств та їхніх підроз- стандартах. 
в Номенклатурі заходів по охоро- ділів для виявлення впливу на Т.-е. н. за призначенням поділя- 
ні праці, затвердженій постановою виробничо-госп. практику розвит- ють на оперативні, проектні та пер- 
Президії ВЦРПС від 31.III 1980. ку техніки, технології та органі за- елективні; за ступенем деталіза- 
Вона є основою для складання угод ції виробництва. Тісно пов’язаний ції — на індивідуальні та групові, 
по охороні праці, колективних до- із заг. екон. аналізом господар- Встановлюють як у загальнодерж. 
говорів, комплексних планів по- ської діяльності соціалістичних масштабі, так і для республік, 
ліпшення умов праці, охорони пра- підприємств і виробничих об'єд- окремих регіонів, галузей, під- 
ці та сан.-оздоровчих заходів то- нань. приємств. Т.-е. н. мають бути 
що. Тех. вимоги по Т. 6. містяться Основними завданнями Т.-е. а. прогресивними, науково обгрун- 
в усіх стандартах і тех. умовах на є оцінка результатів виконання тованими. О- М. Розинко. 
конкретні об’єкти стандартиза- плану за кількісними й якісними Т£ХНІКО-ЕКОНОМГЧНІ ПО- 
ції. В СРСР створено єдину для показниками, пошук резервів ви- КАЗНИКЙ — величини, що харак- 
всього нар. г-ва систему стандарти- роби, і шляхів макс. використання теризують матеріально-виробничу 
зації безпеки праці (ССБП), яка їх. Т.-е. а. виробничої діяльності базу підприємства, а також сту- 
містить заг. вимоги безпеки до може бути повним і частковим (спе- пінь її використання. Т.-е. п. 
вироби, обладнання та вироби, ціальним). При повному аналізі відображають наявність виробни- 
процесів, до засобів захисту пра- використовують узагальнюючі тех- чих потужностей, їхній тех. рівень, 
цюючих. Т. 6. забезпечується й ніко-економічні показники, які забезпеченість кадрами, матеріаль- 
тех. засобами, визначеними в відображають найважливіші сто- ними ресурсами тощо. Аналізую- 
стандартах і тех. умовах (ТУ) в рони роботи підприємства, об’єд- чи екон. діяльність підприємства, 
розділі «Вимоги безпеки». На нання в тісному взаємозв’язку визначають Т.-е. п., що відобра- 
кожний виріб машинобудування, з технікою і технологією вироби, жають дійсний рівень використан- 
напр., встановлено конкретні вимо- (випуск валової і товарної продую ня виробничого потенціалу (основ- 
ги безпеки, які можуть бути різ- ції та ін.). Проводячи частковий них фондів), при цьому їх зістав- 
ними залежно від характеру і при- аналіз, з’ясовують причини браку ляють з техніко-економічними 
значення виробу (продукту, про- у вироби., ефективність рацюна- нормами. Виявляють фактичний 
цесу). Обов’язок втілення Т. 6. лізаторських пропозицій, норм час роботи устаткування, коефі- 
покладено законом (зокрема, в витрат сировини й матеріалів то- цієнт змінності, тривалість про- 
УРСР — ст. 153 КЗпП УРСР) на що. Т.-е. а. буває періодичним стоїв машин і механізмів та їх 
адміністрацію. Контроль за ви- (за місяць, квартал, рік) або опе- причини, визначають ступінь ви¬ 
конанням правил та інструкцій по ративним (змінним, денним, тиж- користання проектної потужності 
Т. б. здійснюють інженери по невим, декадним тощо). Т.-е. а. устаткування. За допомогою Т.- 
Т. 6., к-ти профспілки, тех. ін- охоплює такі осн. питання вироб- е. п. проводиться аналіз вироблю- 
спекції праці. ничо-госп. діяльності: виконання ваної продукції. Так, вироби, ма- 
Літ.і Лесенко І .В. Организация безо- плану вироби, продукції за всіма шин, механізмів, приладів аналі- 
пасности труда на производстве. К., показниками, використання ви- зують за складними показниками, 
1977; Лапай О. П. Охорона праці в робничих потужностей і окремих що враховують кількість виробле- 
суепілілтві розвинутого соціалізму видів устаткування, а також си- ної продукції в одиницях, потенці- 
К., 1980. і. с. Алексаноров ровини, матеріалів, палива, інстру- альну продуктивність, характери- 
тЄхніка управління — ком- ментів тощо, продуктивність пра- стики якості. Т.-е. п. використан- 
плекс тех. засобів, що забезпечу- ці; витрати осн. фондів, заробіт- ня оборотних фондів характерн¬ 
ість механізацію і автоматизацію ної плати; собівартість продукції зують фактичні затрати сировини, 
орг.-управлінських процесів у різ- та ін. Т.-е. а. проводять на основі матеріалів, палива та енергії на 
них ланках нар. господарства. Об’- звітності, широкого використання одиницю продукції, фіксують об- 
єднує велику кількість устаткуван- даних проектних розрахунків, тех. сяг виробничих запасів, залишки 
ня (від конторських рахівниць і і технологічних нормативів і кое- незавершеного виробництва, допо- 
арифмометрів до складних автом. фіцієнтів, суцільних і вибіркових, магають виявити виробничі втра- 
пристроїв та ЕОМ). Т. у. поділя- хронометражних та ін. спостере- ти і їхні причини, 
ють на такі групи: засоби реєстра- жень статистичних, даних опера- Складну систему Т.-е. п. застосову- 
ції, збирання й формування пер- тивно-тех. обліку, диспетчерського ють при аналізі використання тру- 
винної інформації; засоби збері- контролю та ін. дових ресурсів. Визначають рі- 
гання й пошуку даних; засоби об- ТбХНІКО-ЕКОНОМГЧНІ Н0Р- вень озброєності праці електр. 
робки й передавання даних: засоби МИ — планові величини, що виз- і мех. енергією, коефіцієнт меха- 
аналізу і приведення інформації начають основні характеристики нізації праці, ступінь використан- 
у форму, зручну для прийняття використання виробничих та тру- ня робочого часу, процент вико- 
рішень; обладнання робочих місць дових ресурсів підприємств — за- нання норм виробітку, як уяагаль- 
і приміщень, що поліпшують проектованих, тих, що будуються, нюючий показник — продуктив- 
умови праці адм.-управлінського та діючих. Охоплюють усі елемен- ність праці тощо, 
персоналу. Т. у. заміняє людину ти виробничого процесу — техніку. О.м. Роїинко. 



ТЕХНІКО - ПРОПАГАНДИСТ¬ 
СЬКЕ КІНО, науково-виробни- 
че кіно — один із видів науково¬ 
го кіно, що пропагує досягнення 
науки і техніки, прогресивні мето¬ 
ди праці в нар. г-ві. Орієнту¬ 
ється на масову, переважно спе¬ 
ціалізовану аудиторію. Фільми 
створюють на документальному 
матеріалі. Виникло 1920 («Спосо¬ 
би добування торфу» та ін. філь¬ 
ми). Широко розвинулося в 30-х 
рр. у зв’язку з необхідністю вирі¬ 
шувати проблему підготовки кад¬ 
рів, підвищення кваліфікації ро¬ 
бітників масових професій. Су¬ 
часне Т.-п. к. пропагує досягнення 
науки і техніки в різних галузях 
г-ва, популяризує досвід передо¬ 
вих підприємств тощо. Існує в 
усіх промислово розвинутих краї¬ 
нах. На Україні тех.-пропаганди¬ 
стські фільми випускають Київ, 
кіностудія наук.-популярних філь¬ 
мів та Київ, студія хронікально- 
документальних фільмів. 
ТЕХНІКУМ (від грец. тєxV^xбV — 
досвідченість, уміння) — прийня¬ 
та в СРСР і ряді інших країн 
назва основного типу середнього 
спеціального навч. закладу, що 
готує кадри з середньою спеціаль¬ 
ною освітою для різних галузей 
пром-сті, с. г., будівництва, тран¬ 
спорту, зв’язку. Т. почали вини¬ 
кати у 18 ст. з розвитком пром-сті 
і тех. освіти. В Росії, зокрема на 
Україні, перші навч. заклади під 
назвою «технікуми» з’явились на 
поч. 20 ст. У зх. областях України 
в кінці 19 — на поч. 20- ст. серед, 
спец, освіту давали тех. ліцеї. 
Після Великої Жовтневої соціа- 
лістич. революції Т. було вклю¬ 
чено в єдину держ. систему під¬ 
готовки кадрів. З 1922 по 1930 
в Укр. РСР Т. випускали спеціа¬ 
лістів вищої кваліфікації вузько¬ 
го профілю. В 1931 Т. було реор¬ 
ганізовано в середні спец. навч. 
заклади. Строк навчання в Т. для 
осіб з освітою 10 класів — до 3 ро¬ 
ків, 8 класів — до 4 років. Учні Т. 
проходять виробничу практику. 
Навчання проводиться з відривом 
і без відриву від виробництва (ве¬ 
чірнє й заочне). У 1982/83 навч. р. 
в УРСР налічувалося 499 Т. (620,7 
тис. учнів). Див. також Професій¬ 
но-технічна освіта, Професійно- 
технічні навчальні заклади, Тех¬ 
нічні училища, Технічна освіта, 

, І. В. Капелюшний. 
«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗЛЕКТРО- 
ДИНАМИКА» — науково-при¬ 
кладний журнал. Орган Відділен¬ 
ня фізико-технічних проблем енер¬ 
гетики АН УРСР. Видається у 
Києві з 1979, 6 разів на рік. Вис¬ 
вітлює проблеми генерування, пе¬ 
редавання, перетворення і викори¬ 
стання електромагн. енергії, вдо¬ 
сконалення існуючого і створення 
принципово новото електротех. ус¬ 
таткування. Вміщує наук, огляди 
і повідомлення про розвиток елект¬ 
роенергетики, електротехніки і 
приладобудування, про впрова¬ 
дження результатів наук, дослі¬ 
джень у нар.господарство. 

В. І. Ку ковальський. 

ТЕХНІЧНА БУДОВА КАПІТА¬ 
ЛУ — відношення маси засобів ви¬ 
робництва, застосовуваних на ка¬ 
піталістичних підприємствах, до 
кількості зайнятих робітників, які 
приводять у рух ці засоби; будова 

капіталу, яка розглядається за 
натурально-речовою формою. Т. 
6. к. відображає відношення мину¬ 
лої, уречевленої праці до живої, 
рівень тех. розвитку виробництва. 
Одним з екон. показників, що 
відображають Т. 6. к., є капітало- 
озброєність праці — відношення 
осн. капіталу, в постійних цінах, 
до числа зайнятих. З підвищенням 
сусп. продуктивності праці Т. 
6. к. зростає, тому що маса засто¬ 
совуваних засобів вироби, збіль¬ 
шується швидше, ніж кількість ро¬ 
бітників. Конкурентна боротьба, 
гонитва капіталістів за найвищим 
прибутком зумовлюють необхід¬ 
ність зростання тех. озброєності 
праці, що зрештою веде до зростан¬ 
ня Т. 6. к., підвищення ступеня 
експлуатації найманих робітників 
і зростання безробіття. Підвищен¬ 
ня Т. 6. к. спричинює зростання 
органічної будови капіталу. 
ТЕХНГЧНА ДІАГНОСТИКА — 
1) Наукова дисципліна, пов’яза¬ 
на з дослідженням відмов техніч¬ 
ного об’єкта (повної або часткової 
втрати ним експлуатаційних вла¬ 
стивостей), спричинених порушен¬ 
ням умов його експлуатації, старін¬ 
ням конструктивних елементів, 
впливом середовища та ін. чинни¬ 
ками; один із засобів забезпечен¬ 
ня надійності виробів та ін. об’єк¬ 
тів. Т. д. розробляє методи вияв¬ 
лення відмов і принципи констру¬ 
ювання діагностичних систем (су¬ 
купності об’єкта і засобів діагно¬ 
стування), створює оптимальні 
програми діагностування і діагно¬ 
стичні тести. Вона досліджує як 
самі об’єкти, так і відповідні ма- 
тем. моделі (див. Моделювання 
математичне); пов’язана з теорія¬ 
ми автом. контролю, вимірюваль¬ 
них інформаційних систем, надій¬ 
ності, прогнозування тощо. Пер¬ 
спективною є голографічна Т. д. 
(див. Голографія). В УРСР питан¬ 
ня Т. д. досліджують в Автома¬ 
тики інституті, Кібернетики 
інституті АН УРСР, ін. устано¬ 
вах. 2) Сукупність операцій по 
контролю за тех. станом машин, 
механізмів, приладів тощо. 
Літ.: Пархоменко П. П., Согомонян 
Е. С. Основи технической диагности- 
ки. М., 1981. О. В. Касілов. 

ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ — 
сукупність графічних і текстових 
документів, використовуваних при 
конструюванні, виготовленні, ви¬ 
пробовуванні та експлуатації про¬ 
мислових виробів, а також проек¬ 
туванні, зведенні, експлуатації і 
ремонті будинків (споруд). Осн. 
її видами є документація проектна 
і робоча (у буд-ві), конструктор¬ 
ська і технологічна (у пром-сті) та 
нормативно-технічна (стандарти 
всіх категорій, технічні умови, 
заг. тех. вимоги, інструкції, мето¬ 
дики випробувань тощо). В СРСР 
склад Т. д. регламентується комп¬ 
лексом державних стандартів 
(напр., ЄСКД — Єдиною системою 
конструкторської документації, 
СПДБ — Системою проектної 
документації для буд-ва, ЄСТД — 
Єдиною системою технологічної 
документації, ЄСТПВ — Єдиною 
системою технологічної підготовки 
виробництва) і Будівельними нор¬ 
мами і правилами. Ці документи 
встановлюють правила і положен¬ 
ня щодо розробки, оформлення, 

комплектації й обернення (облі¬ 
ку, зберігання, дублювання, вне¬ 
сення змін тощо) Т. д. залежно 
від виду і стадії створення виробу 
або будинку (споруди). 

, В. М. Шимановський. 
ТЕХНІЧНА ЕСТЕТИКА — нау- 
кова дисципліна, що вивчає мето¬ 
ди художнього конструювання 
предметного середовища, яке ото¬ 
чує людину, створюється засобами 
пром. виробництва і відповідає ма¬ 
теріальним та духовним потребам 
людини; теоретична основа ди¬ 
зайну• Т. е. висвітлює особливості 
худож. конструювання, місце його 
в процесі проектування, методи 
і засоби діяльності художника- 
конструктора. Досліджує також 
соціально-культурну сутність, умо¬ 
ви виникнення і перспективи роз¬ 
витку дизайну, взаємозв’язок його 
з технікою, мистецтвом і культу¬ 
рою, формулює вимоги до пром. 
продукції та принципи формуван¬ 
ня асортименту її. В СРСР при 
Держ. комітеті по науці і техніці 
і Держ. комітеті по стандартах діє 
(з 1978) Міжгалузева рада з проб¬ 
лем технічної естетики. Наук, ме¬ 
тодологічним центром з Т. е. є 
Всесоюзний н.-д. ін-т технічної 
естетики (Москва). Ін-т вивчає 
худ.-конструкторський рівень но¬ 
вих видів товарів і виробів, разом 
з відповідними м-вами і відомства¬ 
ми складає і вирішує «дизайн-про- 
грами». Філіали ін-ту є в 10 міс¬ 
тах країни, зокрема в Києві. 
Літ.: Техническая зстетика (Трудьі 
Всесоюзного научно-исследовательско- 
го института технической зстетики), 
в. 1 — 11. М., 1971-76; Фольта О. В. 
[та їн. 1. Основи художественного кон- 
струирования. К.. 1978. 

О. В. Касілов. 

ТЕХНІЧНА ОСВІТА — складова 
частина комплексу спеціальної 
освіти в єдиній системі народної 
освіти СРСР, яка забезпечує під¬ 
готовку для промислово-тех. галу¬ 
зей нар. г-ва фахівців трьох осн. 
категорій — інженерів, техніків і 
кваліфікованих робітників. Відпо¬ 
відно у структурі Т. о. виділяється 
вища, середня і нижча. Нижчу Т. 
о. дає мережа професійно-техніч¬ 
них навчальних закладів, які го¬ 
тують кваліфікованих робітників 
відповідних професій (профес.- 
тех. уч-ща, серед, профес.-тех. 
уч-ща, технічні училища, профес. 
курси, індивідуально-бригадне уч¬ 
нівство на виробництві тощо). 
Здобуття середньої Т. о. забезпе¬ 
чується спеціалізованими закла¬ 
дами середньої спеціальної осві¬ 
ти. Осн. центрами такої підго¬ 
товки є тех. середні спец. навч. 
заклади — технікуми. У 1983 в 
Укр. РСР функціонувало 314 тех. 
серед, спец. навч. закладів (434,8 
тис. учнів). Створено мережу се¬ 
ред. профес.-тех. уч-щ на базі 8- 
або 10-річної загальноосв. підго¬ 
товки, які поряд з загальноосв. 
знаннями і необхідною теор. і 
практичною підготовкою за спеціа¬ 
льністю надають робітничу квалі¬ 
фікацію. 
Вищу Т. о. здобувають на базі се¬ 
ред. загальної освіти або серед, 
спец, освіти у вищих тех. навч. 
закладах (інженерно-тех. ін-тах, 
вищих тех. уч-щах, академіях). 
У 1983, зокрема в Укр. РСР, функ¬ 
ціонувало 65 тех. вузів (512 тис. 
студентів). Навчання проводиться 
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з відривом (денна форма) або без 
відриву від виробництва (вечірня 
і заочна форми). Для тих, хто 
навчається заочно, в Укр. РСР 
створено розгалужену мережу за¬ 
гал ьнотехнічних факультетів 
(здебільшого розміщених у вели¬ 
ких пром. районах). Для інженер- 
но-тех. працівників передбачено 
постійне оновлення спец, знань 
шляхом пгдвигцення кваліфікації. 
Див. також Професійна освіта. 
Професійно-технічна освіта. Ви¬ 
ща освіта, Завод-втуз. 

В• М. Красников. 
ТЕХНГЧНИЙ АНАЛІЗ — сукуп¬ 
ність хім., фіз.-хім. і фіз. методів 
аналізу сировини, напівфабрика¬ 
тів і готової продукції, що їх ви¬ 
робляє або споживає пром-сть. З 
хім. методів у Т. а. використо¬ 
вують в осн. гравіметричний ана¬ 
ліз, титриметричний аналіз, га¬ 
зовий аналіз; з фізико-хімічних — 
електрохімічні методи аналізу, 
полярографічний, хроматографіч¬ 
ний, потенціометричний та ін., з 
фізичних — спектральний аналіз, 
радіоактиващйний аналіз, мас- 
спектрометрію тощо. Розрізняють 
методи Т. а.:маркувальні — 
для встановлення відповідності 
якості матеріалу його марці (сор¬ 
ту); швидкісні, або екс¬ 
пресні, що їх використовують 
для технічного контролю вироб¬ 
ництва; арбітражні, що є 
контрольними і здійснюються так 
само, як і маркувальні. Види ана¬ 
лізів, методи, техніка, реактиви і 
правила відбору проб для Т. а. 
передбачено Державними загаль¬ 
носоюзними стандартами (ГОСТа- 
ми) або тех. умовами (ТУ). 
ТЕХНГЧНИЙ КОНТРОЛЬ ВИ¬ 
РОБИ ЙЦТВА — система заходів, 
спрямованих на перевірку техніч¬ 
них і технологічних елементів ви¬ 
робничого процесу. Т. к. в. має за¬ 
безпечити постійну й точну відпо¬ 
відність зазначених елементів тех. 
документації як необхідну умову 
поліпшення якості продукції та 
збільшення її випуску при наймен¬ 
ших затратах, підвищення продук¬ 
тивності пращ. Див. Техніко- 
економічний аналіз. Технічний 
аналіз. 
ТЕХНГЧНИЙ ПРОГРЕС — див. 
Науково-технічний прогрес. 
ТЕХНІЧНІ ЖУРНАЛИ на Украї- 
ні — спеціалізовані періодичні ви¬ 
дання технічного профілю. Поява 
на Україні видань такого типу по¬ 
в’язана з діяльністю Російського 
тех. т-ва — РТТ (засн. 1866 у Пе¬ 
тербурзі), його відділень у Киє¬ 
ві, Харкові, Одесі, Миколаєві та 
Катеринославі. Перший журнал 
« Записки Киевского отделения 
РТО по свеклосахарной промьіш¬ 
ленности» (1871—1916) було засно¬ 
вано за ініціативою П. П. Алексєє- 
ва та М. А. Бунге. Багатогалузеві 
видання «Записки Харьковского 
отделения РТО» (1881—1908), «За¬ 
писки Одесского отделения РТО» 
(1885—1916), «Записки Николаев- 
ского отделения РТО» (1904—1905, 
1914, 1916), галузеві видання «За¬ 
писки Киевского отделения РТО 
по свеклосахарной промьішленно- 
сти» і «Записки Екатеринославско- 
го отделения РТО» (1902—1916), 
а також журнали «Технический 
листок» (1878—1881) та«Инженер» 
(1882—1916), що їх видавало Ки¬ 

їв. відділення РТТ, висвітлювали 
наук, і тех. проблеми, які стосу¬ 
вались усіх галузей пром-сті Ук¬ 
раїни. Одними з перших галузевих 
журналів, що поряд з теоретични¬ 
ми статтями публікували матеріа¬ 
ли виробничого характеру, були 
«Южно-русский горньїй листок» 
(1880—1887; 1888—1909 — «Горно- 
заводской листок»; 1910—1916 — 
«Горнозаводское дело»), «Новости 
техники и промьішленности» (1908 
—1913; 1914—1916 — «Южньїй 
инженер»). Питання буд. справи 
висвітлював «Листок инженерного 
кружка» (1901—1912), проблеми 
залізнич. буд-ва — «Вестник юго- 
западньїх железньїх дорог»(1903— 
1916), «Вестник Екатерининской 
железной дороги» (1907—1916) та 
ін. Значно більшого розвитку на¬ 
було видання тех. журналів після 
перемоги Великої Жовтневої соціа¬ 
лістичної революції. У роки пер¬ 
ших п’ятирічок було організовано 
систему видань Укр. науково-тех. 
товариства, центральною ланкою 
якої був багатогалузевий журнал 
«Науково-технічний вісник» (1926 
—1936), з якого згодом виділи¬ 
лись журнали «Проблеми теплотех¬ 
ніки» (1927—1931), «Сільськогос¬ 
подарська машина» (1928—1938), 
«Українські силікати» (1929— 
1932), «Будівництво» (1929—1935; 
1936—1937 — «Індустріальне бу¬ 
дівництво»), «Харчова та сільсько¬ 
господарська промисловість» 
(1930—1934). В цих журналах пуб¬ 
лікувались статті Є. О. Патона, 
О. О. Потебні, С. В. Серенсена, 
О. О. Скоморохова та ін. вчених. 
Друкувались журнали «Автоген- 
ньій работник» (1932—1937), «Ин- 
женерньїй работник» (1924—1932), 
«Научньїе записки по сахарной 
промьішленности» (1924—1941), 
«Теория и практика металлургии» 
(1929—1940), «Знергетика» (1930— 
1937) , «Новьій горняк» (1929— 
1941), «Сталь» (1931—1940), «Кокс 
и химия» (1931—1941), «Химиче- 
ское машиностроение» (1932— 
1938) . Видавались популярні жур- 
нали«Техніка масам» (1929—1937), 
«Рабочий металлург» (1931—1935) 
і «Радіо» (1930—1941). З кінця 
40-х рр. і в наступні роки почався 
вихід у світ видань АН УРСР. 
Серед них — «Автоматическая 
сварка», «Автоматика», «Кибер- 
нетика>, «Металлофизика>, «По¬ 
рошковая металлургия>, «Прик¬ 
ладная механика>, «Проблеми 
прочности>, «Промьіиїленная теп- 
лотехника>, «Сверхтвердьіе ма- 
териальі>, «Техническая злектро- 
динамика>, «Управляющие систе¬ 
ми и машиньі>, «Физико-хими- 
ческая механика материалов>, 
«Химия и технология водьі>. Ві¬ 
домчими є «Промьішленное строи- 
тельство и инженерньїе сооруже- 
ния>, «Строительство и архи- 
тектура», «Строительньїе ма- 
териальї и конструкцииь, «Уголь 
Украиньї». Популярний тех. жур¬ 
нал — «Сільське будівництво». 
Річний тираж тех. журналів в 
УРСР становить (1981) 1228 тис. 
екземплярів. 
Літ.: Меженко Ю. А. Русская техни¬ 
ческая периодика 1800—1916 гг. Биб- 
лиографический указатель. М.—Л., 
1955; Періодичні видання УРСР. 
1918 — 1950. Журнали. Бібліографіч¬ 
ний довідник. X., 1956; Періодичні ви¬ 
дання УРСР. 1951 — 1960. Журнали. 

Бібліографічний довідник. X., 1964: 
Черняк А. Я. История технической 
книги, ч. 1—2. М., 1969—73; Печать 
СССР в 1981 году. Статистический 
сборник. М., 1982. 

„ О. Б. Платонова. 
ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАН¬ 
НЯ — системи, комплекси, облад¬ 
нання й апаратура, що застосо¬ 
вуються в навч. процесі з метою 
підвищення його ефективності. Ви¬ 
користовуються на уроках та в по- 
закласній роботі для групового й 
індивідуального навчання. Т. з. н. 
поділяють на тех. засоби зберіган¬ 
ня і подачі навч. інформації та за¬ 
соби контролю знань. До Т. з. н. 
належать дидактична техніка (кі¬ 
нопроектори, діапроектори, епі- 
проектори, графопроектори, теле¬ 
візори, магнітофони, відеомагніто- 
фони, електрофони, лінгафонне 
обладнання, контролюючі та нав¬ 
чаючі прилади) та носії навч. ін¬ 
формації — аудіовізуальні (від 
лат. аибіо — слухаю і уісііо — ба¬ 
чу), або екранно-звукові, засоби 
навчання: діафільми, діапозитиви, 
транспаранти, кінофільми, навч. 
радіо- й телепередачі, відеоза- 
писи, фонозаписи та ін. Залежно 
від дидактичного призначення ау¬ 
діовізуальні засоби використовую¬ 
ться як джерело знань, посіб¬ 
ник для самостійної роботи, засіб 
ілюстрації, повторення та система¬ 
тизації тощо. Застосовують Т. з. 
н. як окремо, так і в комплексі — 
одночасно або послідовно поєдну¬ 
ють різні за навч. та виховними 
можливостями засоби перед пояс¬ 
ненням, під час пояснення або 
повторення навч. матеріалу тощо. 
В навч. закладах запроваджується 
нова форма використання Т. з. н.— 
тех. центр — телевізійна система 
з двостороннім зв’язком, що дає 
змогу централізовано подавати 
аудіовізуальну інформацію у навч. 
кабінети, а також удосконалювати 
керівництво і контроль навч.-ви 
ховного процесу. Комплексне вико¬ 
ристання Т. з. н. усіх видів створює 
умови для вирішення осн. завдань 
навчання — поліпшення якості під¬ 
готовки спеціалістів відповідно до 
вимог наук.-тех. прогресу. Див. 
також Програмоване навчання. 

„ , Л. В. Чашко. 
ТЕХНІЧНІ НАУКИ — науки, що 
вивчають та визначають закономір¬ 
ності розвитку техніки, а також 
способи найефективнішого її ви¬ 
користання. До таких наук, безпо¬ 
середньо пов’язаних з виробницт¬ 
вом, належать металургія, гір¬ 
нича наука, машинознавство, ма¬ 
теріалознавство, електротехні¬ 
ка, теплотехніка, гідротехніка, 
радіотехніка, електроніка, кос¬ 
монавтика, науки будівельні (див. 
Будівельна механіка, Будівельна 
фізика) та ін. їхні досягнення 
є основою науково-технічного прог 
гресу, необхідною умовою соці¬ 
ального прогресу. В СРСР у про¬ 
цесі створення матеріально-тех¬ 
нічної бази комунізму належні 
темпи зростання продуктивності 
пращ забезпечуються плановим, 
всебічним і гармонійним розвит¬ 
ком науки і техніки, підвищенням 
культур.-тех. рівня трудящих. При 
цьому високим темпам розвитку 
сусп. виробництва відповідають ще 
вищі темпи розвитку техніки, а їх, 
у свою чергу, випереджають тем¬ 
пи розвитку всієї науки і особливо 
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наук технічних. Заг. керівництво 
наук.-тех. дослідженнями в СРСР 
здійснює Рада Міністрів СРСР; 
органом, що відповідає за наук.- 
тех. прогрес, є Держ. комітет 
СРСР по науці і техніці. Найви¬ 
ща наукова установа СРСР — 
Академія наук СРСР. Осн. на¬ 
прями сучас. Т. н. визначаються 
необхідністю розв’язання палив- 
но-енерг., сировинної і продоволь¬ 
чої проблем, потребою знижувати 
енерго- і матеріаломісткість ви¬ 
роби., створювати досконаліші ма¬ 
теріали і технології, розширювати 
вироби, високоякісної продукції, 
охороняти навколишнє середови¬ 
ще тощо. Проблеми, що їх розв’я¬ 
зують Т. н., є, як правило, комп¬ 
лексними, щільно пов’язаними з 
проблемами ін. наук. Так, пробле¬ 
му освоєння космічного простору 
тех. науки (<автоматика, електро¬ 
ніка, радіотехніка, телемеханіка 
та »н.) розв’язують разом з ба¬ 
гатьма природничими (див. При¬ 
родознавство) і суспільними нау¬ 
ками. Використання нових дже¬ 
рел енергії (особливо атомної, див. 
Атомна енергетика) неможливе 
без застосування досягнень не ли¬ 
ше, напр., фізики та хімії, а й ме¬ 
талургії, теплотехніки, телемеха¬ 
ніки, автоматики, електротехніки, 
гідротехніки. На межі між техніч¬ 
ними,^природничими та сусп. нау¬ 
ками виникають нові галузі науки: 
тех. кібернетика, тех. теплофізи¬ 
ка, ергономіка, біоніка, технічна 
естетика тощо. 
На Україні Т. н. почали формува¬ 
тися у 18 ст. У 19 — на поч. 20 ст. 
провадились дослідження в галузі 
доменного вироби., гірничої спра¬ 
ви, металознавства, термічної об¬ 
робки металів, машинобудування, 
теор. проблем електротехніки, тео¬ 
рії електр. машин тощо. Було ство¬ 
рено перші тех. учбові заклади: 
Харків, технологічний ін-т (див. 
Харківський політехнічний ін¬ 
ститут), Київський політехніч¬ 
ний інститут. Катеринославське 
Вище гірниче училище (тепер 
Дніпропетровський гірничий ін¬ 
ститут). Наукову і педагогічну 
роботу провадили О. М. Динник, 
Є. О. Патон, М. М. Протодьяко- 
нов, О. М. Терпигорєв, М. М. 
Федоров та ін. У 1919 почала ді¬ 
яльність Укр. Академія наук (див. 
Академія наук Української РСР). 
Дослідження в галузі Т. и. ви¬ 
конують н.-д. інститути АН 
У РСР: Електрозварювання ін¬ 
ститут імені Є. О. Патона, Лит¬ 
тя проблем інститут. Надтвер¬ 
дих матеріалів інститут та ін., 
галузеві н.-д. і проектно-кон¬ 
структорські ін-ти, вузи тощо. 
Розвиткові Т. н. сприяли праці 
укр. рад. вчених Б. Є. Патона, 
В. М. Глушкова, М. М. Добро- 
хотова, 3. І. Некрасова, О. П. 
Чекмарьова, М. К. Янгеля та ін. 
XXVI з’їзд КПРС приділив знач¬ 
ну увагу розвиткові тех. наук, зо¬ 
крема проблемам розвитку ядерної 
і створення основ термоядерної 
енергетики, вдосконалення методів 
перетворення і передачі енергії, 
підвищення якості, надійності, 
економічності і продуктивності, 
зменшення шуму і вібрації машин, 
устаткування та ін. виробів маши¬ 
нобудування, зниження їхньої 
матеріаломісткості й енергоспо¬ 

живання, створення наук, основ 
технологій комплексного викори¬ 
стання сировини та побічних про¬ 
дуктів. В УРСР довгострокова (до 
2005 року) перспектива розвитку 
Т. н. визначена відповідно до рі¬ 
шень XXVI з’їзду КПРС і XXVI 
з’їзду Компартії України. 
Літ.: Патон Б. Е. Плодотворное воз- 
действие. «Коммунист», 1981, № 2; 
Добров Г. М., Коренной А. А. Систе¬ 
ми управлення научно-техническим 
прогрессом. К., 1982; Патон Б. Є. 
Науково-технічному прогресу — висо¬ 
кі темпи, єднанню науки і виробницт¬ 
ва — найвищу ефективність. -«Вісник 
АН УРСР», 1982, № 5. 

Г. М. Добров. 

ТЕХНГЧНІ УМбВИ, ТУ —в 
СРСР нормативно-технічний до- 
кумент, що містить вимоги до спо¬ 
живних (експлуатаційних) показ¬ 
ників і методів контролю якості 
одного або кількох видів (групові 
ТУ) продукції всіх галузей народ¬ 
ного г-ва; частина технічної доку- 
ментації на продукцію. В розді¬ 
лах ТУ звичайно наводять: приз¬ 
начення і галузь застосування про¬ 
дукції .(вступна частина), осн. 
параметри її, розміри, властивос¬ 
ті та ін. показники (технічні вимо¬ 
ги), порядок і умови проведення 
контрольних випробувань (пра¬ 
вила прийому), способи і методику 
визначення осн. показників, пра¬ 
вила вибору і підготовки необхід¬ 
ного устаткування, способи оброб¬ 
ки результатів випробувань (ме¬ 
тоди контролю). Розділи ТУ міс¬ 
тять також вказівки щодо умов 
транспортування і зберігання про¬ 
дукції, експлуатації (застосуван¬ 
ня) її та гарантії постачальника. 
ТУ розробляють, коли немає стан¬ 
дартів на продукцію або необ¬ 
хідно доповнити вимоги до неї. 
ТУ — осн. правовий документ 
при укладанні договорів на поста¬ 
чання продукції, встановленні ці¬ 
ни на неї і пред’явленні реклама¬ 
цій. Складають ТУ відповідно 
до ГОСТу, затверджують і реєст¬ 
рують їх органи Держ. комітету 
СРСР по стандартах. Строк дії 
ТУ обмежений, після досягнення 
певного рівня виробництва ТУ 
замінюються створеними на їх¬ 
ній основі ГОСТами. 
В. М. Шимановський, В. Б. Барський. 

ТЕХНГЧНІ УЧЙЛИЩА — 
навч. заклади системи професійно- 
технічної освіти. Готують квалі¬ 
фікованих робітників більш як з 
600 професій для різних галузей 
нар. г-ва з числа випускників 
серед, загальноосв. шкіл. Створе¬ 
ні 1954. В 1959—64 їх було реор¬ 
ганізовано в міські й сільські про¬ 
фесійно-технічні навчальні зак¬ 
лади. З 1966 Т. у. створено при ве¬ 
ликих пром. підприємствах, рад¬ 
госпах, будівельних та ін. орга¬ 
нізаціях. 
Молодь у Т. у. приймають шляхом 
конкурсного відбору за оцінками 
в атестатах про закінчення серед, 
школи. Строк навчання — 1—З 
роки. Учні Т. у. одержують сти¬ 
пендію, а також грошові виплати 
за роботу, виконувану під час 
виробничого навчання та практи¬ 
ки. Час навчання в Т. у. зара¬ 
ховується до безперервного тру¬ 
дового стажу. Випускникам видає¬ 
ться диплом про присвоєння від¬ 
повідної кваліфікації (розряду, 
класу, категорії) з певної профе¬ 

сії. В системі вищої освіти СРСР 
є військово-технічні уч-ща (див. 
Військова освіта) та Москов¬ 
ське вище технічне училище ім. 
М. Е. Баумана. 
Літ.: Очерки истории профессиональ- 
но-технического образования в СССР. 
М., 1981; Пузанов М. Ф., Терещенко 
Г. И. Очерки истории профессио- 
нально-технического образования в 
Украинской ССР. К., 1980. 

, Н. Г. Ничкало. 
ТЕХНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ ПРО¬ 
МИСЛОВІСТЬ — галузь нафто¬ 
хімічної промисловості, підпри¬ 
ємства якої виробляють різні види 
тех. вуглецю. В СРСР для вироби, 
бл. 80% його використовують 
фракції та масла нафт, й коксохім. 
походження з великим вмістом аро¬ 
матичних вуглеводнів; бл. 20 % 
одержують з природного й коксо¬ 
вого газу. Осн. технологією в ви¬ 
роби. тех. вуглецю є розщеплення 
вуглеводнів при високій т-рі, в ре¬ 
зультаті чого виділяється віль¬ 
ний вуглець у порошковому стані. 
Застосовують його в гумовій 
ІІрОМ-СТІ як один з осн. компонен¬ 
тів для виготовлення шин, гумо- 
тех. виробів, гумового взуття, а 
також у вироби, барвників, у 
поліграф, пром-сті тощо. В Росії 
перший сажовий з-д засн. в Петер¬ 
бурзі (1911). В СРСР Т. в. п. роз¬ 
винулася в післявоєнні роки. На 
Україні перший сажовий з-д став 
до ладу 1946 в Дашаві (Львів, 
обл.) на базі природного газу, дру¬ 
гий—1950 в Кадіївці (тепер м. Ста- 
ханов Ворошиловгр. обл.), де ви¬ 
робляють тех. вуглець з відходів 
коксохім. пром-сті. В 1965 введено 
в дію Кременчуцький завод тех¬ 
нічного вуглецю, який як сировину 
використовує продукти нафтопе¬ 
реробки. А. Ф. Єременко. 
технГчноі МЕХАНІКИ ін¬ 
ститут АН УРСР. Організова¬ 
ний 1980 у Дніпропетровську на 
базі Дніпропетровського відділен¬ 
ня Ін~ту механіки АН УРСР. В 
складі ін-ту (1983)—11 відділів, 
спец, конструкторсько-технологіч¬ 
не бюро з дослідним вироби. Є ас¬ 
пірантура. Осн. напрями наук, 
діяльності ін-ту: динаміка склад; 
них мех. і гідромех. систем і 
керування рухомими об’єктами; 
міцність, несуча здатність і на¬ 
дійність складних мех. систем; 
динаміка двофазних середовищ; 
аерогазодинаміка рухомих об’єк¬ 
тів. В. В. Пилипенко. 
ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ 
ІНСТИТУТ АН УРСР. Організо- 
ваний 1964 у Києві на базі Ін-ту 
теплоенергетики АН УРСР. У 
складі ін-ту (1983) — 5 відділень, 
18 відділів, дослідно-конструктор; 
ське технологічне бюро, дослідні 
виробництва, експеримент.-мех. 
з-д. Є аспірантура. Осн. напря¬ 
ми діяльності ін-ту: теплофізич¬ 
ні дослідження процесів в енерг. 
устаткуванні теплових і атомних 
електростанцій; розвиток заг. тео¬ 
рії теплообміну та її застосування 
для підвищення ефективності про¬ 
цесів передачі і використання тепла 
в машинах і апаратах нової техні¬ 
ки; розвиток теорії тепломасообмі- 
ну. Розробляються методи інтен¬ 
сифікації процесів перенесення 
тепла і речовин з метою підвищен¬ 
ня ефективності тепломасообмін- 
них технологічних процесів, на¬ 
ук. і метрологічні основи теплофі- 

ТЕХНІЧНОГ 
ТЕПЛОФІЗИКИ 

ІНСТИТУТ 



240 

ТЕХНОГЕНЕЗ 
зичного приладобудування. Ін-т 
видає журн. «Промьаиленная теп- 
лотехника». г. Ф. Селявін. 

ТЕХНОГЕНЕЗ (від грец. хгхуц — 
ремесло, майстерство і уєуєаїс; 
— походження) у геології — 
сукупність інженерно-геол., гео¬ 
морфологічних і геохім. процесів 
у земній корі, пов’язаних з вироб¬ 
ничою діяльністю людини. При 
добуванні корисних копалин, про¬ 
веденні буд. робіт, с.-г. обробітку 
грунтів тощо відбувається пере¬ 
розподіл мінеральної речовини 
земної кори. З Т. пов’язані водна 
і вітрова ерозія грунтів, зрушен¬ 
ня, осідання та провали гірських 
порід, розвиток зсувів і селів, від¬ 
тавання багаторічної мерзлоти, 
виснаження і забруднення водо¬ 
носних горизонтів тощо. Внаслідок 
Т. виникають антропогенні фор¬ 
ми рельєфу. Техногенні процеси 
нерідко завдають шкоди нар. г-ву. 
Запобігти руйнівному діянню їх на 
земну кору можна за умов раціо¬ 
нального використання мінераль¬ 
них ресурсів і охорони геол. се¬ 
редовища. Т. вивчають інженерна 
геологія, геоморфологія, геохімія. 
На Україні Т. досліджують Ін-т 
геол. наук АН УРСР, Ін-т геохімії 
і фізики мінералів АН УРСР, 
Ін-т мінеральних ресурсів М-ва 
геології УРСР, Відділення геогра¬ 
фії Ін-ту геофізики АН УРСР, від¬ 
повідні кафедри ун-тів та ін. 
установи. п. Ю. Кущ. 
ТЕХНОКРАТІЇ ТЕбРІЇ — бур- 
жуазні соціологічні концепції, що 
поширюють принципи управління 
капіталістичним виробництвом на 
весь істор. процес і утверджують 
вирішальну роль техніки й тех. 
інтелігенції в розвитку суспільст¬ 
ва. Т. т. базуються на методоло¬ 
гічному принципі технологічного 
детермінізму. Ідеї Т. т. були вису¬ 
нуті амер. економістом Т. Вебле- 
ном і набули поширення з 30-х рр. 
20 ст. Для Т. т. характерним є за¬ 
тушовування соціально-екон. і кла¬ 
сових суперечностей бурж. суспіль¬ 
ства, ідеалізація реальних проце¬ 
сів зростаючого значення науки 
та інж.-тех. спеціалістів у функціо¬ 
нуванні сусп. виробництва в умо¬ 
вах науково-тех. революції. Різно¬ 
видом Т. т. є менеджеризм. 

„ Б. Б. Жилін. 
ТЕХНОКРАТІЯ (від грец. тє%ул — 
ремесло, майстерність і крахом — 
влада, панування) — управлінсь¬ 
кий апарат держ.-монополістично¬ 
го і монополістичного секторів ка¬ 
піталістичної економіки, тісно по¬ 
в’язаний з держ. апаратом, є зна¬ 
ряддям панування олігархії фінан¬ 
сової. Т. — це здебільшого пред¬ 
ставники монополістичної буржуа¬ 
зії, власники великого капіталу. 
Термін «технократія» в бурж. со 
ціології було запроваджено в 30-х 
рр. 20 ст. Див. також Технократії 
теорії, Менеджеризм, «Револю¬ 
ція керуючих». 
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ДЕТЕРМІ¬ 
НІЗМ — методологічний принцип 
т. з. технологічного напряму в 
бурж. соціології, сутність якого 
становить вульгарно-матеріалістич¬ 
не тлумачення істор. процесу як 
безпосередньої функції прогресу 
науки і техніки. Засновниками тех- 
нрлогічного напряму, що виник у 
кін. 19 — на поч. 20 ст., були Т. 
Веблен, Е. Бернштейн, К. Каут- 

ський. Нині Т. д. представлений 
працями У. Ростоу, Р. Арона, 
Д. Белла, Дж. К. Гелбрейта та ін. 
(див., зокрема., «Індустріальне су¬ 
спільство», «Пості ндустріальне 
суспільство», «Стадії економіч¬ 
ного зростання»). Характерними 
рисами Т. д. є: абсолютизація со¬ 
ціальної цінності науки і техніки 
аж до заперечення залежності 
їхнього розвитку від соціальних 
умов, перетворення науково-тех. 
розвитку на визначальний фактор 
усіх соціальних змін; психологіза¬ 
ція сусп. відносин; підміна ви¬ 
робничих відносин орг.-управлін¬ 
ськими; твердження про однако¬ 
вість соціальних наслідків науко¬ 
во-тех. прогресу незалежно від 
соціально-екон. ладу суспільства, 
проповідь конвергенції капіталіз¬ 
му і соціалізму (див. «Конвер¬ 
генції теорія»)', положення про 
деідеологізацію сучас. суспільст¬ 
ва з розвитком техніки і тех. мис¬ 
лення; заперечення необхідності й 
можливості соціалістичної револю¬ 
ції, зведення революції соціальної 
до науково-технічної революції. 
Т. д. є однією з теор. підвалин 
сучас. антикомунізму і виступає 
як одна з осн. форм апологетики 
капіталізму. Б. в. Жилін. 

ТЕХНОЛОГІЯ (від грец. тєхуті — 
ремесло, майстерність і Хбуос; — 
вчення, наука) — сукупність при¬ 
йомів і способів одержання, об¬ 
робки або переробки (зміни стану, 
властивостей, форми) сировини, 
матеріалів, напівфабрикатів чи ви¬ 
робів у різних галузях промисло¬ 
вості, в будівництві тощо; наукова 
дисципліна, що розробляє і вдо¬ 
сконалює ці прийоми і способи. 
Т. (або технологічними процесами) 
наз. також самі процеси одержан¬ 
ня, обробки, переробки, складання 
або буд-ва. Крім того, Т. наз. опис 
виробничих процесів, інструкції 
щодо їх виконання, технологічні 
карти тощо. До складу сучасної 
Т. включають і технічний конт¬ 
роль виробництва. Т. значною мі¬ 
рою зумовлює якість і в багатьох 
випадках кількість вироблюваної 
продукції, її собівартість, продук¬ 
тивність праці тощо. Вона пов’яза¬ 
на з науково-технічним прогре¬ 
сом, науковою організацією праці, 
досвідом новаторів виробництва. 
Як наук, дисципліна Т. сприяє 
впровадженню найефективніших 
і найекономічніших виробничих 
процесів, що потребують наймен¬ 
ших затрат часу і матеріальних 
ресурсів. Розвиток Т. зумовлюєть¬ 
ся ширшим застосуванням мало- 
операційних, маловідходних та 
безвідходних технологічних про¬ 
цесів, досконалих методик, систем 
матем. аналізу і прогнозування, 
засобів електронної техніки. Див. 
також Геотехнологія, Електрон- 
нопроменева технологія, Косміч¬ 
на технологія. Технологія мета¬ 
лів. Г- Е. Таурит. 
ТЕХНОЛОГІЯ МЕТАЛІВ — су¬ 
купність прийомів і способів одер¬ 
жання та обробки металів; наукова 
дисципліна, що розробляє ці прийо¬ 
ми і способи. Т. м. охоплює питан¬ 
ня підготовки (збагачування) ме¬ 
талевих руд, вилучення з них мета¬ 
лів, вироби, металевих сплавів, 
одержання з цих сплавів заготовок 
і деталей. Включає також техноло¬ 
гію ливарного виробництва, зва¬ 

рювання, паяння, обробку мета¬ 
лів різанням, обробку металів 
тиском, нанесення захисних по¬ 
криттів, термічну обробку. Як 
наукова дисципліна пов’язана з 
матеріалознавством, фіз. хімією, 
хімією тощо. В Росії наук. осш> 
ви Т. м. заклали П. П. Аносов і 
Д. К. Чернов. Значний внесок у 
розвиток Т. м. зробили рад., в 
т. ч. укр., вчені О. О. Байков, 
А. А. Бочвар, Г. В. Курдюмов, 
Є. О. Патон, В. М. Свєчников, 
К. Ф. Стародубов та ін. Пробле¬ 
ми Т. м. досліджують в Ін-ті ме¬ 
талургії ім. О. О. Байкова АН 
СРСР (Москва), Електрозварю¬ 
вання інституті ім. Є. О. Патона 
АН УРСР, Лиття проблем ін¬ 
ституті АН УРСР, Матеріало¬ 
знавства проблем інституті АН 
УРСР, Металів українському 
науково-дослідному інституті, 
Київському політехнічному ін¬ 
ституті, Харківському політех¬ 
нічному інституті, ін. установах. 

Г. Е. Таурит. 
ТЕХНОСФЕРА (від грец. тєуул — 
ремесло, майстерство і офосірос — 
куля) — складова частина ноосфе¬ 
ри; сукупність штучних об’єктів, 
створених цілеспрямованою діяль¬ 
ністю людини, та природних 
об’єктів, змінених цим процесом. 
«ТЕХНОТРОННОГО СУСПІЛЬ¬ 
СТВА ТЕОРІЯ» — сучасна бурж. 
соціологічна концепція т. з. тех¬ 
нологічного напряму, висунута в 
70-х рр. 20 ст. амер. соціологом 3. 
Бжезинським. Абсолютизуючи дея¬ 
кі риси науково-технічної рево¬ 
люції, він, на противагу марксист¬ 
сько-ленінському вченню про сус¬ 
пільно-економічні формації, на¬ 
магається довести, ніби нова тех¬ 
нологія й електроніка (звідси наз¬ 
ва «технотроніка») розвиваються 
поза реально існуючими соціально- 
клас. відносинами і є вирішаль¬ 
ним і самодостатнім фактором со¬ 
ціального прогресу. За «Т. с. т.», 
весь світ рухається в напрямі 
«технотронної ери», до якої люд¬ 
ство перейде не внаслідок револю¬ 
ції соціальної, а поступово, в міру 
нагромадження наук.-тех. потен¬ 
ціалу. «Т. с. т.» ігнорує ті оче¬ 
видні факти, що напрям і цілі 
використання наук.-тех. прогресу 
зумовлені характером певної со¬ 
ціально-екон. системи, що за ка¬ 
піталізму розвиток науки і техні¬ 
ки регулюється д-вою в інтересах 
монополістичного капіталу, а це 
аж ніяк не змінює експлуататор¬ 
ської сутності капіталізму. Див. 
також Технологічний детермінізм. 
0 Б. Б. Жилін. 

техпромфінплАн — розгор¬ 
нута програма виробничо-господар¬ 
ської діяльності і соціального роз¬ 
витку колективу виробничого об’¬ 
єднання (підприємства), спрямова¬ 
на на успішне виконання держ. 
планових завдань з найбільшою 
ефективністю. Т. складають на рік 
з розбивкою по кварталах. Міс¬ 
тить такі взаємопов’язані розділи: 
заг. таблиця осн. показників ви- 
робничо-госп. діяльності; вироби, 
і реалізація продукції; тех. розви¬ 
ток і підвищення екон. ефектив¬ 
ності вироби.; планові техніко- 
екон. норми і нормативи; капіталь¬ 
не буд-во; матеріально-технічне 
постачання', праця і кадри; со¬ 
бівартість, прибуток і рентабель- 
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ність; фонди економічного стиму¬ 
лювання; фінанс. план; план со¬ 
ціального розвитку колективу, 
охорона природи і раціональне ви¬ 
користання природних ресурсів. 
Кожному розділові Т. відповідає 
своя система показників. Розріз¬ 
няють планові затверджувані і 
розрахункові показники. Відпо¬ 
відно до постанови ЦК КПРС і 
Ради Міністрів СРСР «Про поліп¬ 
шення планування і посилення 
впливу господарського механізму 
на підвищення ефективності ви¬ 
робництва і якості роботи» (1979) 
виробничим об’єднанням (підпри¬ 
ємствам) затверджують такі по¬ 
казники: по виробництву — 
зростання чистої продукції (нор¬ 
мативної), а в окремих галузях — 
товарної продукції у порівнянних 
цінах; вироби, осн. видів продук¬ 
ції в натуральному виразі, в т. ч. 
продукції на експорт; зростання 
вироби, продукції вищої категорії 
якості; з праці й соціаль¬ 
ного розвитку — зростан¬ 
ня продуктивності праці, обчис¬ 
люване за чистою продукцією (нор¬ 
мативною), норматив заробітної 
плати на 1 крб. продукції (в дея¬ 
ких галузях — заг. фонд заробіт¬ 
ної плати), ліміт чисельності ро¬ 
бітників і службовців, завдання 
щодо скорочення застосування руч¬ 
ної праці, нормативи утворення 
фондів матеріального заохочення, 
соціально-культур. заходів і житл. 
буд-ва; по фінансах — заг. 
сума прибутку, а в деяких галу¬ 
зях — зниження собівартості про¬ 
дукції, заг. норматив розподілу 
прибутку, а також платежі в держ. 
бюджет і асигнування з держ. 
бюджету; по капітально¬ 
му будівництву — введен¬ 
ня в дію основних фондів, виробни¬ 
чих потужностей і об’єктів, у т. ч. 
приріст потужностей за рахунок 
тех. переозброєння і реконструк¬ 
ції діючих підприємств, ліміти 
держ. капітальних вкладень і буд.- 
монтажних робіт, у т. ч. витрати 
на тех. переозброєння і реконструк¬ 
цію діючих підприємств, нормати¬ 
ви утворення фонду розвитку ви¬ 
робництва; по впроваджен¬ 
ню нової техніки — осн. 
завдання щодо виконання наук.- 
тех. програм, розробки, освоєння 
і впровадження нових високоефек¬ 
тивних технологічних процесів і 
видів продукції, осн. показники 
тех. рівня вироби, і найважливі¬ 
ших видів вироблюваної продукції, 
екон. ефект від проведення наук, 
тех. заходів; по матеріаль¬ 
но-технічному забез¬ 
печенню— обсяг поставок осн. 
видів матеріально-тех. ресурсів, 
необхідних для виконання річного 
плану, завдання щодо середнього 
зниження норм витрат найважливі¬ 
ших видів матеріальних ресурсів. 
Ін. показники Т. розробляють і ви¬ 
користовують планові органи як 
розрахункові матеріали до обгрун¬ 
тування цих планів. Роботу щодо 
розробки Т. очолює керівник ви¬ 
робничого об’єднання (підприєм¬ 
ства). Безпосередню участь у скла¬ 
данні Т. беруть функціонуючі від¬ 
діли і служби, громад, орг-ції, весь 
колектив підприємства. Після зат¬ 
вердження Т. стає юрид. докумен¬ 
том, обов’язковим для виконання. 
Деталізовані завдання Т. доводять 

до виробничих підрозділів і служб 
підприємства. Т. мають включати 
зустрічні плани. Див. також Пла¬ 
нування народного господарства, 
Поточне планування. 

Т. І. Таланова. 
ТЕЦ — скорочена назва тепло¬ 
електроцентралі. 
Т£ШИК-ТАШ, Тешикташ — пече¬ 
ра в горах Байсунтау (Сурхандар’- 
їнська обл. Узб. РСР), де 1938— 
39 досліджено стоянку мустьєрсь- 
кої культури і виявлено рештки 
кістяка (череп і деякі кістки) ди- 
тини-неандертальця 8—9 років. 
На стоянці знайдено численні ка¬ 
м’яні вироби, а також кістки гір¬ 
ської кози, дикого коня, ведмедя 
та ін. тварин. Осн. засіб існування 
мешканців Т.-Т., які кілька разів 
оселювались у печері (про це свід¬ 
чить наявність п’яти культурних 
шарів), становило мисливство. 
ТбНІН Борис Михайлович [н. 
10 (23).III 1905, Кузнецьк, тепер 
Пенз. обл.] — рос. рад. актор, нар. 
арт. СРСР (з 1981). З 20-х рр. вис¬ 
тупав в театрі ім. В. Мейєрхольда 
і «Синій блузі» (обидва — в Моск¬ 
ві), в Ленінград, театрі комедії 
(1937—46), в Театрі сатири (1955— 
62), драм, театрі (тепер на Малій 
Бронній, 1962—73), театрі ім. В. 
Маяковського (з 1973), всі — в 
Москві. Серед ролей: Синичкін 
(«Лев Гурич Синичкін» Ленсько¬ 
го), Пархоменко («Син народу» 
Германа), Альфред Ілл («Ві¬ 
зит старої дами» Дюрренматта), 
Родіон Миколайович («Старомод¬ 
на комедія» Арбузова). Ролі в кі¬ 
но: «Безприданниця», «Людина з 
рушницею», «Російське питання» 
та ін.). Нагороджений орденом 
Трудового Червоного Прапора, ме¬ 
далями. Державна премія СРСР, 
1948. 
ТЙВЕРЦІ — один із сх.-слов’ян¬ 
ських племінних союзів. Вперше 
згадуються в не датованій частині 
<Повісті временних літ> поряд з 
ін. сх.-слов’ян, племенами серед. 
9 ст. Жили на території між Дніст¬ 
ром, Прутом і Дунаєм. Осн. за¬ 
няттям Т. було орне землеробство. 
З 1-ї пол. 10 ст. Т.— у складі 
Київської Русі. В 12 ст. землі Т. 
входили до Галицького князівст¬ 
ва. Археол. пам’ятками Т. є чис¬ 

ленні залишки давньорус. поселень 
і городищ на тер. Молдавії (Алче- 
дарське поселення, Єкімауци). 
ТИВРІВ — селище міського типу 
Війн. обл. У РСР, райцентр. Розта¬ 
шований на р. Пд. Бузі, за 16 км 
від залізнич. ст. Гнівань. 4,9 тис. 
ж. (1983). Т. уперше згадується 
1505, коли він був під владою 
Великого князівства Литовсько¬ 
го. Після Люблінської унії 1569 Т. 
загарбала шляхет. Польща. Тив- 
рівці брали активну участь у Па¬ 
лія повстанні 1702—04, гайдама¬ 
цькому русі. Після 2-го поділу 
Польщі (1793) Т. у складі Право¬ 
бережної України возз’єднано з 
Росією. Рад. владу встановлено на 
поч. січня 1918. З 1965 Т.— с-ще 
міськ. типу. У Т.— цегельний, 
асфальтобетонний, комбікормо¬ 
вий, пластмасових виробів, хліб¬ 
ний та пивоварний з-ди, міжколг. 
буд. орг-ція, райсільгоспхімія, ком¬ 
бінат побутового обслуговування. З 
заг.-осв. та музична школи, лікар¬ 
ня, поліклініка, Будинок культу¬ 
ри, 2 б-ки, історико-краєзнавчий 
музей. 1925 в Т. було встановле¬ 
но один з перших на Україні па¬ 
м’ятників В. І. Леніну. В Т. пра¬ 
цював укр. композитор К. Г. Сте- 
ценко (1910—11); жив укр. поет 
К. О. Андрійчук (тут його і по¬ 
ховано). 
ТЙВРІВСЬКИЙ РАЙбН — у 
центр, частині Війн. обл. УРСР. 
Утворений 1923. Площа 0,9 тис. 
км2. Нас. 54,9 тис. чол. (1983). 
У районі — 56 населених пунктів, 
підпорядкованих міській, 2 селищ¬ 
ним і 20 сільс. Радам нар. депута¬ 
тів. Центр — смт Тиврів. Т. р. 
розташований у межах Подільсь¬ 
кої височини в центр, частині По¬ 
дільського Побужжя. Хвилясто- 
горбисті межирічні пасма чергу¬ 
ються з плоскодонними долинами; 
розвинута яружно-балкова сітка. 
Корисні копалини: граніти, гли¬ 
на, пісок. Гол. річка — Південний 
Буг. Грунти переважно сірі й світ¬ 
ло-сірі опідзолені. Лежить у лісо¬ 
степовій зоні. Ліси (граб, ясен, ли¬ 
па, береза, клен, ялина, сосна) зай¬ 
мають 9,8 тис. га. Найбільші під¬ 
приємства: сутиський «Автоелек- 
троапаоатура», гніванські спец- 
залізооетону і цукр. з-ди, шино- 
авторемонтний комбінат, тив- 
рівські пивоварний, пластмасових 
виробів, Шершнівський плодо¬ 
консервний (с. Гута-Шершнівсь- 
ка) заводи. Комбінат побутово¬ 
го обслуговування (Тиврів), 5 бу¬ 
динків побуту. У с. г. перева¬ 
жає землеробство зерново-буряків¬ 
ничого і тваринництво м’ясо-мол. 
напрямів. Площа с.-г. угідь 1982 
становила 63,9 тис. га, у т. ч. орні 
землі — 56,6 тис. га. Гол. культу¬ 
ри: озима пшениця, ячмінь, греч¬ 
ка, просо, кукурудза, горох, цукр. 
буряки. Садівництво, овочівницт¬ 
во. Розвинуті скотарство, свинарст¬ 
во і птахівництво. В Т. р.— 22 
колгоспи, радгосп, райсільгосптех- 
ніка з виробничим відділенням, 
райсільгоспхімія. Залізнична ст. 
Гнівань. Автомоб. шляхів — 285 
км, у т. ч. з твердим покриттям — 
231 км. У районі — вечірній маш.- 
буд. технікум (смт Сутиски), про- 
фес.-тех. уч-ще (м. Гнівань), 36 
заг.-осв. та музична школи; 50 
лік. закладів, у т. ч. 6 лікарень. 
54 клубні установи, 44 кіноуста- 

ТИВРІВСЬКИЙ 
РАЙОН 
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ТИГЕЛЬ 

Тили (1), які заповню¬ 
ють порожнину судин 
деревини в’яза. 

Тимелея горобина: 
1 — верхня частина рос¬ 
лини: 
2 — плід з приквітком; 
3 — плід. 

новки, 57 б-к, історико-краєзнав- 
чий музей. У с. Латаццях (тепер 
у складі с. Тростянця Т. р.) на¬ 
радився укр. рад. поет К. О. Анд- 
рійчук, ус. Уяринцях — укр. рад. 
економіст-історик Д. Ф. Вірник, 
у с. Жахнівці — укр. рад. мовозна¬ 
вець і літературознавець М. Я. 
Калинович, у с. Майнові — укр. 
рад. поет В. Ю. Свідзінський. У 
Гнівані (1924) й Тиврові (1925) 
встановлено одні з перших на Ук¬ 
раїні пам’ятники В. І. Леніну. У 
Т. р. видається газ. «Маяк» (з 
1932). В. С. Постригай. 
ТИГЕЛЬ (нім. Тіедеї, від грец. 
гпуосуоу — сковорода) — 1) Посу¬ 
дина, в якій матеріали плавлять, 
варять, нагрівають, а в лаборатор¬ 
них умовах сплавляють, спалюють 
або сушать. Т. для тугоплавких ме¬ 
талів виготовляють з вогнетрив¬ 
ких матеріалів, для деяких ко¬ 
льорових металів і солей — з ста¬ 
лі, чавуну. Лабораторні Т. (мал.) 
бувають фарфорові, сталеві, плати¬ 
нові та ін. Пром. печі з тиглями, 
в яких плавлять, варять або нагрі¬ 
вають матеріали (вироби), наз. ти¬ 
гельними. 2) Масивна металева 
плита ручних друкарських верста¬ 
тів аоо тигельних друкарських 
машин, якою притискують папір 
до вкритої фарбою друкарської 
форми. 
ТЙГЕЛЬНА ПЛАВКА металів, 
тигельний процес — одержання ме¬ 
талів (сплавів) у рідкому стані 
в тиглях. Відома з 4 ст. до н. е. в 
Індії, Персії, Сірії та деяких ін. 
країнах, застосовувалась для ви¬ 
роби. кольорових металів і спла¬ 
вів, високоякісної сталі (інстру¬ 
ментальної, булатної, див. Бу¬ 
лат). В Європі литу тигельну сталь 
почали виготовляти з 40-х рр. 18 
ст. переплавлянням цементованої 
(див. Цементація) сталі або крич¬ 
ного заліза (див. Криця). Відкри¬ 
тий П. П. Аносовим процес газо¬ 
вої цементації заліза при Т. п. 
дав змогу скоротити тривалість ви¬ 
роби. литої сталі з кількох днів 
до 9—10 год. П. М. Обухов запро¬ 
понував використовувати для Т. п. 
залізну руду, що забезпечувало у 
певних умовах одержання сталі 
постійного хім. складу. Т. п. поля¬ 
гає у плавленні чистої (без домі¬ 
шок сірки і фосфору) металевої 
шихти в закритих тиглях, кипін¬ 
ні металу і його заспокоюванні. 
Під час Т. п. розплавлений метал 
не контактує з пічними газами, що 
виключає можливість окислення 
металу і насичення його шкідли¬ 
вими газами. З розвитком марте¬ 
нівського виробництва, конвер¬ 
торного виробництва й електро¬ 
сталеплавильного процесу (див. 
Електрометалургія) Т. п. сталі 
втратила своє значення. Т. п. 
кольорових металів (сплавів) за¬ 
стосовують в осн. віневеликих ли¬ 
варних і ремонтних майстернях. 
ТИГР (Рапіега іідгіз) — ссавець 
род. котячих. Довж. тіла 160— 
290 см, хвоста — до 110 см, маса 
до 320 кг. Волосяний покрив чер¬ 
вонувато-рудий з поперечними 
чорними смугами. Поширений в 
Центр, і Пд.-Сх. Азії, на Малайсь¬ 
кому архіпелазі; в СРСР — на 
Далекому Сході, до 1966—68 зу¬ 
стрічався в Серед Азії, Закавказ¬ 
зі. Живе в густих заростях очере¬ 
ту, бамбука, чагарників, у доли¬ 

нах річок, в гірських лісах. Жи¬ 
виться переважно дикими копит¬ 
ними, нападає на свійських тва¬ 
рин, рідко — на людину. Самка 
раз у 2—3 роки після 105 днів 
вагітності народжує 2—4 (зрідка 
5—6) тигренят. Занесений у між¬ 
народну Червону книгу. 

- народ у Пн. Ефіопії. 
Більша частина к мпактно живе в 
провінціях Тигре і Ерітрея. Чи- 

[лн. чол. (1980, 
оцінка). Мова —тиграї (тигринья), 
належить до семітських мов. За 
релігією Т.— хрнстияни-монофіси- 
ти (див. Монофіситспіво). В 1—7 
ст. Т. входили до складу Аксум- 
ського царства (рабовласницька 
д-ва), з 13 ст.— до Ефіопії. Осн. 

землеробство, тва¬ 
ринництво. Багато Т. займається 
ремеслами і торгівлею. 
тигр£ у Пн. Ефіопії, 
що населяє пн райони Ерітреї 
(Ефіопія), а також о-ви Дахлак. 
Чисельність — 570 тис. чоловік 
(1978, оцінка). Мова — тигре, 
належить до семітських мов. За 
релігією більшість Т.— мусуль- 

фИСТИЯНИ-МОНО- 

фісити (див. Монофіситство). В 
1—7 ст. Т. входили до складу 
Аксумського царства (рабовлас¬ 
ницька д-ва), з 13 ст.— до Ефіо¬ 
пії. На поч. 19 ст. існувало само¬ 
стійне феод, князівство Тигре. 

котарство, зем¬ 
леробство, рибальство, добування 
перламутру і перлин. 
ТИГРЙНЬЯ МйВА, тиграї мова— 
мова народу тиграї. Належить до 
ефіопської групи семітських мов. 
У Т. м. розрізняють діалекти: 
адуа, хамасен! танбен, акеле-гу- 
зай. Порівняно з класичним се¬ 
мітським типом Т. м., як і ін. нові 
ефіопосемітські мови, зазнала 
ряду змін, особливо в галузі син¬ 
таксису. Для Т. м. використовують 
ефіопське складове письмо. 

В. Я. Порхомовський. 

ТЙГРОВА БАЛКА — заповідник 
у пониззі р. Вахшу, в Тадж. РСР. 
Площа 47,4 тис. га. Засн. 1938. 
Розташована на лівобережжі рі¬ 
ки, в межах її заплави й першої 
надзаплавної тераси. Висота не 
перевищує 330 м. Серед тугаїв 
(тип. лісу) — єдиний у краї¬ 
ні масив тополі туранги, в під¬ 
ліску — тамарикс і ериантус (зав¬ 
вишки до 5—6 м). Навколо ста¬ 
риць — зарості з лоху різноли¬ 
стого. Природні комплекси піща¬ 
ної пустелі представлені буг¬ 
ристими пісками з солончаками 
й такирами. Характерний біло- 
саксаульник з черкезом. Флора за¬ 
повідника налічує бл. 120 видів. 
З тварин особливій охороні під¬ 
лягають полосата гієна, бухарський 
благородний олень, джейран, се¬ 
редньоазіатська видра, змієїд — 
види, занесені до Червоної книги 
СРСР; численні плазуни (сірий 
варан, кобра, гюрза та ін.). На¬ 
прям наук, досліджень заповід¬ 
ника — вивчення тугайної рослин¬ 
ності, розробка методів охорони й 
збільшення чисельності бухарсь¬ 
кого оленя, джейрана, таджиць¬ 
кого фазана, а також птахів, що 
зимують на водоймищах. 

, В. І. Олещенко. 
ТИЖДЕНЬ — період часу в сім 
діб з певною назвою кожного дня. 
Виникнення поділу року на Т. 

зумовлене необхідністю організо¬ 
ваної праці людей. Семиденний 
Т. вперше ввійшов у вжиток на Ста- 
род. Сході. В 1 ст. н. е. ним стали 
користуватися в Римі, звідки він 
поширився по всій Зх. Європі. 
Є думка, що виникнення семиден¬ 
ного Т. пов’язане з фазами Міся¬ 
ця. У багатьох зх.-європ. мовах 
дні Т. названо за 7 небесними сві¬ 
тилами. Так, неділя — день Сон¬ 
ця, понеділок — Місяця, вівторок 
— Марса, середа — Меркурія, чет¬ 
вер — Юпітера, п’ятниця — Вене- 
ри, субота — день Сатурна. Слов. 
назви пов’язані гол. чином з по¬ 
рядковими номерами днів Т. після 
неділі. В більшості слов. мов «неді¬ 
ля» — день, коли «не роблять НІЯ¬ 

КОГО діла», не працюють; понеді¬ 
лок — перший день після неділі, 
вівторок — другий, середа — се¬ 
редина Т. і т. д.; назва «субота» 
походить від староєвр. слова «са- 
бат» — відпочинок (шабаш). У 
деяких народів у певні періоди 
місяць ділився на п’ятиденні 
(напр., в Старод. Єгипті) або на 
десятиденні Т.— декади (в Старод. 
Єгипті, у Франції в епоху Великої 
франц. революції). 
ТИК (голл. ііік, англ. ііск) — гу¬ 
ста лляна або бавовняна тканина 
полотняного, саржового, атласного 
чи дрібновізерунчастого перепле¬ 
тення ниток найчастіше з строка- 
тотканими поздовжніми кольоро¬ 
вими смугами. Буває з вибивним 
малюнком. Тиком оббивають мат¬ 
раци, з нього виготовляють чохли 
для меблів, шиють наволоки, на¬ 
пірники тощо. 
ТИ К (франц. ііс) у медицині 
— швидкі мимовільні скорочення 
м’язів, що повторюються стерео¬ 
типно. Найчастіше спостерігається 
Т. м’язів обличчя, шиї. рук, зрідка 
м’язів язика, діафрагми. Виникає 
в зв’язку з ураженням певних від¬ 
ділів мозку внаслідок перенесено¬ 
го енцефаліту, травм тощо. Роз¬ 
різняють генералізовану (з учас¬ 
тю всієї мускулатури) і місцеві 
форми Т. (зустрічаються частіше). 
Лікування залежить від при¬ 
чини, що викликала тик. Див. 
також Гіперкінез. 
ТЙКВА (Ьадепагіа, син. Б. уиі- 
дагіз) — однорічна однодомна рос¬ 
лина родини гарбузових. Стебло 
шорсткоопушене, лазяче за допо¬ 
могою двічі поділених вусиків. Ли¬ 
стки серцевидні, по краю нерівно- 
мірнозубчасті, на довгих череш¬ 
ках. Квітки поодинокі одностате¬ 
ві, з колесовидним білуватим ві¬ 
ночком. Плід циліндричний, ок¬ 
руглий або пляшкоподібний, голий, 
міцний, водонепроникний. Куль¬ 
тивують переважно в зх. та пд. 
районах України заради плодів, 
які використовують для виготов¬ 
лення посуду. Іноді Т. вирощують 
як декоративну рослину. 
ТИКбЦЬКИЙ Євген Карлович 
[14 (26).ХІІ 1893, Петербург — 
23.XI 1970, Мінськ] — білорус, 
рад. композитор, нар. арт. СРСР 
(з 1955). Член КПРС з 1948. У 
1914—15 навчався в Петрргр. ун-ті, 
одночасно — в муз. уч-щі 3. Бонч- 
Бруєвич. В 1919—24 перебував 
у Червоній Армії. Потім жив у 
Білорусії. В 1950—63 — голова 
Спілки композиторів БРСР. Тво¬ 
ри: опери — «Михась Підгорний» 
(1939, 2-а ред. 1957), «Алеся» 
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(1944, нова ред. «Дівчина з Поліс¬ 
ся», 1953; остання ред.— 1967), 
«Анна Громова» (19/0); героїчна 
поема «Пісня про Буревісника» 
(1944), 6 симфоній (1927—63), 
симф. поеми «50 років» (1966), 
концерти для інструментів з ор¬ 
кестром, хори, пісні, музика для 
театру і кіно. Нагороджений орде¬ 
ном Леніна, ін. орденами, меда¬ 
лями. 
Літ.: Гусин И. Л. Евгений Карлович 
Тикоцкий. М.—Л., 1965; Нісневіч 
С. ЯУген Цікоцкі. Мінск, 1972. 
ТИЛ (Туї) Йосеф Каєтан (4.ІІ 
1808, м. ІСутна Гора — 11.VII 1856, 
Пльзень, похований у Празі) — 
чес. письменник, театр, і культур, 
діяч, один із засновників чес. над. 
театру. В ЗО—40-і рр. редагував 
ряд журналів. У прозі, позначеній 
традиціями сентиментально-ро¬ 
мантичної л-ри, показав життя 
«маленької» людини (оповідання 
«Старий шарманщик», «З життя 
бідних». обидва — 1845; < Зло¬ 
дій», 1849; повість «Будь чесним 
— не пропадеш», 1846, тощо). 
В драматургії, створеній в основ¬ 
ному в реалістичній манері, пору¬ 
шував важливі питання соціаль¬ 
ного та морально-етичного харак¬ 
теру (п’єси-казки «Волинщик із 
Стракониць», 1847, «Іржикове ви¬ 
діння», 1849, «Лісова діва», 1850; 
істор. та побутові п’єси «Фід- 
ловачка», 1834, «Кривавий суд, 
або Кутногорські рудокопи», 1848, 
«Ян Гус», 1849, та ін.). Автор 
літ.-критичних і театрознавчих 
статей, чес. над. гімну «Де моя 
батьківщина?..». 
Те.: У к р. перекл.- Волинщик із 
Стракониць. К., 1954; Кривавий суд, 
або Кутногорські рудокопи. К., 
1956; Рос. перекл.— Избранное. 
М., 1954; Театр. М., 1957. 

В. А. Моторний. 

ТИЛ — складова частина зброй¬ 
них сил, завданням яких є ти¬ 
лове забезпечення військ (сил). 
Включає з’єднання, частини, ус¬ 
танови та підрозділи, призна¬ 
чені для забезпечення у мир¬ 
ний і воєнний час військ (сил) 
матеріальними засобами; а також 
для забезпечення підготовки, ек¬ 
сплуатації, технічного прикриття 
і відбудування шляхів, військ, 
оперативних та інших перевезень; 
для відновлення і обслуговування 
різної техніки та майна; для забез¬ 
печення базування авіації і сил 
флоту; для подання мед. допомо¬ 
ги пораненим і хворим, евакуації 
їх і лікування; проведення про¬ 
тиепідемічних, лікувально-профі¬ 
лактичних, сан.-гігієнічних і ве¬ 
теринарних заходів; для подання 
допомоги військам (силам) у від; 
новленні їхньої боєздатності і 
ліквідації наслідків ударів про¬ 
тивника. Т. Рад. Збройних Сил 
створювався одночасно з форму¬ 
ванням Червоної Армії та ВМФ. 
Під час Великої Вітчизн. війни 
1941—45 Т. Рад. Збройних Сил 
завдяки своїй належній організа¬ 
ції виконав великий обсяг завдань 
по забезпеченню військ (сил). 
Десятки тисяч воїнів Т. було наго¬ 
роджено орденами і медалями, 
52 — удостоєно звання Героя Рад. 
Союзу і понад ЗО — Героя чСоціа¬ 
лістичної Праці. Сучас. Т. Рад. 
Збройних Сил має спеціальні вій¬ 
ська, ППО, допоміжний флот та 
ін. частини, установи, підрозділи 

різних видів забезпечення. Кож¬ 
ний вид Збройних Сил має свій 
тил. 
Діт.: Тьіл Ооветской Армии. М., 
1968. І. М. Голугико. 
ТИЛИ (від грец. ОоХакіоу — мі¬ 
шок) — пухирчасті вирости клітин 
деревинної паренхіми, що через 
замикаючі плівки пор в бічних 
стінках трахей (рідко трахеїд) 
ксилеми випинаються в порожни¬ 
ну цих судин. В Т. відкладаються 
запасні речовини, утворюються 
вторинні оболонки; іноді Т. пере¬ 
творюються на кам'янисті кліти¬ 
ни, або склереїди. Т. закупорю¬ 
ють судини в процесі формуван¬ 
ня ядрової деревини, надаючи ос¬ 
танній великої міцності. Утворен¬ 
ня Т. в заболоні відбувається тіль¬ 
ки при ушкодженні. Масове утво¬ 
рення Т. властиве дубу білому, ро¬ 
бінії, винограду, шовковиці, ка- 
тальпі, ^горіху чорному, маклюрі. 
ТИЛІҐУЛ — річка в Одес. обл. 
УРСР. Довж. 173 км, площа бас. 
3550 км2. Бере початок на пд.-сх. 
схилах Подільської височини, те¬ 
че Причорноморською низовиною, 
впадає у Тилігульський лиман 
Чорного м. Живлення переважно 
снігове. Влітку місцями переси¬ 
хає. На річці^споруджено дві греб¬ 
лі, є ставки. На Т.— міста Анань- 
їв і Березівка. 
ТИЛІГУЛЬСЬКИЙ ЛИМАН — 
лиман на узбережжі Чорного м., у 
межах Одес. і Микол, областей 
УРСР. Довж. до 80 км, пересічна 
шир. 3,5 км. Площа лиману залеж¬ 
но від коливань рівня змінюється 
від 150 км2 до 170 км2. Пересічна 
глиб. З м, макс.— 21 м. Від моря 
відокремлений піщано-черепашко¬ 
вим пересипом завширшки 4 км. 
У Т. л. впадає р. Тилігул. Жив¬ 
лення за рахунок поверхневих вод 
та фільтрації мор. вод. Солоність 
до 13 %о- Дно вкрите шаром чорно¬ 
го мулу, що має лік. властивості. 
Рибальство. 
ТИМЕЛЄЯ (ТЬушеІаеа) — рід 
однорічних трав’янистих рослин 
родини тимелеєвих. Листки чер¬ 
гові, лінійно-ланцети і. Квітки дріб¬ 
ні, зеленувато-жовті. Плід — су¬ 
хий горішок, оточений квітколо¬ 
жем, що залишається при плодах. 
Понад 20 видів, пошир, у теплих 
і помірних областях земної кулі. 
В СРСР, у т. ч. УРСР,— один вид: 
Т. звичайна, або Т. горобина 
(Т. раззегіпа), до 40 см заввишки; 
росте на вапнякових, крейдяних і 
глинистих схилах, як бур’ян на 
полях і вздовж шляхів. 

А. П. Лебеда. 
Т И М Г Н, 5-метил-2,4-діоксипі- 
римідин, 5-метил урацил — цик¬ 
лічна органічна сполука. Нале¬ 
жить до головних піримідинових 
основ. Т. являє собою білі криста¬ 
ли (платівки або голки), добре 
розчинні у гарячій воді. У складі 
нуклеозидів (зокрема, тимідину), 
нуклеотидів, коферментів та 
дезоксирибонуклеїнової кислоти 
(ДНК) Т. міститься в клітинах 
усіх організмів. В парі з адені¬ 
ном, утвореній за принципом ком- 
плементарності, Т. забезпечує 
максимальну стабільність молеку¬ 
ли ДНК. 
ТИМКГВСЬКИЙ Ілля Федорович 
[15 (26).VII 1773, м. Переяслав, 
тепер м. Переяслав-Хмельницький 
Київ, обл.— 15 (27).ІІ 1853, с. Ту- 

ранівка Глухівського повіту Чер- 
ніг. губ., тепер Ямпільського р-ну 
Сумської обл.] — рос. і укр. педа¬ 
гог, письменник і освітній діяч. 
Дядько М. О. Максимовича. За¬ 
кінчив Київ, академію (1789) й 
Моск. ун-т (1797). Викладав рос. 
право в Петерб. сенатському 
юнкерському ін-ті (1797—1801), 
працював у м-ві юстиції, зробив 
першу спробу систематизації рос. 
законів, склав проект третей¬ 
ського суду. Брав активну участь 
у заснуванні Харків, ун-ту, до 
1811 викладав у ньому право, істо¬ 
рію і словесність, з 1805 — доктор 
права Моск. і Харків, ун-тів. 
З 1803 одночасно був куратором 
Харків, уч. округу. Виступав за 
демократизацію освіти й вихован¬ 
ня. При сприянні Т. відкрито гім¬ 
назії й повітові уч-ща в Харкові, 
Чернігові, Катеринославі (тепер 
Дніпропетровськ), Воронежі, Нов- 
городі-Сіверському й Одесі. В 
1825—38 — директор Новгород- 
Сгверської гімназії. Т. вплинув 
на формування пед. і наук, світо¬ 
гляду К. Д. Ушинського, який 
закінчив цю гімназію. Автор ряду 
літ. творів, надрукованих у 50-х 
рр. 19 ст. у журн. «Москвитянин» 
та «Русский архив». 

М. Ф. Коваль, П. Д. Соломуха. 
ТИМОКРАТІЯ (грец. тіцохратіа, 
від тщц — ціна, вартість, честь і 
крахом — сила, влада) — форма 
правління, за якої держ. влада 
перебуває в руках привілейованої 
меншості, що має високий майно¬ 
вий ценз. Т.— варіант олігархії. 
ТИ М бЛ 2-ізопропіл-5-метилфе- 
нол — лікарський препарат, що 
належить до протиглисних засо¬ 
бів. Міститься у тиміановій олії, 
яку одержують з листя чебрецю. 
Безбарвні кристали з характерним 
запахом і прянопекучим смаком. 
У мед. практиці застосовують при 
лікуванні анкілостомі дозу, нека- 
торозу, трихоцефальозу тощо. 
У зв’язку з антисептичними вла¬ 
стивостями Т. призначають також 
при проносах і метеоризмі для 
зменшення бродіння у кишечни¬ 
ку; ДЛЯ дезинфекції хПОрОЖНИНИ 
рота, носоглотки. 
ТИМОФ^ЄВ Борис Борисович 
[н. 5 (18).X 1915, Петроград] — 
укр. рад. учений в галузі систе¬ 
мотехніки і теорії систем, акад. 
АН УРСР (з 1978), засл. діяч 
науки УРСР (з 1975). Член КПРС з 
1945. Учасник Великої Вітчизн. 
війни. Закінчив (1937) Груз. ін¬ 
дустріальний ін-т у Тбілісі. У 
1937—39 працював у н.-д. ін-ті 
гідроенергетики (Тбілісі). У 1944— 
59 — в Тбіліському н.-д. інсти¬ 
туті гідроенергетики і споруд; з 
1960 — в Ін-ті кібернетики (до 
1962— Обчислювальний центр) АН 
УРСР (1962—64 — заст. дирек¬ 
тора). З 1964 — директор ін-ту 
автоматики. Наук, праці присвяче¬ 
ні дослідженню поверхневого 
ефекту у феромагнетиках, розроб¬ 
ці магнітопружних датчиків, но¬ 
вих засобів обчислювальної техні¬ 
ки й автоматики. Т. працює також 
у галузі теор. аспектів системотех¬ 
ніки, розробки матем., інформа¬ 
ційних і тех. засобів автоматизова¬ 
них систем управління пром. при¬ 
значення. На XXV і XXVI з’їздах 
Компартії У країни обраний членом 
ЦК Компартії України. Нагоро- 

ТИМОФЄЄВ 

Є. К. Тикоцький. 

Лабораторні тиглі. 
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ТИМОФЄЄВ 

Н. В. Тимофєєва. 

В. І. Тимохін. 

Л. П. Тимош. 

С. К. Тимошенко. 

джений орденом Леніна, орденом 
Жовтневої Революції, ін. ордена¬ 
ми, медалями. Держ. премія 
УРСР, 1973. Держ. премія СРСР, 
1980. Премія ім. С. О. Лебедєва 
АН УРСР, 1982. 
ТИМОфЄЄВ Володимир Федоро¬ 
вич [5 (17).VIII 1858, Полтава — 
14.XII 1923] — укр. рад. хімік. За¬ 
кінчив Харків, ун-т (1881), в яко¬ 
му викладав 1882—99 (професор 
з 1894). У 1900—07 — професор 
Київ, політех. ін-ту, з 1907 — Хар¬ 
ків. ун-ту. З 1922 — директор Ук¬ 
раїнського ін-ту прикладної хімії 
Укрраднаргоспу (Харків). З 1923 
— керівник н.-д. кафедри фіз. хі¬ 
мії Наркомосвіти УРСР. Осн. на¬ 
ук. праці присвячені дослідженню 
ррзчинності неорганічних і орга¬ 
нічних речовин у неводних розчин¬ 
никах залежно від т-ри. На основі 
вимірювання теплових ефектів під¬ 
твердив наявність хім. процесів 
під час утворювання неводних 
розчинів. 
ТИМОФЄЄВА Ганна Гаврилівна 
[парт, псевд.— Галя Тимофєєва; 
9 (21).IX 1896, с. Полівка, тепер 
смт ІСіровськ Краснолиманського 
р-ну Донец. обл.— 4.II 1919, Київ] 
— учасниця боротьби за владу 
Рад на Україні. В 1914 активно 
включилася в революц. роботу. 
Усвідомлюючи хибність політ, 
лінії дрібнобурж. націоналістич¬ 
ної Української соці ал-демокра¬ 
тичної партії, з якою вона була 
зв’язана, поступово зблизилася з 
більшовиками. В 1917 брала участь 
у боротьбі за встановлення Рад. 
влади в Харкові. Під час австро- 
нім. окупації проводила велику ро¬ 
боту по організації повстанського 
руху на Київщині — в Звенигород- 
ці, Таращі та ін. В жовтні 1918 
заарештована гетьманською «дер¬ 
жавною вартою», але під тиском 
робітників Києва звільнена. Через 
деякий час разом з групою більшо¬ 
виків київ, підпілля її знову за¬ 
арештували. Перед визволенням 
Києва рад. військами Т. по-звіря¬ 
чому вбили петлюрівці. 
ТИМОФЄЄВА Ніна Володими¬ 
рівна (н. 11.VI 1935, Ленінград) — 
рос. рад. артистка балету, нар. арт. 
СРСР (з 1969). У 1953 закінчи¬ 
ла Ленінгр. хореографічне уч-ще, 
1981 — Моск. ін-т театрально¬ 
го мистецтва. В 1953—56 — соліст¬ 
ка Ленінгр. театру опери та бале¬ 
ту ім. С. М. Кірова, з 1956 — Ве¬ 
ликого театру СРСР. Партії: гол. 
партії в балетах П. Чайковсько- 
го; Кітрі («Дон-Кіхот» Мінкуса), 
Асель («Асель» Власова), Мех- 
мене-Бану («Легенда про любов» 
Мелікова), Егіна («Спартак» Ха- 
чатуряна), леді Макбет («Макбет» 
Молчанова). Нагороджена орде¬ 
ном Трудового Червоного Прапо¬ 
ра, ін. орденами, медалями. 
ТИ МОФЄЄВ-РЕСбВСЬКИЙ 
Микола Володимирович [7 (20).IX 
1900, Москва — 28.ІІІ 1981, м. 06- 
нінськ] — рад. біолог, один із зас¬ 
новників радіаційної генетики, 
радіаційної біогеоценології. За¬ 
кінчив Моск. ун-т (1922). Учень 
С. С. Четверикова і М. К. Коль¬ 
цова. В 1922—25 — співробітник 
Ін-ту експериментальної біології. 
В 1925—45 працював у Біол. ін-ті 
в Берліні. В 1955 —64 — керівник 
відділу Ін-ту біології Уральсько¬ 
го філіалу АН СРСР, 1964—69 — 

керівник відділу Ін-ту мед. радіо¬ 
логії АМН СРСР (м. Обнінськ); 
1969—81 — консультант Ін-ту 
медико-біол. проблем М-ва охо¬ 
рони здоров’я СРСР. Т.-Р. сфор¬ 
мулював осн. уявлення сучас. ра¬ 
діобіології — «принцип влучен¬ 
ня» та мішені теорію; створив пер¬ 
шу біофіз. модель структури гена\ 
праці також з популяційної гене¬ 
тики, еволюційної теорії, феноге¬ 
нетики тощо. Член Академії «Лео- 
польдіна» (НДР, з 1969), Акаде¬ 
мії мистецтв і наук США (з 1973) 
та ряду ін. академій. Нагородже¬ 
ний Дарвінівською медаллю 
(НДР, 1959), Менделівськими ме¬ 
далями (ЧССР, 1965, і НДР, 1970). 
Кімберівська премія з генетики і 
Золота медаль «За видатний нау¬ 
ковий внесок в генетику» (США, 
1966). В. А. Труханов. 
ТИ МОФЄЄВСЬКИЙ Олександр 
Дмитрович [н. 8 (20). II 1887, 
Москва] — рос. та укр. рад. пато- 
фізіолог і онколог, чл.-кор. АН 
УРСР (з 1939), акад. АМН СРСР 
(з 1945), засл. діяч науки УРСР 
(з 1947). В 1912 закінчив мед. ф-т 
Томського ун-ту, де залишився 
працювати (1922—34 — зав. ка¬ 
федрою). В 1934—41 — зав. від¬ 
ділом Харків, рентгено-онкологіч- 
ного ін-ту, 1941—53 — зав. лабо¬ 
раторією Ін-ту клінічної фізіоло¬ 
гії, 1953—55 — Ін-ту фізіології 
АН УРСР (Київ); 1956—63 — 
зав. відділом Ін-ту експеримен¬ 
тальної клінічної онкології АМН 
СРСР (Москва). 
Основні праці присвячені пробле- 
мам_ експериментальної гемато¬ 
логії і онкології. В 1912 вперше 
в Росії (разом із своїм вчителем 
П. П. Авроровим) застосував ме¬ 
тод культивування клітин і тка¬ 
нин; описав малігнізацію тканин 
(перетворення на злоякісні) при 
дії канцерогенних речовин і пух- 
линотворних вірусів. Нагородже¬ 
ний орденом Леніна, медаллю. 
Держ. премія СРСР, 1948. 
ТИМОФГЇВКА (РЬІеит) — рід 
одно- або багаторічних трав’яни¬ 
стих рослин родини злакових. 
Понад 15 видів, пошир, у Європі,. 
Азії й Африці. В СРСР— 12 видів, 
з них на Україні — 9. Ростуть на 
луках, гірських полонинах, у сте¬ 
пах, на кам’янистих схилах, піс¬ 
куватих місцях тощо. Однією з 
найкращих багаторічних сінокіс¬ 
них і пасовищних кормових рослин 
нечорноземної смуги і зони Поліс¬ 
ся та Лісостепу є Т. л у ч н а (РЬ. 
ргаіепзе). Стебла прямі, 100— 
200 см заввишки. Утворює багато 
листя (50—65 % заг. маси) ясно- 
зеленого або синьо-зеленого забарв¬ 
лення. Листки плоскі, по краях 
шорсткі. Суцвіття — густа шорст¬ 
ка колосовидна волоть, часто з 
фіолетовим відтінком. Колоски 
дрібні, одноквіткові, сплюснуті з 
боків. Насіння — дрібні плівчасті 
зернівки, округлоовальної форми 
ясно-сірого або жовтувато-бурого 
кольорів. Т. в травостої тримаєть¬ 
ся від 3 до 5 років і більше. В 
сприятливих умовах дає за два 
укоси 60—120 ц/га сіна. Врожай 
насіння 4—8 ц/га. В 100 кг сіна 
Т. міститься 49 кормових одиниць 
і 3 кг перетравного білка. 
На Україні поширені (1983) сор¬ 
ти: Зоринська місцева, Карпат¬ 
ська, Казаровицька, Люлинецька 1, 

Сарненська 35. На гірських сі¬ 
ножатях і полонинах Карпат 
поширена тимофіївка альпій¬ 
ська (РЬІеит аїріпит) — цінна 
кормова трава. На гірських схи¬ 
лах, суходільних луках, по чагар¬ 
никах на Закарпатті, в Карпатах 
і Криму зустрічається Т. гірська 
(РЬ. шопіапиш). На сухих луках, 
по чагарниках і на узліссях у зоні 
Степу УРСР росте Т. степова 
(РЬ. рЬІеоісІез) з стеблами, нижчи¬ 
ми, як у Т. лучної; є також цінною 
кормовою рослиною. Іл. с. 246. 

Г. С. Кияк. 
ТИМОХІН Володимир Ілліч (н. 
19.VI 1929, с. Дмитрівка, тепер 
Знам’янського р-ну Кіровогр. обл.) 
— укр. рад. співак (лірико-драма¬ 
тичний тенор), нар. арт. УРСР (з 
1965). Член КПРС з 1965. У 1975 
закінчив Київ, консерваторію (з 
1976 — її викладач). У 1953—56 — 
соліст Ленінгр., 1956—78 — Київ, 
театрів опери та балету, з 1978 — 
Укрконцерту. Партії: Андрій («За¬ 
порожець за Дунаєм» Гулака-Ар- 
темовського), Андрій («Тарас 
Бульба» Лисенка), Ленський («Єв¬ 
геній Онєгін» Чайковського), Ло- 
енгрін(«Лоенгрін» Вагнера), Олек¬ 
са («Арсенал» Г. Майбороди). 
Концертна діяльність. 
ТЙМОШ Лідія Петрівна (н. 12.XII 
1918, Миколаїв) — укр. рад. 
актриса, нар. арт. УРСР (1968). 
Після закінчення Одес. театр, 
технікуму (1941) працює в Кіро¬ 
вогр. укр. муз.-драматичному 
театрі ім. М. Л. Кропивницького. 
Серед ролей — Тетяна («Суєта» 
Карпенка-Карого), Мавра («У не¬ 
ділю рано зілля копала» за Ко- 
билянською), Безсмертна («Прав¬ 
да і Кривда» Стельмаха), Кова¬ 
лиха («Голубі олені» Коломійця), 
Комісар («Оптимістична трагедія» 
Вишневського). Нагороджена орде¬ 
ном «Знак Пошани». 

_ К. О. Силіна. 
ТИМОШСНКО Леонід Васильо¬ 
вич (н. 6.У 1921, с. Ловинь Ріп- 
кинського р-ну Черніг. обл.) — 
укр. рад. акушер-гінеколог, чл.- 
кор. АМН СРСР (з 1974). Член 
КПРС з 1968. У 1948 закінчив 
Київ. мед. ін-т. У 1964—71 — зав. 
кафедрою, професор Львів, мед. 
ін-ту. З 1971 —зав. кафедрою аку¬ 
шерства і гінекології >6 1 Київ, 
ін-ту удосконалення лікарів. Пра¬ 
ці Т. присвячені фізіології і пато¬ 
логії скоротливої здатності матки, 
матковим кровотечам, антенаталь¬ 
ній охороні плода, механізмам 
адаптації вагітних в нормі і па¬ 
тології, імунологічним аспектам 
вагітності, зокрема резус-факто¬ 
ру, тощо. Заст. голови Укр. наук, 
т-ва акушерів-гінекологів (з 1970), 
почесний член національних нау¬ 
кових товариств акушерів-гінеко¬ 
логів НРБ, УНР. СРР. 
тимошенко Олег Семенович 
(н. 4.XII 1932, м. Кремінна, тепер 
Ворошиловгр. обл.) — укр. рад. 
хоровий диригент і педагог, засл. 
діяч мист. УРСР (з 1979). Член 
КПРС з 1958. У 1960 закінчив Ки¬ 
їв. консерваторію (з 1963 — її вик¬ 
ладач, з 1980 — професор, з 1983 
—ректор). Очолював хори Він¬ 
ниці, Харкова, Ворошиловграда, 
Києва (з 1973 — худож. керівник 
Засл. хорової капели УРСР Пд.- 
Зх. залізниці). Автор науково-ме¬ 
тодичних праць з історії та теорії 
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хорового мистецтва і виконавства, 
з питань сучас. хорової партитури 
і виконавської практики. 
ТИ МОШОНКО Семен Костянти¬ 
нович [6 (18). II 1895, с. Фурман- 
ка, тепер с. Фурманівка ЇСілій- 
ського р-ну Одес. обл.— 31.111 
1970, Москва] — рад. військ, діяч. 
Маршал Рад. Союзу (1940), двічі 
Герой Рад. Союзу (1940, 1965). 
Член КПРС з 1919. Учасник 1-ї 
світової та громадян, воєн. У Рад. 
Армії з 1918. В 1922 і 1927 закін¬ 
чив Вищі військ, академічні кур¬ 
си, 1930—курси командирів-єди- 
ноначальників при Військ.-політ, 
академії ім. В. 1. Леніна. З лип¬ 
ня 1937 — команд, військами Пн.- 
Кавказ., з вересня 1937 — Харків., 
з лютого 1938 — Київ, особли¬ 
вого військ, округів. У вересні 
1939 командував військами Укр. 
фронту, що брали участь у виз¬ 
воленні зх.-укр. земель. З травня 
1940 до 19.VII 1941 — нарком обо¬ 
рони СРСР. Під час Великої Віт- 
чизн. війни 1941—45 — заст. нар¬ 
кома оборони СРСР (липень — 
вересень 1941) і головнокоманд. 
військами Зх. (з липня 1941) і 
Пд.-Зх. (вересень 1941 — червень 
1942) напрямів, одночасно коман¬ 
дував Зх. (липень — вересень 
1941), Пд.-Зх. (вересень —грудень 
1941, квітень — липень 1942)фрон- 
тами, представник ставки Вер¬ 
ховного Головнокомандування. В 
1945—60 — команд, військами ря¬ 
ду військ, округів. З 1960 — гене¬ 
ральний інспектор Групи генераль¬ 
них інспекторів М-ва оборони 
СРСР. У 1961—70 — голова Рад. 
к-ту ветеранів війни. В 1939—52 
- член ЦК ВКП(6), з 1952 — 
— кандидат у члени ЦК КПРС. 
У 1938—40 — член ЦК КП(6)У. 
Депутат Верховної Ради СРСР 
1—7-го скликань. Депутат Вер¬ 
ховної Ради УРСР 1-го скликан¬ 
ня. Нагороджений 5 орденами Ле¬ 
ніна, орденом Жовтневої Револю¬ 
ції, орденом «Перемога », ін. ор¬ 
денами, медалями. Похований на 
Красній плоші біля Кремлівської 
стіни. 
ТИМОШЄНКО Степан Прокопо 
вич [11(23).XII 1878, с. Шпотівка, 
тепер Конотопського р-ну Сум. 
обл.— 29.У 1972, Вупперталь, 
ФРН] — вчений у галузі механі¬ 
ки, акад. АН УРСР (з 1919), іноз. 
член АН СРСР (з 1928), член ба¬ 
гатьох академій світу. Закінчив 
(1901) Петерб. ін-т інженерів шля¬ 
хів, викладав у цьому ж вузі. У 
1907—11 і 1917—20 — професор 
Київ, політех. ін-ту, 1912—17 — 
професор петерб. ін-тів — політех¬ 
нічного, інженерів шляхів, елект¬ 
ротехнічного, 1919—20 — дирек¬ 
тор Ін-ту тех. механіки Укр. АН. 
У 1920 емігрував у Югославію. 
У 1922 переїхав до США. Працю¬ 
вав (1923—27) у компанії «Вестін- 
гауз», професор Мічманського 
(1927—36) і Станфордського 
(1936—60) ун-тів. З 19ь0 — у 
ФРН. Осн. праці — з механіки 
твердих деформівних тіл і розра¬ 
хунку споруд. Виконав цикл робіт 
щодо згину, кручення, коливань 
і удару стрижнів, з теорії тонких 
пластин та оболонок. Розв’язав 
задачу про концентрацію напру¬ 
жень поблизу отворів. Виконав 
розрахунки висячих мостів, валів, 
рейок, зубчастих коліс тошо. 

Створив класичні посібники — 
«Курс опору матеріалів» (1911) 
і «Курс теорії пружності» (т. 1— 
2, 1914—16). 
ТИМОШЄНКО Юрій Трохимо- 
вич (н. 2.VI 1919, Полтава) — укр. 
рад. артист естради (псевд. — Та¬ 
рапунька) і кіно, нар. арт. УРСР 
(з 1960). В 1941 закінчив Київ, 
ін-т театр, мистецтва. На естраді 
— з 1940 (виступає разом з Ю. Бе- 
резіним). В 1941—45 — у складі 
Червоноармійського фронтового 
ансамблю пісні і танцю. З 1946 
працює в Укр. респ. естраді (з 
1959 — Укрконцерт). Знімався в 
кіно. Ролі: Кореспондент («Центр 
нападу», 1949), Зінченко («Падін¬ 
ня Берліна», 1950), Зоценко («Пое¬ 
ма про море», 1959) та ін. Т.—один 
із сценаристів, постановників і ви¬ 
конавців гол. ролей у кінокомеді¬ 
ях «Штепсель женить Тарапуньку» 
(1958), «їхали ми, їхали» (1963), 
«Од і до»(1976). Нагороджений ор¬ 
деном Трудового Червоного Пра¬ 
пора, ін. орденами, медалями. 
Держ. премія СРСР, 1950. 
тимбшин Валентин Петрович 
(н. 6.VIII 1929, с. Пчела, тепер 
Брасовського р-ну Брян. обл.) — 
рос. і укр. рад. режисер, нар. арт. 
УРСР (з 1979). Член КПРС з 
1955. Після закінчення 1956 Київ, 
ін-ту театр, мистецтва ім. І. Кар- 
пенка-Карого працював у Крим, 
рос. драм, театрі ім. М. Горького 
(1956—61 — режисер, 1961—66 — 
гол. режисер). У 1968—83—гол. ре¬ 
жисер Ворошиловгр. рос. драм, 
театру, з 1983—Ворошиловгр. укр. 
муз.-драм, театру. Вистави: «Вар¬ 
вари», «Міщани» М. Горького, «Ін¬ 
терв’ю в Буенос-Айресі »Г. Борови¬ 
ка, «Камінний господар» Лесі Ук¬ 
раїнки, «Фауст і смерть» О. Ле¬ 
вади, «Цимбелін» У. Шекспіра. 
Нагороджений орденом «Знак По¬ 
шани». 
ТИМбШКО Тамара Михайлівна 
(по чоловіку — Головіна; н. 11.VII 
1942, Астрахань) — укр. рад. ак¬ 
триса, нар. арт. УРСР (з 1980). 
Член КПРС з 1979. Після закін¬ 
чення 1961 студії яри Київ, театрі 
оперети працює в ньому. Серед 
ролей — Хівря, Своячка («Соро- 
чинський ярмарок», «Майська ніч» 
Рябова, за мотивами творів М. 
Гоголя), Віра Холодна («На сві¬ 
танку» Сандлера), Атуєва («Ве¬ 
сілля Кречинського» Колкера за 
мотивами п’єси Су хово-Кобил і- 
на), Юліана, Мірабела («Сільва», 
«Циганський барон» Кальмана) 
та ін. ю. В. Петров. 
ТИМПАН (від грец. пЗцяосуоу — 
барабан) — 1) Стародавній удар¬ 
ний муз. інструмент. Попередник 
литавр. 2) Рід мідних тарілок 
(кімвали). 
ТИМПАН в архітектурі— 
1) Трикутне поле фронтону. 2) Ні¬ 
ша напівциркульного, трикутно¬ 
го або стрільчастого окреслення 
над вікном або дверима. У Т. 
звичайно розміщують скульптуру, 
живописні зображення тощо. 

Тимпан в архітектурі. 

ТИМПАНГЯ (від грец. тб|ілауоу— 
барабан) — хвороба жуйних тва¬ 
рин; розширення газами рубця й 
сітки шлунка. Перебіг гострий, 
рідше хронічний. Гостра Т. вини¬ 
кає при поїданні великої кількості 
кормів, що легко піддаються бро¬ 
дінню (зелена маса бобових, бо¬ 
рошно, висівки, прокислий жом 
тощо), при отруєнні, закупорці 
стравоходу сторонніми тілами; 
хронічна — при хроніч. запаленні 
передшлунка (сітки) й очеревини, 
а у телят—порушенні функції си¬ 
чуга. Ознаки: відсутність ремиган¬ 
ня, відмова від корму, випирання 
лівої черевної стінки, синюшність 
слизових оболонок. Заходи 
боротьби: при гострій Т.— 
зондування, масаж лівого боку 
черева, газовбирні (молоко, пале¬ 
на магнезія) і протибродильні 
(іхтіол, креолін) засоби, водні 
емульсії леткого лініменту й ва- 
зогену; при отруєннях — проми¬ 
вання рубця і протиотруйні за¬ 
соби. В тяжких випадках — про¬ 
колювання рубця троакаром. 
ТИМ^РІВЦІ — піонери і школя¬ 
рі, учасники дитячого руху в 
СРСР по наданню допомоги вете¬ 
ранам Великої Вітчизн. війни і 
праці, пенсіонерам похилого віку, 
багатодітним матерям. Рух виник 
і поширився на поч. 40-х рр. під 
впливом повісті А. Гайдара <Тілмур 
і його команда». В роки Великої 
Вітчизн. війни тимурівські коман¬ 
ди й загони шефствували над гос¬ 
піталями, дит. будинками, сім’я¬ 
ми фронтовиків, працювали у 
фонд оборони. Т. ведуть, зокрема, 
пошукову роботу по вивченню жит¬ 
тя А. Гайдара (на кошти, зібрані 
ними, в м. Каневі організовано 
б-ку-музей письменника), беруть 
участь в охороні природи тощо. 
При редакції журн. «Пионер» діє 
Всесоюз. штаб Т., на місцях — 
респ., обл., районні та міські шта¬ 
би. В 1973 в Артеку відбувся 1-й 
Всесоюзний зліт тимурівців. 

Т. Л. Пономаренко. 
ТИМФ, тинф (польс. їупГ) — низь¬ 
копробна срібна монета Речі Пос¬ 
политої. Назва походить від пріз¬ 
вища керівника королівських мо¬ 
нетних дворів 60-х рр. 17 ст. 
А. Тимфа. Карбування почалося 
з його ініціативи 1663 на Львів, 
монетному дворі. Т. мали номі¬ 
нальну вартість ЗО грошів, тоді 
як срібла містили ледве на 12 гро¬ 
шів. Емісія Т. призвела до кризи 
грош. ринку Речі Посполитої, де 
Т. в 2-й пол. 17—18 ст. були однією 
з найпоширеніших монет. На Ук¬ 
раїні Т. були в обігу лише на тер. 
Галичини й Волині. 
ТИМЧАСОВА КОМГСІЯ ДЛЯ 
розгляду давніх Актів — 
наукова установа, створена 1843 
в Києві при канцелярії київського, 
подільського і волинського гене¬ 
рал-губернатора для збирання і ви¬ 
дання документальних матеріалів. 
Комісія проводила археографічну 
і видавничу діяльність, збирала 
документи в держ., монастирських 
і ішиватних архівах, у б-ках Пра¬ 
вобережної України, а також у 
Москві, Петербурзі, Варшаві та 
за кордоном. На основі зібраних 
документів було створено 1852 
Київський центральний архів дав¬ 
ніх актів. У 1845, після ліквіда¬ 
ції Тимчасового к-ту для дослі- 

ТИМЧАСОВА 
КОМІСІЯ ДЛЯ 

РОЗГЛЯДУ 
ДАВНІХ АКТІВ 

С. П. Тимошенко. 

Ю. Т. Тимошенко. 

В. П. Тимошин. 

Т. М. Тимошко. 
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Й. А. Тимченко. 

М. М. Тим'ян. Глечик. 
Кераміка. 1958. 

Тимофіївка лучна: 
/ — верхня частина 
рослини; 
2 — нижня частина 
рослини; 
3 — колосовидна волоть; 
4 — плоди (насінини). 

дження старожитностей у Києві 
(існував з 1835), на комісію було 
покладено обов’язки виявляти й 
досліджувати археол. пам’ятки. 
Комісія опублікувала ряд цінних 
джерел з історії України 14—18 ст. 
(<Памятники, издаииьіе Времен- 
ною комиссиеіо для разбора древ- 
них актова, «Літопис Самовидця», 
чАрхив Юго-Западной России> та 
ін.). В роботі комісії брали участь 
М. В. Довнар-Запольський, В. С. 
Іконииков, І. М. Каманін, М. І. 
Костомаров, О. М. Лазаревський, 
О. І. Левицький, М. О. Максимо¬ 
вич та ін. В 1845—47 співробітни¬ 
ком комісії був Т. Г. Шевченко. В 
1921 вона ввійшла до складу Ар¬ 
хеографічної комісії АН УРСР. 
Літ.: Марченко М. І. Українська істо¬ 
ріографія (з давніх часів до середини 
XIX ст.). К., 1959. 
ТИМЧАСОВА НЕПРАЦЕЗДАТ¬ 
НІСТЬ — за рад. трудовим законо¬ 
давством, тимчасові перерви у ро¬ 
бітників і службовців у трудовій 
діяльності внаслідок захворюван¬ 
ня, каліцтва, карантину, догляду 
за хворим членом сім’ї, вагітності 
і родів. При Т. н. працівники, 
звільнені від роботи за листками 
непрацездатності, одержують до¬ 
помогу за держ. соціальним, стра¬ 
хуванням. Допомоги по Т. н. ви¬ 
даються й при необхідності сана¬ 
торно-курортного лікування, пію- 
тезування з вміщенням до стаціо¬ 
нару протезно-ортопедичного під¬ 
приємства. За Т. н. у зв’язку з 
каліцтвом або професійними хво¬ 
робами передбачено й тимчасове 
переведення на ін. роботу. Право 
на допомогу по Т. н. мають усі 
робітники й службовці, а також 
прирівняні до них особи незалеж¬ 
но від місця, характеру і трива¬ 
лості роботи і форм оплати праці. 
Члени колгоспів одержують допо¬ 
могу по Т. н. за рахунок централі¬ 
зованого фонду соціального стра¬ 
хування колгоспників. 

Є. О. Монастирський 
ТИМЧАСОВИЙ КОМІТЕТ ДЕР¬ 
ЖАВНОЇ Д*МИ 1917 — сформо¬ 
ваний 27.11 (12.III) в Петрограді 
радою старшин 4-ї Державної ду¬ 
ми. До к-ту ввійшли представники 
більшості фракцій Держ. думи. 
Очолив к-т один з лідерів октяб¬ 
ристів катеринославський помі¬ 
щик М. В. Родзянко. Побоюючись, 
що Петроградська Рада робітн. і 
солдатських депутатів оголосить 
себе новою владою, Т. к. Д. д. ви¬ 
рішив заявити про взяття влади 
в свої руки (див. Двовладдя). К-т 
робив спроби зупинити нар. ре¬ 
волюцію і врятувати монархію. 
1(14). III к-т домовився з есеро- 
меншовицьким керівництвом Ви¬ 
конкому Петроградської Ради про 
створення нового уряду Росії. 
2(15).ПІ було створено Тимчасо¬ 
вий уряд, до складу якого ввійшло 
багато членів Т. к. Д. д. Комітет 
перетворився на один з центрів 
контрреволюції. Пізніше члени 
колишнього Т. к. Д. д. увійшли 
до Передпарламенту. 
ТИМЧАСОВИЙ РОБІТНЙЧО- 
СЕЛЯНСЬКИЙ *РЯД УКРАЇ¬ 
НИ — революц. уряд Рад. Украї¬ 
ни. Створений 28.XI 1918 за поста¬ 
новою ЦК КП(б)У в Курську для 
керівництва революц. повстан¬ 
ським рухом трудящих мас Украї¬ 
ни проти австро-нім. окупантів і 

бурж.-поміщицької гетьманщини, 
для відновлення влади Рад на тер. 
України, здійснення невідкладних 
соціально-екон. заходів та підго¬ 
товки умов для скликання Третьо¬ 
го Всеукраїнського з'їзду Рад. 
До складу Т. Р.-С. у. У. входили 
В. К. Аверін, К. Є. В^орогиилов, 
В. П. Затонський, Е. Й. Квірінг, 
Ю. М. Коцюбинський, Артем 
(Ф. А. Сергєєв), М. І. Подвойсь- 
кий, О. Г. Шліхтер, О. І. Хмель¬ 
ницький та ін. Маніфест Тимчасо¬ 
вого Робітничо-Селянського уря¬ 
ду України 1918 проголосив пова¬ 
лення влади гетьмана і відновлен¬ 
ня влади Рад на Україні. 
Мобілізуючи всіх трудящих 
на збройну боротьбу проти бурж.- 
поміщицького ладу, інтервентів 
і бурж.-націоналістичної контрре¬ 
волюції, Т. Р.-С. у. У. водночас 
проводив велику роботу по органі¬ 
зації рад. органів влади на місцях, 
створенню військ, частин, по на¬ 
ціоналізації підприємств, організа¬ 
ції охорони здоров’я, утворенню 
волосних і сільс. комітетів бід¬ 
ноти, організації нар. освіти, про¬ 
довольчої справи та ін. 25.1 1919 
Т. Р.-С. у. У. видав Декларацію, 
в якій констатував успішний роз¬ 
виток соціалістичної революції та 
повсюдне відновлення влади Рад 
робітничих, селянських і черво- 
ноармійських депутатів, накрес¬ 
лював широку програму соціалі¬ 
стичного будівництва, вказував на 
необхідність зміцнення єдності 
трудящих України з рос. народом 
і об’єднання Укр. Рад. Республіки 
з Рад. Росією на засадах соціалі¬ 
стичної федерації. Політ., мате¬ 
ріальна та військ, допомога укр. 
народові, подана рос. народом, 
ЦК РКП(б) і Раднаркомом РРФСР 
на чолі з В. І. Леніним, була ви¬ 
рішальним фактором остаточного 
розгрому австро-нім. та англо- 
франц. інтервентів, бурж.-помі¬ 
щицької гетьманщини і петлюрів¬ 
ської Директорії в кінці 1918 — 
на початку 1919. 3-й Всеукраїн¬ 
ський з’їзд Рад (6—10.III 1919) 
висловив Т. Р.-С. у. У. повне до¬ 
вір’я, цілковито схвалив його 
внутр. і зовн. політику і ухвалив, 
що Рад. уряд України надалі 
буде називатися Робітничо-Селян¬ 
ський уряд Української Соціалі¬ 
стичної Радянської Республіки. 

Б. М. Бабій. 
тимчасовий Уряд в Росії — 
центр, орган держ. влади, сфор¬ 
мований після Лютневої буржуаз¬ 
но-демократичної революції 1917. 
Утворений за згодою між Тимча¬ 
совим комітетом Державної ду¬ 
ми 1917 і есеро-меншовицькими 
керівниками Виконкому Петрогр. 
Ради; існував з 2(15).III до 25.X 
(7.XI) 1917. Оскільки поряд з 
місц. органами Т. у.— губерн¬ 
ськими і повітовими комісарами 
діяли Ради робітничих і солдат¬ 
ських депутатів, у країні вста¬ 
новилося двовладдя. Т. у. був 
урядом імперіалісти. буржуазії 
та поміщиків. Визначальну роль у 
ньому відігравали кадети, до 
складу його входили також пред¬ 
ставники октябристів і есерів. 
Т. у. не розв’язав і не міг розв’яза¬ 
ти жодного з гол. питань револю¬ 
ції: війни й миру, аграрного (див. 
Земельні комітети), робітничого, 
боротьби з розрухою і голодом, 

держ. устрою тощо, формально 
відклавши вирішення їх до скли¬ 
кання Установчих зборів. Т. у., 
виходячи з ідеї «єдиної і неділи¬ 
мої» Росії, не розв’язав і нац. пи¬ 
тання. В статтях «Україна», «Ук¬ 
раїна і поразка правлячих партій 
Росії», «Не демократично, грома¬ 
дянине КеренськийІ» В. І. Ленін 
гнівно затаврував політику Т. у. 
щодо України як прояв політики 
великодержавного шовінізму. Вод¬ 
ночас нац.-визвольний рух всіля¬ 
ко прагнула використати місц. 
буржуазія. Укр. бурж. націоналіс¬ 
ти створили контрреволюц. Цент¬ 
ральну раду, яка заявила про свою 
підтримку Т. у. 
Єдиною політ, партією, яка відра¬ 
зу ж виступила проти всякої під¬ 
тримки Т. у., була партія більшо¬ 
виків на чолі з В. І. Леніним. Пе¬ 
рехід від бурж.-демократичної 
революції до соціалістичної під 
лозунгом «Вся влада РадамІ» став 
курсом партії, що його визначили 
Квітневі тези В. І. Леніна. Даль¬ 
ше поглиблення революції яскраво 
виявилося в політ, кризах, що 
викликали кризи Т. у. (див., зо¬ 
крема, Квітнева криза 1917). За¬ 
гострення зовн. і внутрішньополіт. 
обстановки в результаті провалу 
червневого наступу на фронті вик¬ 
ликало Червневу кризу 1917 (див. 
також Липневі дні 1917). В краї¬ 
ні було ліквідовано двовладдя, 
встановлено диктатуру буржуазії. 
Есеро-меншовицькі Ради перетво¬ 
рилися на придаток Т. у. В цій 
обстановці партія більшовиків узя¬ 
ла курс на повалення бурж. дик¬ 
татури шляхом збройного повстан¬ 
ня [див. Шостий з'їзд РСДРП(б)]. 
Т. у. перейшов у наступ проти 
революції. В Петрограді було ого¬ 
лошено воєнний стан. Почалися 
репресії і арешти більшовиків. 
7(20).УІІ уряд видав указ про 
арешт і притягнення до суду В. І. 
Леніна. 12 (25). VII на фронті бу¬ 
ло запроваджено смертну кару. 
24.УІІ (6.VIII) було сформовано 
2-й коаліційний уряд під голову¬ 
ванням О. Ф. Керенського. Діяль¬ 
ність цього уряду свідчила про 
початок переходу до відкритої 
військ, диктатури. Для мобіліза¬ 
ції сил контрреволюції Т. у. скли¬ 
кав 12(24).VIII московську Дер¬ 
жавну нараду. Однак реакційна 
буржуазія і вояччина не були за¬ 
доволені політикою Т. у. Ліде¬ 
ром цих сил став ген. Корнілов, 
який 25. VIII(7.IX) вчинив заколот. 
Корніловщину було придушено 
революц. народом під' керівницт¬ 
вом більшовиків. Почалася нова, 
найдовша й найгостріша урядова 
криза. Правлячі кола вирішили 
1(14).IX тимчасово передати вла¬ 
ду «Раді п’яти», або «Директорії». 
Урядову кризу не було ліквідова¬ 
но і Демократичною нарадою [ 14— 
2.2.IX (27.IX—5.Х)]. 
25.IX (8.Х) сформовано 3-й коа¬ 
ліційний уряд, 7(20).Х в резуль¬ 
таті змови есеро-меншовицьких лі¬ 
дерів, кадетів і Керенського ство¬ 
рено Тимчасову раду Рос. респуб¬ 
ліки (.Передпарламент). Прагну¬ 
чи всіма засобами придушити ре¬ 
волюцію, Т. у. посилив терор, го¬ 
туючи нову корніловщину. В ході 
Жовтневого збройного повстання 
вночі проти 26.Х (8.ХІ) о 2 год. 
10 хв. Т. у. було заарештовано в 



Зимовому палаці [за винятком 
Керенського, який утік із столиці 
вранці 25.Х (7.XI)]. Другий Все¬ 
російський з'їзд Рад проголосив 
перехід усієї влади до Рад і ствОу 
рив перший Рад. уряд на чолі 
з В. І. Леніним (див. Велика Жовт¬ 
нева сощалістична революї&я). 

І. Ф. Курас. 
ТИМЧАСОВІ ПРАЦІВНИКИ — 
за рад. трудовим законодавством, 
робітники й службовці, яких прий¬ 
нято на роботу на строк до двох 
місяців, а для заміщення тимча¬ 
сово відсутніх працівників, за яки¬ 
ми зберігається їхнє місце роботи 
(посада), — не більше чотирьох 
місяців. На Т. п. розповсюджує¬ 
ться законодавство про працю 
за винятками, встановленими Ука¬ 
зом Президії Верховної Ради 
СРСР від 24.ІХ 1974 «Про умови 
праці тимчасових робітників і 
службовців». Так, для Т. п. при 
укладенні трудового договору не 
встановлюється випробувальний 
строк. За ініціативою Т. п. цей 
договір може бути розірваний при 
попередженні адміністрації про 
це за три дні. Правом на відпустку 
або заміну її грошовою компенса¬ 
цією Т. п. не користуються. Розір¬ 
вання трудового договору з Т. п. 
до закінчення його строку прова¬ 
диться адміністрацією без пого¬ 
дження з к-том профспілки. Тру¬ 
довий договір з Т. п. вважаєть¬ 
ся продовженим на невизначений 
строк, якщо вони працювали від¬ 
повідно більше двох або чотирьох 
місяців і жодна з сторін не зажада¬ 
ла припинення трудових відносин, 
а також коли звільненого Т. п. 
знову прийнято на робогу після 
перерви, що не перевищує одно¬ 
го тижня. Т. п. підлягають 
держ. соціальному страхуванню 
незалежно від строку їхньої ро¬ 
боти. Робота Т. п. включається до 
загального і безперервного трудо¬ 
вого стажу. В. ]. Ппокопенко. 
ТИМЧАСОВІ УПРАВЛІННЯ НА 
ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ — органи 
нар. влади в містах і повітах Зх. 
України, створені після визволен¬ 
ня її Червоною Армією (вересень 
1939); перехідна форма управлін¬ 
ня, що замінила стару бурж.-по¬ 
міщицьку держ. владу. Обирали¬ 
ся на зборах представників трудо¬ 
вого населення. Разом з селянськи¬ 
ми комітетами утворювали сис¬ 
тему тимчасових органів нар. вла¬ 
ди Зх. України. 
Керівництво Т. у. на 3. У. та сел. 
к-тами здійснювали обласні тим¬ 
часові управління, організовані 
З.Х 1939 в центрах кол. воєводств 
— містах Львові, Станіславі (те¬ 
пер Івано-Франківськ), Тернопо¬ 
лі і Луцьку. Т. у. на 3. У. створи¬ 
ли робітн. гвардію, відновили ро¬ 
боту підприємств і установ, за¬ 
провадили робітн. контроль, від¬ 
крили школи рідною мовою, під¬ 
готували скликання Народних 
Зборів Західної України. Існу¬ 
вали до утворення на Зх. Украї¬ 
ні органів Рад. влади. 
ТИМЧАСОВОЗОБОВ’ЯЗАНІ СЕ¬ 
ЛЯНИ —категорія колишніх по¬ 
міщицьких селян, звільнених від 
кріпацтва Положеннями 19.11 
(3.III) 1861, але не переведених 
на викуп (див. Викупна операщя). 
Строк тимчасовозобов’язаних від¬ 
носин встановлено не було. За ко¬ 

ристування землею Т. с. відбува¬ 
ли феод, повинності {оброк або 
панщину). На Правобережній Ук¬ 
раїні в період польського повстан¬ 
ня 1863—64 царський уряд оголо¬ 
сив про припинення тут усіх обо¬ 
в’язкових відносин між поміщи¬ 
ками і Т. с. з 1 (13). IX 1863. До 
19.11 1870 на викуп перейшло 
66,59 % селян. Категорію Т. с. 
в Росії, у т. ч. й на Україні, лікві¬ 
довано указом від 28.XII 1881 
(9.1 1882), за яким усі селяни до 
1 (13).І 1883 повинні були обов’яз¬ 
ково викупити надільні землі. 
Літ.: Зайончковский П. А. Отмена 
крепостного права в России. М., 1968. 
тимчЄнко Євген Костянтино¬ 
вич [27.Х (8.XI) 1866, Полтава — 
22.V 1948, Київ] — укр. рад. мо¬ 
вознавець, чл.-кор. АН СРСР (з 
1929). Закінчив Київ, ун-т (1910). 
З 1911 працюзав у Варшавському 
ун-ті, 1918—32 — професор Київ, 
ун-ту. У 1919—48 (з перервами) — 
наук, співробітник АН УРСР. 
Осн. праці: «Курс історії україн¬ 
ського язика» (1927), «Функції ге- 
нетива в південноруській мовній 
області» (1913), «Локатив в укра¬ 
їнській мові», «Номінатив і датив 
в українській мові» (обидві — 
1925), «Вокатив і інструменталь в 
українській ^мові» (1926), «Акуза¬ 
тив в українській мові» (1928), 
«Програма до збирання діалектних 
одмін української мови» (1910, 
у співавт.), «Історичний словник 
українського язика», вип. 1—2 
(співавтор і редактор, 1930—32) 
та ін. Автор шкільних підручни¬ 
ків: «Українська граматика» (1907) 
та «Українська граматика для 
шкіл середніх» (1918). Т. нале¬ 
жать переклади укр. мовою каре- 
ло-фінського епосу <Калевала> та 
окремих пісень ест. епосу <Кале- 
віпоег>, творів М. Метерлінка, 
Г. Мопассана та ін. 

, М. А. Жовтобрюх. 
ТИ М Ч ЕН КО Йосип Андрійович 
(26.ХІ 1852, с. Окіп, тепер Золочів. 
р-ну Харків, обл.— 20.V 1924, 
Одеса) — укр. рад. механік-вина- 
хідник. Син кол. кріпака. Перші 
знання здобув як учень мех. май¬ 
стерні Харків, ун-ту. З 1880 пра¬ 
цював механіком у Новоросійсь¬ 
кому ун-ті в Одесі, де устаткував 
майстерню. Винайшов електрич. 
сигналізатор для телеграф, прово¬ 
дів на залізниці, апарати для виз¬ 
начення пошкодження рейок, кора¬ 
бельних двигунів, ряд конструкцій 
автоматич. метеорологічних прила¬ 
дів (сейсмограф, барограф тощо). 
Створив макет першої в світі те¬ 
лефонної станції. В 1893 виготовив 
два апарати — «снаряд для аналі¬ 
зу стробоскопічних явищ» (за 
участю проф. М. Любимова) і кі- 
нетоскоп (у співавторстві з М. 
Фрейденбергом), що здійснювали 
знімання та проекцію рухомих зо¬ 
бражень на екрані — прототип су- 
час. кінознімального і кінопроек¬ 
ційного апаратів. Окремі вузли 
апаратів Т. було використано в 
моделях кіноапаратів поч. 20 ст. 
У рад. час Т. та його учні брали 
участь в обладнанні першого рад. 
кінотех. підприємства — одес. 
з-ду «Кінаи». 
Літ.: Цесевич В. П., Корпун Я. Ю. 
Механік-винахідник Й. А. Тимчен¬ 
ко. К., 1961; Шимон О. О. Сторінки з 
історії кіно на Україні. К., 1964. 

О. О. Шимон. 

ТЙМЧЕНКО Марфа Ксенофон- 
тівна (н. 25.III 1922, с. Петриків- 
ка, тепер смт Царичанського р-ну 
Дніпроп. обл.) — укр. рад. май¬ 
стер нар. декоративного розпису, 
нар. художник УРСР (з 1977). 
Мистецтву розпису навчалася 
1936—38 у Петриківській школі 
декоративного малювання у Т. 
Пати, 1938—41 — у Київ, школі 
майстрів нар. творчості. В 1954— 
77 — художник Київ, експеримен¬ 
тального заводу худож. кераміки. 
Оздоблює вироби з фарфору в тра¬ 
диціях петриківського розпису, за¬ 
стосовуючи техніку надглазурного 
та підглазурного розпису на фар¬ 
форі. Твори: вази — «Ювілейна 
ваза» (1962), «І вітряки на полі... 
І долом геть собі село» (1964), 
«Коло млину, коло броду» (1972); 
декоративне блюдо «Багатство» 
(1970) та ін. Автор плакатів, книж¬ 
кової графіки, підлакового роз¬ 
пису на дереві. Виконує також роз¬ 
писи на папері та картоні: «У мо¬ 
рі» (1963), «Сині птахи» (1966), 
«Курінь» (1970), «Ведмежа сім’я» 
(1972—73), «Дощ у Седневі» 
(1975). Працює і в галузі мону¬ 
ментального декоративного розпи¬ 
су (художнє оформлення магази¬ 
ну «Казка» в Києві, 1979, у спів¬ 
авт. з І. Скицюком та О. Ски- 
цюк). Твори Т. експонуються 
на республіканських, всесоюзних 
та міжнародних виставках. Збері¬ 
гаються в ДМУНДМ у Києві та 
інших музеях. Нагороджена орде¬ 
ном «Знак Пошани». Іл. див. на 
окремому аркуші, с. 144— 
145. 
Літ.: Марфа Тимченко. Альбом. К., 
1974. Г. А. Мєстечкін. 

ТИ М’ЯК Мар ія Михайлівна 
(19.1 1889, м. Косів, тепер Іва- 
но-Фр. обл.— 1970, там же)— укр. 
рад. майстер художньої кераміки. 
Створила оригінальні зразки гли¬ 
няного посуду (миски, полумиски, 
глечики, вазочки), фігурки бара¬ 
нів, розписані геом. орнаментом. 
Твори зберігаються в музеях Киє¬ 
ва і Львова. 
ТИН — 1) Огорожа, сплетена з 
лози, тонкого гілля; пліт. 2) Ого¬ 
рожа з жердин, покладених гори¬ 
зонтально й закріплених між 
стовпчиками. 
тинамуподібні , тинам у, СХО- 

ванохвости (Тіпаті£огте$) — ряд 
птахів. Довж. до 40 см, маса 0,2— 
1,5 кг; самки більші за самців. 
Т. схожі на куріпок, але дзьоб 
видовжений, тонкий, трохи загну¬ 
тий донизу. Рульові пера хвоста 
сховані під покривними (звідси й 
інша назва — схованохвости). За¬ 
барвлення бурувате або коричне¬ 
ве, у деяких видів самки яскраві¬ 
ші від самців. В ряді 9 родів, що 
об’єднують 42 види. Поширені на 
рівнинах і в горах Центр, і Пд. 
Америки. &Трапллються в лісах, 
чагарникових заростях і степових 
ландшафтах. Осілі. Тримаються 
на землі. Живляться рослинними 
кормами, іноді дрібними тварина¬ 
ми. Ведуть сутінковий або нічний 
спосіб життя. Частина видів полі- 
гами {поліандрія). Гніздо на землі. 
Кладку зі—12 яєць насиджує са¬ 
мець протягом 16—20 діб. Пташе¬ 
нята виводкового типу (див. Ви¬ 
водкові птахи). Викопні рештки 
відомі починаючи з пліоцену. 

Л. О. Смогоржевський. 
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М. К. Тимченко. 

М. К. Тимченко. Сто¬ 
ловий сервіз. Фарфор, 
розпис. 1975. 

Тин. 

Тинамуподібні. Крип- 
турела (Сгуріигеїіиз 
уагіеваіиз). 



ТЙНДА (д9 1975 — с-ще Тиндин- 
ський) — місто обласного підпо¬ 
рядкування Амур. обл. РРФСР, 
райцентр. Розташована на р. 
Тинді (бас. Амуру). 55 тис. ж. 
(1983). Залізнична станція Бай¬ 
кало-Амурської магістралі, 1975 
з-цею з’єднана з Транссибірсь¬ 
кою магістраллю. Підприємства по 
обслуговуванню буд-ва та екс¬ 
плуатації Байкало-Амурської ма¬ 
гістралі, Управління Байкало- 
Амурської з-ці; лісозаготівельне 
об’єднання. 
Т И Н Я К (З В Юхим Дмитрович 
(парт, псевд.— Федя Некрасов; 
1893, с. Олексіївна, тепер Перво- 
майського р-ну Харків, обл.— 
1918) — учасник боротьби за владу 
Рад на Україні. Член Комуністич¬ 
ної партії з 1912. Н. в сім’ї селяни- 
на-бідняка. Працював у кравець¬ 
ких майстернях Москви, Лозової, 
Харкова. В 1912—14 проводив ро¬ 
боту в правлінні профспілки крав¬ 
ців, у більшовицькій організації 
Міського р-ну Харкова. В 1915— 
17 — член Харків, к-ту РСДРП. 
З серпня 1917 — член Виконкому 
Харків. Ради робітн. і солдат¬ 
ських депутатів. Брав участь у 
створенні Червоної гвардії, працю¬ 
вав в агіт. колегії Харківського 
і Донецько-Криворізького облас¬ 
ного к-тів РСДРП(б). На 1-му Все- 
укр. з’їзді Рад обраний членом 
ЦВК. З грудня 1917 — політ, ко¬ 
місар Харків, загону Червоної 
гвардії, що воював проти контрре- 
волюц. військ Каледіна в Донбасі 
і на Дону. Розстріляний каледів- 
цями. 
ТИНЯНОВ Юрій Миколайович 
[6 (18).X 1894, м. Рєжиця, тепер 
м. Резекне Лате. РСР — 20.XII 
1943, Москва] — рос. рад. письмен¬ 
ник, літературознавець. Перша кн. 
«Достоєвський і Гоголь» (1921). 
Літературознавчі праці — ««Проб¬ 
лема віршованої мови» (1924), зб. 
««Архаїсти і новатори» (1929). Ав¬ 
тор історико-біографічних рома¬ 
нів ««Кюхля» (1925), ««Смерть Ва- 
зір-Мухтара» (1927—28) — про 
О. Грибоєдова, -«Пушкін» (ч. 1— 
З, 1935—43, незак.), повістей і опо¬ 
відань -«Підпоручик Кіже» (1928; 
одноймен. фільм, 1934), <Воскова 
персона» (1931), «Малолітній Ві¬ 
ту шишников» (1933), кіносцена¬ 
ріїв, статей з історії кіно. Подіям 
на Україні присвятив оповідання 

««Чернігівський полк чекає» (1932). 
Нагороджений орденом Трудового 
Червоного Прапора. 
Те.: Сочинения, т. 1 — 3. М. —Л., 
1959; Пушкин и его совремєнники. 
М., 1969, Пушкин. М., 1981; У к р. 
перекл.— Кюхля. X.— Одеса. 
1937; Пушкін, ч. 1. К.—X., 1937. 

М. М. Радецька. 

ТИП (від грец. ххіпос, — відбиток, 
форма, зразок) — 1) Зразок, мо¬ 
дель для групи предметів, форма 
чого-небудь; вид, рід, різновид. 
2) Одиниця розчленування, що вив¬ 
чається в типології. 3) Найвища 
систематична категорія або одини 
ця класифікації в ландшафто¬ 
знавстві (Т. ландшафту, Т. місце¬ 
вості) та в ін. науках, що вивчають 
окремі компоненти природного се¬ 
редовища,— Т. рельєфу, Т. кліма¬ 
ту тощо. 4) Людина, наділена ха¬ 
рактерними властивостями, яскра¬ 
вий представник якоїсь групи лю¬ 
дей — стану, класу, нації, епохи. 

5) В літературі й мистецтві ха¬ 
рактер, образ, який в узагальне¬ 
ній формі втілює певні риси харак¬ 
теру, зовнішності (див. Образ 
художній). 
ТИП у біології — вища си¬ 
стематична категорія, що об’єд¬ 
нує споріднені класи тварин. Так, 
Т. молюсків об’єднує 7 класів: 
панцирні молюски, борозенчасто- 
череві молюски, моноплакофори, 
черевоногі молюски, лопатоногі 
молюски, двостулкові молюски, 
головоногі молюски. Деякі Т. по¬ 
діляють на підтипи. Напр., Т. 
хордових поділяють на 3 підтипи: 
покривники, безчерепні й хребет¬ 
ні. В#ботаніці Т. відповідає відділ. 
Розрізняють також тип виду 
— зразок (екземпляр), за яким 
встановлено вид рослин чи тварин, 
тип роду — найтиповіший вид 
даного роду та ін. Див. також Си¬ 
стематика біологічна. 
ТИП ДЕРЖАВИ — історичний 
різновид держави, який визнача¬ 
ється її екон. основою, класовою 
сутністю і соціальним призначен¬ 
ням. Кожній суспільно-економіч¬ 
ній формації відповідає конкрет¬ 
ний Т. д. Історії відомі рабовлас¬ 
ницький, феод., бурж. та соціалі¬ 
стичний Т. д. Перші три є типами 
д-в експлуататорських класів і 
грунтуються на приватній власнос¬ 
ті на засоби виробництва та експлу¬ 
атації трудящих. Соціалістична 
держава — якісно новий Т. д. 
Вона виступає знаряддям влади 
трудящих на чолі з робітн. кла¬ 
сом (на 1-му етапі розвитку — це 
д-ва диктатури пролетаріату, 
в умовах зрілого соціалізму — со¬ 
ціалістична загальнонар. д-ва). Її 
призначення — ліквідація соціаль¬ 
ної нерівності між людьми, побу¬ 
дова соціалістичного й комуністич¬ 
ного суспільства. За певних істор. 
умов можливе виникнення пе¬ 
рехідних типів д-в. Це, насампе¬ 
ред, д-ви, які стали на шлях ^ка¬ 
піталістичного розвитку, та д-ви, 
що здійснюють перехід від бурж.- 
демократичної до соціалістичної 
революції (д-ви революційно-демо¬ 
кратичної диктатури робітн. кла¬ 
су та непролет. трудящих мас). 
Див. також Форма правління. 

. В. П. Зенін. 
ТИП РОСЛЙННОСТІ — сукуп¬ 
ність схожих за будовою і зовніш¬ 
нім виглядом формацій рослин¬ 
них, домінантні види яких нале¬ 
жать до тієї самої життєвої фор¬ 
ми (часто до тієї самої екобіомор- 
фи). Т. р. є найвищою класифіка¬ 
ційною одиницею рослинного по¬ 
криву. Т. р. виділяють за еколого- 
морфологічним принципом. На те¬ 
риторії У РСР є такі Т. р.: ліси, 
чагарники, пустища, степи, фри- 
ганоподібні, напівчагарники, луки, 
болота, солончаки. Існують також 
класифікації Т. р. за ін. принци¬ 
пами. 
ТЙПИ НЕРВбВОЇ системи, 
типи вищої нервової діяльності — 
сукупність основних природжених 
властивостей нервових процесів, що 
відбуваються в корі великих пів¬ 
куль головного мозку і визначають 
індивідуальні особливості вищої 
нервової діяльності хребетних 
тварин і людини. В основу класи¬ 
фікації Т. н. с., створеної І. П. 
Павловим, покладено силу, урів¬ 
новаженість і рухливість процесів 

збудження і гальмування. Павлов 
вважав, що 4 осн. Т. н. с., спільні 
для тварин і людини, відповіда¬ 
ють давньогрец. класифікації Гіп¬ 
пократа про темпераменти люди¬ 
ни. Розрізняють 4 Т. н. с.: силь¬ 
ний неврівноважений із значним 
переважанням процесу збудження 
над гальмуванням, нестримний; 
сильний урівноважений з рухливи¬ 
ми процесами збудження і гальму¬ 
вання; сильний урівноважений з 
інертними процесами збудження і 
гальмування; слабкий з повільни¬ 
ми процесами збудження і гальму¬ 
вання. Тварини першого типу збуд¬ 
ливі, агресивні. Люди з таким 
Т. н. с. (холерики) легко збуджу¬ 
ються, нестримані; вони енергійні, 
сміливі в судженнях і схильні до 
рішучих діянь, але іноді необачні 
в своїх вчинках. У тварин другого 
типу легко виробляються як 
умовні рефлекси, так і всі види 
внутр. гальмування. Люди з таким 
Т. н. с. (сангвініки) відрізняються 
широкими інтересами, допитливі, 
енергійні, з великим самовладан¬ 
ням і стриманістю характеру. Ха¬ 
рактерна особливість третього 
Т. н. с.— уповільненість, «солід¬ 
ність», виняткова врівноваженість 
у поведінці. Люди з таким Т. н. с. 
(іфлегматики) енергійні і наполег¬ 
ливі, їм властива постійність у 
звичках і прихильностях. Люди 
з слабким Т. н. с. (меланхоліки) ха¬ 
рактеризують ся боязкістю, замк¬ 
неністю, надмірною чутливістю, 
схильні перебільшувати труднощі. 
Існують також проміжні (середні) 
Т. н. с. Кожний Т. н. с. виявля¬ 
ється характерними рисами пове¬ 
дінки, але поведінка людини в ці¬ 
лому зумовлена також вихован¬ 
ням і навчанням ( в широкому ро¬ 
зумінні). У людини умови життя, 
насамперед соціальні, можуть 
змінити не тільки поведінку, але 
й весь психічний склад. Крім 
Т. н. с., спільних для людини і 
тварин, І. П. Павлов виділяв 
окремі (притаманні лише людині) 
Т. н. с., що визначаються співвід¬ 
ношенням першої і другої сигналь¬ 
них систем: розумовий — із знач¬ 
ним переважанням другої сигналь¬ 
ної системи; художній — з яскра¬ 
вим виявом першої сигнальної си¬ 
стеми; середній — обидві системи 
певною мірою урівноважені (до 
цього типу належить переважна 
більшість людей). Окремі Т. н. с. 
людини вивчені ще недостатньо. 
Вчення про Т. н. с. має велике прак¬ 
тичне і теор. значення, зокрема при 
вивченні перебігу і розробці діаг¬ 
ностики психічних хвороб, при 
підборі лікарняної тактики під час 
лікування конкретного хворого, 
а також для генетики, селекщї, 
ветеринарії, психології, педаго¬ 
гіки. 
Літ.: Павлов И. П. Двадцатилетний 
опьіт об-ьективного изучения вьісшей 
нервной деятельности (поведения) жи- 
вотньїх. М., 1951; Красногорский 
Н. И. Трудьі по изучению вьісшей 
нервной деятельности человека и жи- 
вотньїх, т. 1. М., 1954; Типологичес- 
кие особенности вьісшей нервной дея¬ 
тельности. М., 1956; Чайченко Г. М., 
Харченко П. Д. Физиология вьісшей 
нервной деятельности. К., 1981. 

І. В. Пінчук. 

ТЙПІВ ТЕбРІЯ — спосіб побудо¬ 
ви формальної (математичної) ло¬ 
гіки, при якому вводиться розріз- 
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нення об’єктів різних рівнів (ти¬ 
пів); один із способів виключення 
з логіки і множин теорії парадок¬ 
сів та антиномій. Вперше Т. т. 
розвинув нім. математик і логік 
Е. Шредер, використовував Б. 
Рассел та ін. 
ТИПІЗАЦІЯ в техніці і бу¬ 
дівництві — зведення числен¬ 
них і різноманітних форм виробів 
(деталей, конструкцій, споруд) або 
технологічних процесів до міні¬ 
мальної кількості раціональних 
типів, марок, видів на основі за¬ 
гальних технічних характеристик; 
один з методів стандартизації. 
Т. здійснюється на основі уніфі¬ 
кації, даючи змогу виявляти необ¬ 
хідний мінімум схожих конструк¬ 
тивних, технологічних і функціо¬ 
нальних ознак, номенклатуру па¬ 
раметрів і типорозмірів. У техні¬ 
ці Т. є основою для групових мето¬ 
дів обробки деталей і вузлів, орга¬ 
нізації потоково-масового або се¬ 
рійного виробництва за найдоско¬ 
налішою технологією (див. Пото¬ 
кове виробництво) з застосуван¬ 
ням типової оснастки технологіч¬ 
ної. У буд-ві Т., здійснювана на 
основі модульної системи (див. 
Модуль в архітектурі та будівницт¬ 
ві), характеризується використан¬ 
ням типових проектів, типових 
секцій і конструкцій, стандартних 
деталей. Вона прискорює проекту¬ 
вання об’єктів, створює умови 
для індустріалізації буд-ва, ско¬ 
рочує строки зведення будинків 
і споруд. Т. сприяє впровадженню 
прогресивних методів виробництва, 
підвищенню продуктивності пра¬ 
ці, зниженню собівартості і поліп¬ 
шенню якості продукції. 

В. М. Шимановський, 
В. Б. Барський. 

ТИПОВЕ (від грец. іблос, — зра¬ 
зок)— нормальне, зразкове, най¬ 
імовірніше для даної конкретної 
системи об’єктивного світу. Кате¬ 
горія Т. застосовується в різних 
галузях науково-філос. думки, 
особливо в естетииі. Поняття «ти¬ 
пове» стає визначальним в естети¬ 
ці 19 ст. (В. Г. Бєлінський, І. Тен, 
Г. Брандес та ін.), пов’язаній з ху¬ 
дожнім реалізмом, який Ф. Ен¬ 
гельс охарактеризував як «правди¬ 
ве відтворення типових характе¬ 
рів у типових обставинах» (Маркс 
К. і Енгельс Ф. Тв., т. 37, с. 33). 
Створення засобами типізації ху- 
дож. образів вимагає специфічного 
худож. узагальнення. Т. в мистецт¬ 
ві й л-рі передбачає реалістичне ві¬ 
дображення типових явищ життя, 
розкриття сутності процесів і су¬ 
перечностей, які лежать в основі 
сусп. розвитку. Взаємозв’язок Т. 
з партійністю, ідейністю й на¬ 
родністю в мистецтві становить 
одну з осн. особливостей мистецт¬ 
ва соціалістичного реалізму. 
ТИПОВИЙ ПРОЕКТ — проект 
однотипних житлових будинків, 
громадських і пром. споруд, приз¬ 
начений для масового будівництва 
в містах і селах. В СРСР Т. п. 
складають проектні ін-ти за держ. 
планом типового проектування і 
погоджують з відповідними держ. 
органами. Затверджує Держбуд 
СРСР. Вони обов’язкові для всіх 
міністерств та відомств. Буд-во 
за Т. п. провадиться після при¬ 
в’язки проектів до конкретних 
буд. майданчиків. 

ТИПОВІ ПРАВИЛА внутріш¬ 
нього ТРУДОВбГО РОЗПО¬ 
РЯДКУ — основний нормативний 
акт, що регулює внутрішній тру¬ 
довий розпорядок на підприєм¬ 
ствах, в установах, організаціях. 
Затверджений Держ. к-том з пи¬ 
тань праці і заробітної плати СРСР 
за погодженням з ВЦРПС 29.IX 
1972. Мета правил — сприяти ви¬ 
хованню трудящих у дусі кому¬ 
ністичного ставлення до праці, 
зміцненню соціалістичної дисцип¬ 
ліни праці та її організації на на¬ 
ук. основі, раціональному вико¬ 
ристанню робочого часу, високій 
якості праці, підвищенню її про¬ 
дуктивності та ефективності сусп. 
виробництва. Т. п. в. т. р. містять 
розділи: заг. положення, порядок 
прийому і звільнення працівників; 
осн. обов’язки працівників;' осн. 
обов’язки адміністрації; робочий 
час і його використання; заохо¬ 
чення за успіхи в роботі; стягнен¬ 
ня за порушення дисципліни тру¬ 
дової. На підставі Т. п. в. т. р. м-ва 
і відомства за погодженням з від¬ 
повідними центр, (республікан¬ 
ськими) к-тами профспілок вида¬ 
ють галузеві правила з урахуван¬ 
ням особливостей даної галузі нар. 
г-ва, а адміністрація за погоджен¬ 
ням з к-том профспілки встанов¬ 
лює правила відповідно до умов 
даного підприємства, установи, 
орг-ції. В колгоспах правила за¬ 
тверджуються заг. зборами. При 
прийомі на роботу працівника ад¬ 
міністрація зобов’язана ознайоми¬ 
ти його з цими правилами. В дея¬ 
ких галузях нар. г-ва (залізнич., 
водний, повітряний транспорт, 
зв’язок) і стосовно окремих катего¬ 
рій працівників діють статути 
про дисципліну. Б. С. Беззуб. 
ТИПОВОГО І ЕКСПЕРИМЕН¬ 
ТАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ 
ЖИТЛОВЙХ ТА ГРОМАД¬ 
СЬКИХ БУДЙНКІВ ІНСТИТУТ 
зональний науково-дослідний та 
проектний (ЗНДІЕП) — установа 
Держцивільбуду при Держбуді 
СРСР. Організований 1963 у Киє¬ 
ві. Гол. ін-т у галузі житлово- 
цивільного буд-ва в УРСР та 
Молд. РСР. Комплексний ін¬ 
ститут, діяльність якого базу¬ 
ється на циклі «наука — експе¬ 
римент — проектування — вироб¬ 
ництво». У складі ін-ту (1983) — 
4 відділення: наукове, проектне, 
архітектурно-будівельної кіберне¬ 
тики з експериментальним проект¬ 
но-обчислювальним центром, ви¬ 
робничо-експериментальна база. Є 
аспірантура. Осн. напрями діяль¬ 
ності ін-ту: розробка ефективних 
конструкцій громад, будинків для 
районів із складними геолого-клі¬ 
матичними умовами, проектування 
жител і громад, будинків, автома¬ 
тизація проектного процесу. З 
1964 ін-т видає респ. міжвідомчий 
наук.-тех. збірник «Строительство 
и архитектура», з 1973 — збірни¬ 
ки «Архитектура жильїх зданий», 
«Архитектура общественньїх зда¬ 
ний», «Автоматизация проектиро- 
вания обьектов гражданского стро- 
ительства», «Зффективньїе конст- 
рукции гражданских зданий». 

„ О. І. Заваров. 
ТИПОЛОГІЧНА КЛАСИФІКА¬ 
ЦІЯ МОВ — класифікація мов 
світу на основі подібності їхньої 
граматичної будови незалежно від 

походження й розвитку цих мов. 
За Т. к. м., яка розвинулася з мор¬ 
фологічної класифікації мов, іс¬ 
нують такі типи мов: ізолюючий 
(див. Ізолюючі мови), аглютина¬ 
тивний (див. Аглютинативні мо¬ 
ви), флективний (див. Флективні 
мови) та полісинтетичний (див. 
Полісинтетичні мови). Є й більш 
загальний поділ на синтетичні 
мови й аналітичні мови. 

С. В. Семчинський. 
ТИПОЛОГІЯ (від тип і грец. 
Хоуоє, тут — визначення, виділен¬ 
ня у групи) — засіб наукової кла¬ 
сифікації об’єктів за допомогою 
абстрактних теоретичних моделей 
(типів), у яких фіксуються най¬ 
важливіші структурні або функ¬ 
ціональні особливості досліджу¬ 
ваних об’єктів. Найважливіша 
особливість Т. полягає в тому, що 
вона дає змогу охопити класифі¬ 
кацією не тільки пізнані об’єкти, а 
й указати на можливість існуван¬ 
ня об’єктів, ще невідомих на той 
чи ін. час науці (див. Періодична 
система елементів Д. І. Менде¬ 
лєєва). Т. використовується в ба¬ 
гатьох науках, але найістотнішу 
роль вона відіграє там, де об’єкти 
особливо різнорідні за своїми 
властивостями, — в біології, хі¬ 
мії, географії, мовознавстві, психо¬ 
логії тощо. Т. у мовознав¬ 
стві — розділ мовознавства, 
який встановлює й узагальнює 
найістотніші риси структури мови 
взагалі на основі вивчення будови 
окремих мов і широкого їх зістав¬ 
лення. Типологічна методика спря¬ 
мована на виявлення подібності 
у фонології, морфології, синтак¬ 
сисі та лексииі різних мов і вста¬ 
новлення ушверсалій лінгвістич¬ 
них, а також типів мови — узагаль¬ 
нених ідеалізованих понять про 
характер будови мови. Типи мов 
визначаються за способом вира¬ 
ження понять, технікою вира¬ 
ження відношень і ступенем син¬ 
тезу в граматиці. Типологічні до¬ 
слідження проводяться і на базі 
окремих підсистем мовної системи, 
тому розрізняють фонологічну, 
морфологічну, синтаксичну й се¬ 
мантичну Т. Встановлювані типо¬ 
логічні ознаки відображають най¬ 
характерніші особливості даної 
підсистеми, але в будові мови вони 
поєднуються в різних співвідно¬ 
шеннях, тому одна з них визна¬ 
ється провідною. На основі струк¬ 
тури слова побудовано типологіч¬ 
ну класифікацію мов, але типи мов 
не засвідчено в чистому вигляді, 
бо в процесі еволюції тип мови 
може змінюватись. Типологічні 
дослідження в мовознавстві запо¬ 
чаткував Ф. Шлегель. Пізніше 
Т. мов розробляли нім. вчені А. В. 
Шлегель, В.Гумбольдт, Г. Штейн- 
таль, А. Шлейхер; амер. Е. Сепір, 
Дж. Грінберг; франц. А. Мартіне; 
чес. В. Скалічка; рос. дореволюц. 
вчений П. Ф. Фортунатов і рад.— 
І. І. Мєщанинов, Б. О. Успен¬ 
ський, Ю. В. Рождественський, 
Г. А. Климов, В. М. Ярцева та ін. 
Літ.: Успенский Б. А. Структурная 
типология язьїков. М., 1965; Язьїко 
вьіе универсалии и лингвистическая 
типология. М., 1969; Теоретические 
основи классификации язьїков мира. 
М., 1980. А. Т. Ііимуратов, 
С. В. Семчинський (у мовознавстві). 
ТИПОМ ЕТРГя (від грец. тіЗлО£ — 
відбиток і цєтрєсо — вимірюю) — 
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ТИПОМОРФІЗМ 
МІНЕРАЛІВ 

Газонаповнений 
тиратрон. 

Тиристор (структура): 
А — анод; К — катод; 
Б — керуючий елект¬ 
род; п — область з 
провідністю п-типу; р — 
область з провідністю 
р-типу. 

друкарська система одиниць дов; 
жини, якими вимірюють лінійні 
розміри літер, рядків, книжкових, 
журнальних аоо газетних шпальт 
тощо. Одиницями Т. є пункт (в 
СРСР та більшості європ. країн 
дорівнює 0,376, в США і Велико¬ 
британії — 0,351 мм) і квадрат 
(див. Квадрат у поліграфії), що 
складається з 48 пунктів. Між 
пунктом і квадратом розрізняють 
проміжні одиниці: 7в квадрата 
(нонпарель), */б (петит), і/4 (Щ~ 
церо), і/2 квадрата та ін. 
ТИПОМОРФІЗМ МІНЕРАЛІВ 
(від тип і грец. цорфц — вигляд, 
форма, обрис) — сукупність ознак 
мінералів і мінеральних асоціа¬ 
цій, за якими можна судити про 
процеси й умови, в яких вони утво¬ 
рюються. Типоморфні властивості 
(ознаки) мінералів, типоморфні 
мінерали й асоціації безпосередньо 
характеризують умови середовища 
мінералоутворення (лужності, кис¬ 
лотності, парціального тиску га¬ 
зів, складу розчинів або розплавів 
тощо). До типоморфних власти¬ 
востей мінералів належать: типо- 
морфізм конституції мінералів, 
включень в мінералах, обрису, га¬ 
бітусу й анатомії кристалів та 
зерен мінералів, фіз. властивостей 
мінералів. Поняття чтипоморфізм 
мінералів» ввів австр. мінералог 
Ф. Бекке 1903. Т. м.— одна з ос¬ 
новних проблем сучас. мінерало¬ 
гії. Типоморфні ознаки мінералів 
мають велике значення при оцін¬ 
ці рудоносності геол. утворень і 
розшуках родовищ корисних копа¬ 
лин. В. І. Павлишин. 
ТИПЧАК, костриця борозниста 
(Еезіиса зиісаіа) — рослина з роду 
костриця родини злакових. Зав¬ 
вишки до 50 см. Утворює густі 
щільні дернини. Росте по степах, 
кам’янистих схилах, сухих луках 
і лісових галявинах. Має добрі 
кормові якості. Придатний для 
згодовування всім видам худоби. 
ТИР (франц. ііг, відЬігег — тягну¬ 
ти; натягувати тятиву, звідси — 
стріляти) — спорт, споруда для 
безпечної стрільби по мішенях з 
ручної вогнепальної або пневматич¬ 
ної нарізної зброї на учбово-трену¬ 
вальних заняттях і змаганнях. 
Розрізняють Т. закриті, напівзак¬ 
риті й відкриті (польові). Т. має 
стрілецьку галерею з вогневим ру¬ 
бежем, вогневу зону (довжина 
дорівнює дистанції стрільби), ку- 
леприймач, підсобні й учбові при¬ 
міщення, склади зброї та патронів. 
У Т. можна вести стрільбу на від¬ 
стані від 10 до 300 м. Існують та¬ 
кож Т.-атракціони, в яких стріль¬ 
ба ведеться з пневматичної або 
малокаліберної зброї. 
ТИРАДА (франц. іігасіе, з італ. 
іігаіа, від Іігаге — тягнути) — 
довга фраза, багатослівна репліка, 
монолог, виголошені в піднесено¬ 
му тоні. 
ТИРАЖ (франц. Ііга^е, від й- 
гег, тут — друкувати) — 1) Рози- 
граш облігацій держ. позики, бі¬ 
летів лотереї або рахунків виграш¬ 
них вкладів. 2) Кількість примір¬ 
ників друкованого видання. 
ТИРАЖ у п о л і г р а ф і ї — 
кількість примірників друковано¬ 
го видання однієї назви. В СРСР 
та ін. соц. країнах Т. періодичних 
видань (газет, журналів) визна¬ 
чається вид-вом за кількістю (ра¬ 

зом з роздрібним продажем) пе¬ 
редплатників. Т. книг, брошур та 
ін. видань вид-во встановлює разом 
з книготорговельними організація¬ 
ми. Вказують Т. у вихідних даних 
видання. Розрізняють звичайно 
Т. малий (до 15 тис. екз.), середній 
(до 100), великий (до 200) і масо¬ 
вий (понад 200 тис. екз.). Т. масо¬ 
вий друкують частинами (їх наз. 
заводами). 
ТИРАН (грец. тбраууое) — 1) У 
Стародавній Греції і ряді середньо¬ 
вічних міст-держав Пн. і Серед. 
Італії одноособовий правитель, 
який прийшов до влади насильни¬ 
цьким шляхом. 2) Правитель, 
що діє шляхом сваволі й насильст¬ 
ва, деспот. 3) Переносно — 
жорстока людина, мучитель. 
ТИРАНІЯ (грец. тираууі^)— 1) У 
Стародавній Греції форма держ. 
влади, встановлена насильницьким 
шляхом і основана на одноособо¬ 
вому правлінні тирана. 2) Форма 
політ, ладу ряду середньовічних 
міст-держав у Пн. і Серед. Італії. 
3) Переносно — правління, 
засноване на деспотизмі. 
ТИРАСПОЛЬ — місто респ. під¬ 
порядкування Молд. РСР. Роз¬ 
ташований на лівому березі Дні¬ 
стра. Залізнична станція, при¬ 
стань. 154 тис. ж. (1983). Засн. 
1795 як місто поблизу військ, ук¬ 
ріплення, спорудженого з ініціати¬ 
ви О. В. Суворова 1792. В 1873 
з’єднаний з-цею з Кишиневом. 
Під час громадян, війни 1918—20 
був визволений 12.11 1920 брига¬ 
дою Г. І. Котовського від біло¬ 
гвардійців. У 1929—40 Т.— сто¬ 
лиця Молд. АРСР. Т. нагородже¬ 
но орденом Трудового Червоного 
Прапора (1970). Т.— значний центр 
харчової (агропром. об’єднання 
чМолдплодоовочпром», м’ясоком¬ 
бінат, винно-коньячний завод та 
ін.) і маш.-буд. (заводи: ливар¬ 
них машин, чЕлектромаш», елект- 
роапаратний, чМеталолітографія», 
чМолдавізолит», металовиробів, 
автопричепів та ін.) пром-сті. Мол¬ 
давська ДРЕС. Серед ін. підпри¬ 
ємств — об’єднання: бавовняне, 
швейне, прядильно-ватне, чАвто- 
полив»; ф-ки: типоофсетна, су¬ 
венірів та меблева. У Т.— пед. 
ін-т, 4 серед, спец. навч. заклади. 
Драм, театр. Історико-краєзнав- 
чий музей. Уродженцем Т. був 
рад. хімік М. Д. Зелінський. 
ТИРАТРбН [від грец. ОіЗрсс — 
двері, вхід і (елек)трон] — три¬ 
електродний (анод, катод, керую¬ 
ча сітка) іонний прилад тліючого 
розряду (з холодним катодом) або 
розряду несамостійного дугового 
(з розжареним катодом). Є при¬ 
лади і з кількома керуючими сіт¬ 
ками (звичайно молібденовими 
або нікелевими дисками з отво¬ 
рами). Т. (мал.) являє собою гер¬ 
метичний балон, заповнений інерт¬ 
ними газами, парою ртуті або вод¬ 
нем, у середовищі яких при пев¬ 
ному значенні напруги на сітці 
й виникає електр. розряд. Т. тлію¬ 
чого розряду застосовують в осн. 
як реле, елемент запам’ятовую¬ 
чих пристроїв обчислювальної тех¬ 
ніки, перетворювач електр. сигна¬ 
лів малої потужності. Т. дугово¬ 
го розряду — переважно в колах 
формування потужних імпульсів 
електр. струму (імпульсні Т.), 
напр. у модуляторах радіолока¬ 

ційних станцій. Т. з густою сіткою 
з молібденового або нікелевого 
дроту наз. таситроном. 
ТИРЕОЇДЙН (від грец. доррєоєї- 
6іЇ£ — щитовидний) — лікарський 
гормональний препарат, виготов¬ 
лений з щитовидної залози забій¬ 
ної худоби. Жовто-сірий порошок 
з слабким запахом. Містить два 
гормони: тироксин і трийодтиро- 
нін. Дія Т. визначається гол. чиш 
вмістом тироксину. Механізм її 
зводиться до посилення обміну ре¬ 
човин, енергетичних процесів, зо¬ 
крема основного обміну, стимуля¬ 
ції росту тканин. Т. викликає під¬ 
вищення потреби тканин в кисні, 
гальмує біосинтез і виділення 
в кров тиреотропного гормону. 
Показання: гіпотиреоз первинно¬ 
го і вторинного походження, ав¬ 
тоімунний тиреоїдит, ендемічний 
і спорадичний зоб, рак щитовидної 
залози тощо. Призначають Т. у 
порошках та таблетках всередину. 
Дози ретельно підбираються, вра¬ 
ховуючи вік хворого, характер і 
перебіг хвороби. При передозу¬ 
ванні Т. можливі явища тиреоток¬ 
сикозу, стенокардії тощо. Т. слід 
застосовувати під ретельним лі¬ 
кар. наглядом. А. С. Єфімов. 
ТИРЕОТОКСИКОЗ (від грец. 
Оирєоб — щит і токсикоз), базе- 
дова хвороба — одне з найпошире¬ 
ніших і тяжких ендокринних зах¬ 
ворювань, що характеризується 
підвищенням функціональної ак¬ 
тивності щитовидної залози і су¬ 
проводиться збільшенням в крові 
вмісту гормонів (тироксину, три- 
йодтироніну). Надмірна кількість 
цих гормонів викликає порушення 
діяльності різних органів і систем 
організму, зміни процесів обмі¬ 
ну речовин (збільшення основного 
обміну) і гормональні зрушення 
(у жінок — порушення менстру¬ 
ального циклу — кровотечі, у чоло¬ 
віків — гіпотрофія яєчок, пору¬ 
шення процесу розвитку сперма¬ 
тозоїдів тощо). Причинами виник¬ 
нення Т. можуть бути психічні 
травми, інфекції (грип, ангіна, 
скарлатина та ін.), в останні роки 
провідна роль у виникненні цього 
захворювання відводиться авто¬ 
імунним процесам. Ознаки Т.: 
збільшення щитовидної залози 
(див. Зоб у людини), прискорене 
серцебиття, зменшення маси тіла 
при нормальному або підвищено¬ 
му апетиті, поширена пітливість, 
тремтіння рук, посилення збудли¬ 
вості, м’язова кволість, проноси, 
витрішкуватість тощо. Ліку¬ 
вання: тиреостатичні препарати 
(препарати йоду, мерказоліл то¬ 
що); коли протягом 4—6 місяців 
лікування не дає ефекту, вдають¬ 
ся до хірургічного втручання 
або радіотерапії. 

В. П. Комїсаренко. 
ТИРЕОТРбПНИЙ ГОРМбН, 
ТТГ, тиреотропін (від грец. до- 
рєо£ — щит і тролод — напрям) — 
гормон передньої частки гіпофіза 
вищих тварин та людини, що впли¬ 
ває гол. чин. на щитовидну зало¬ 
зу. Біосинтез Т. г. регулюється 
специфічним тиреотропін-рилі- 
зинг-фактором (див. Рилізинг-гор- 
мони) гіпоталамуса і здійснюється 
в ендоплазматичному ретикулумі 
тиреотрофів — базофільних (див. 
Базофілія) клітин аденогіпофіза; 
виділюється Т. г. через канали 
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ретикулуму. За хім. природою — 
глікопротеїд з мол. м. 28 000. Мо¬ 
лекула Т. г. складається з субоди- 
ниць, що відрізняються за вмістом 
і послідовністю амінокислот. Т. г. 
стимулює розщеплення білка ти- 
реоглобуліну в фолікулах щито¬ 
видної залози та біосинтез тирок¬ 
сину і трийодтироніну і виділення 
їх у кров; сприяє збільшенню фолі¬ 
кулярних клітин. В мед. практиці 
застосовують тиротропін (очище¬ 
ний водний екстракт тканин пе¬ 
редньої частки гіпофіза великої 
рогатої худоби) для диференцій- 
ної діагностики гіпотиреозу і пух¬ 
лин щитовидної залози. 

, А. С. Єфімов. 
ТИРИСТОР [відгрец. дбра— две¬ 
рі, вхід і (рез)истор] — контакт¬ 
ний напівпровідниковий прилад 
на основі переважно монокриста¬ 
ла кремнію з властивостями електр. 
вентиля. В Т. використовуються 
нелінійні властивості специфічної 
області монокристала кремнію — 
електронно-діркового переходу, 
де відбувається перехід від елек¬ 
тронної (п) до діркової (р) елект¬ 
ропровідності, що й зумовлює вен¬ 
тильну провідність приладу. До 
найпоширеніших належать тріод¬ 
ні Т. (мал.), або триністори (з 
трьома зовн. виводами — катодом, 
анодом, керуючим електродом), що 
в їхньому монокристалі кремнію 
розрізняють дві області з провід¬ 
ністю «-типу і дві — з провідністю 
р-типу. Є також діодні Т., або 
диністори (без керуючого електро¬ 
да). За призначенням Т. бувають 
з односторонньою провідністю, з 
двосторонньою (симетричні), швид¬ 
кодіючі, високочастотні, імпульс¬ 
ні, двоопераційні та спеціальні. 
Створено Т., що їх перемикають 
світлом (фототиристори),— засо¬ 
би оптоелектроніки, а також 
швидкодіючі Т. на основі арсені¬ 
ду галію. Т. застосовують гол. чин. 
в енергетиці та перетворювальній 
техніці. 
ТИ РКб — гірський масив у центр, 
частині Головного пасма Кримсь¬ 
ких гір. ВиС. 1280 м. Складений 
з вапняків. Розвинуті карстові 
(див. Карст) форми рельєфу — 
воронки, каррові поля. Вершина 
вкрита гірсько-луково-степовою 
рослинністю, на схилах — буковий 
ліс, збереглась заповідна ділянка 
тиса ягідного (бл. 800 дерев). У 
межах Т.— заказник лікар, рос¬ 
лин. ^ О. В. Єна. 
ТИРЛЙЧ (Сепііапа) — рід рослин 
родини тирличевих. Одно- і ба¬ 
гаторічні трави та півкущі з су¬ 
противними, сидячими листками. 
Квітки сині, блакитні, рідше жов¬ 
ті. Плід — коробочка. Бл. 400 ви¬ 
дів, пошир, переважно в помірних 
широтах земної кулі. В СРСР — 
93 види, в т. ч. в УРСР — 12, 
напр. Т. звичайний (С. 
рпеитопапіЬе), Т. вирізаний 
(О. ехсіза), Т. карпатський 
(О. саграііса), Т. жовтий (С. 
Іиіеа) та ін. Корені і кореневища 
Т. жовтого використовують в ме¬ 
дицині і в коньячно-горілчаному 
виробництві. Деякі види вирощу¬ 
ють як декоративні. 
ТЙРНОВО — колишня (до 1965) 
назва м. Велико Тирново у Бол¬ 
гарії. 
ТИРНОВСЬКА КОНСТИТУЦІЯ 
1879. Прийнята болгарськими 

Установчими зборами 16. IV 1879 
в м. Тирново (тепер м. Велико 
Тирново) після визволення краї¬ 
ни від тур. ярма в ході рос.-тур. 
війни 1877—78. Встановлювала 
рівність громадян перед законом, 
скасовувала поділ на стани, пе¬ 
редбачала загальне виборче право 
для чоловіків, що досягли 21 року, 
свободу друку, обов’язкову без¬ 
платну початкову освіту, недотор¬ 
канність особи і майна. Для роз¬ 
робки законів і затвердження бюд¬ 
жету було запроваджено однопа; 
латний парламент. Виконавча і 
військ, влада в країні зосереджу¬ 
валася в руках спадкоємного кня¬ 
зя, законодавчу владу якого обме¬ 
жував парламент. У 1881 Т. к. 
було скасовано. Відновлена 1883 
з поправками, *що посилювали вла¬ 
ду князя. Повністю відновлена 
1884. Після фашист, перевороту 
(19. V 1934) чинність Т. к. було при¬ 
пинено. Офіційно скасована 4.XIІ 
1947 рішенням Великих нац. збо¬ 
рів. 
ТИРОЗЙН, а-аміно- $-пара-окси- 
фенілпропіонова кислота — аро¬ 
матична амінокислота. Існує у 
вигляді оптично активних Б-, Ь- 
та рацемічної ОЬ-форм. Т.— за¬ 
мінна амінокислота, в організмі 
тварин і людини утворюється при 
ферментативному окисленні феніл¬ 
аланіну (порушення цього проце¬ 
су призводить до розвитку тяжкої 
спадкової хвороби — фенілпірови- 
ноградної олігофренії). Т. є складо¬ 
вою частиною білків тваринного і 
рослинного походження і попе¬ 
редником у біосинтезі багатьох 
біологічно важливих сполук — 
гормонів (зокрема, тироксину і 
трийодтироніну, адреналіну, но- 
радреналіну), алкалоїдів, пігмен¬ 
тів (меланінів). 
ТИРОКСЙН, 3, 5, 3', 5'тетра- 
йодтиронін — основний гормон, 
що виробляється щитовидною 
залозою хребетних тварин і люди¬ 
ни. За хім. будовою Т.— ароматич¬ 
на амінокислота. Діє на ріст та 
диференціювання клітин організ¬ 
му. Механізм дії Т. пов’язаний без¬ 
посередньо з впливом на основ¬ 
ний обмін і енергетичний метабо¬ 
лізм в мітохондріях. Т. здатний 
викликати роз’єднання окислю¬ 
вального фосфорилювання, тобто 
відключати синтез аденозинтри- 
фосфорної кислоти (див. Адено- 
зинфосфорні кислоти) від перено¬ 
су електронів по дихальному лан¬ 
цюгу мітохондрій. В організмі тва¬ 
рин і людини Т. утворюється в ре¬ 
зультаті метаболічних перетворень 
тирозину. Біосинтез Т. прохо¬ 
дить всередині фолікулярних ти- 
реоїдних клітин і складається з ря¬ 
ду послідовних етапів. Вихід Т. 
в кров здійснюється шляхом піно- 
цитозу. В крові Т. міститься у 
вигляді тиреоглобуліну, який 
розщеплюється протеолітичними 
ферментами і пептидазами. Біо¬ 
синтез і секреція Т. регулюються 
тиреотропним гормоном (ТТГ) 
гіпофіза і центр, нерв, систе¬ 
мою. Показником гормональної 
активності щитовидної залози є 
рівень зв’язаного з білками (на 
90 %) Т. в крові (в нормі дорівнює 
51—141 нмоль/л). Утворення Т. 
і ТТГ регулюється за принципом 
зворотного зв'язку: підвищення 
вмісту Т. в крові гальмує секре¬ 

цію ТТГ і зменшує секрецію Т.; 
при зниженні вмісту Т. в крові 
секреція ТТГ збільшується і ба¬ 
ланс Т. відновлюється. Порушен¬ 
ня балансу Т. (і трийодтироніну) 
у людини призводить до різних 
захворювань (див. Тиреотокси¬ 
коз, Гіпертиреоз, Гіпотиреоз, Зоб 
у людини, Кретинізм). 

А. С. Єфімов. 
ТЙРСА, ковила волосиста (Зііра 
саріїїаіа) — рослина з роду кови¬ 
ла родини злакових. Заввишки 
до 90 см. Стебло міцне, голе. Лист¬ 
ки вузьколінійні, вздовж згорнені, 
всередині опушені, зовні голі. 
Суцвіття багатоколоскове. Пошир, 
в Європі, Малій і Серед. Азії, Пд. 
Сибіру. Росте по різнотравних сте¬ 
пах, степових луках, по кам’янис¬ 
тих схилах (на Україні — в Сте¬ 
пу). Випасання овець на тирсових 
степах під час плодоношення Т. 
небезпечне, оскільки плоди Т. чіп¬ 
ляються за шерсть овець, а довгі 
остюки розкручуються й впина¬ 
ються в їхнє тіло. Іл. див. т. 5, 
с. 250. 
ТИРШ (Тугі?) Мирослав (17.IX 
1832, Дечін, тепер Північно-Чесь¬ 
кої обл.— 8.VIII 1884) — чес. 
педагог. Закінчив філос. ф-т Пра¬ 
зького ун-ту. В 1862 створив у 
Празі першу масову фізкультур¬ 
ну орг-цію — гімнастичне т-во 
«Сокіл» (керував ним до кінця 
життя), принципи роботи якого 
дуже поширилися. З 1881 викла¬ 
дав у Празькому ун-ті. Протягом 
1871—84 (з невеликою перервою) 
видавав журн. «Зокої» («Сокіл»). 
Займався проблемами фіз. та есте¬ 
тичного виховання. 
ТИС (Тахиз) — рід хвойних рос¬ 
лин родини тисових. Вічнозелені 
дводомні дерева й кущі з ліній¬ 
ними черговими листками. Т. росте 
повільно, доживає до 3—4 тис. ро¬ 
ків. Бл. 10 видів, пошир, в Євро¬ 
пі, Пн. Африці, Сх. Азії та Пн. 
Америці. В СРСР — 2 види, на 
Україні (в Карпатах і Криму) — 
Т. ягідний, або негній- 
д е рево (Т. Ьассаіа); релікт, 
підлягає охороні. Тіньовитрива¬ 
лий, добре витримує обрізування 
(стриження); використовують у зе¬ 
леному будівництві. Деревина Т. 
з великим червоно-бурим ядром 
(т. з. червоне дерево), важка, 
міцна, стійка проти гниття, добре 
полірується, використовується у 
меблевій пром-сті, машинобуду¬ 
ванні, підводному будівництві 
тощо. 
ТЙСА — ліва, найбільша притока 
Дунаю. Тече в межах СРСР (За- 
карп. обл. УРСР), Угорщини і 
Югославії, частково по кордону 
СРСР з Румунією та Угорщини з 
Чехословаччиною. Довж. 966 км, 
площа бас. 157,1 тис. км2 (в УРСР 
— відповідно 233 км і. 11,3 тис. 
км2). Утворюється злиттям річок 
Білої Т. і Чорної Т. на пд.-сх. схи¬ 
лах Карпат Українських. У вер¬ 
хів’ї — гірська, порожиста. Вий¬ 
шовши з гір, перетинає Закарпат¬ 
ську низовину; шир. річища до¬ 
сягає 150 м, у пониззі — понад 
400 м. Найбільші притоки — ліві 
(Самош, Кереш, Марош). Живлен¬ 
ня в основному снігове і дощове. 
Бувають великі повені (остання 
1970). Пересічна річна витрата во¬ 
ди у верхів’ї 20 м3/с, у пониззі — 
понад 700 м3/с. Льодовий покрив 

ТИСА 

Тирлич звичайний. 

Тис ягідний: 
1 — нагін з шишкояго¬ 
дами; 
2 — пагін з тичинкови¬ 
ми колосками; 
3 — тичинковий коло¬ 
сок; 
4 — шишкоягода. 
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ТИСАГЕТИ 
нестійкий. На Т. споруджено гід: 
ровузли (найбільші — Тисалек і 
Кішкере в Угорщині), її водами 
живляться численні зрошувальні 
й судноплавні канали, зокрема Ду¬ 
най — Тиса. Проведено роботи по 
обвалуванню берегів та випрямлен¬ 
ню річища з метою захисту їх 
від руйнування і для регулювання 
стоку. Судноплавна до м. Тисака- 
рад (Угорщина). На Т.— міста 
Рахів, Тячів (УРСР), Сольнок, 
Сегед (Угорщина). У бас. Т. — до¬ 
бування кам’яної солі, природно¬ 
го газу і нафти. М. О. Куниця. 
ТИСАГЕТИ, фісагети (грец. ©оа- 
аауєтаї) — давні племена, зга¬ 
дувані деякими античними автора¬ 
ми. За свідченням Геродота, Т. 
жили за сім днів дороги на Сх. та 
Пн. Сх. від будинів. Осн. занят¬ 
тям Т. було полювання. Звичайно 
Т. відносять до племен, які жили в 
лісовій смузі Заволжя і зх. райо¬ 
нах Уралу. Вважають, що Т. нале¬ 
жали до давніх фінно-угор. пле¬ 
мен півночі Сх. Європи. 
ТИСК — фізична величина р, що 
характеризує інтенсивність нор¬ 
мальних (перпендикулярних до по¬ 
верхні) сил, з якими одне тіло діє 
на поверхню іншого. Т. дорівнює 
границі відношення значення нор¬ 
мальної сили АРПУ що діє на ді¬ 
лянку поверхні тіла з площею 
Д5, до величини цієї площі при 
умові, що Д5 прямує до нуля: 

АРп <ІРп „ 
р = Ііт Ас = —т^г-• При рів- 

Д5-*0 
номірному розподілі нормальної 
сили РпУ що діє на поверхню 5, Т. 
на довільну ділянку цієї поверхні 
дорівнює Р„І8. Поряд з т-рою і 
густиною Т. є осн. макроскопіч¬ 
ним параметром стану рідини та 
газу. В Міжнародній системі оди¬ 
ниць (СІ) одиницею Т. є паскаль; 
позасистемні одиниці Т.— атмос¬ 
фера, бар, мм рт. ст., мм вод. ст. 
та ін. 
ТИСКИНЕВИЧ Григорій (рр. н. 
і см. невід.) — гетьман запорізь¬ 
ких козаків (1610). В тогочасних 
істор. джерелах збереглися згадки 
про участь Т. в поході запорожців 
1609 на Крим. 
ТЙСМЕНИЦЯ — селище місько¬ 
го типу Івано-Фр. обл. УРСР, рай¬ 
центр, за 11 км від Івано-Фран¬ 
ківська. 8,5 тис. ж. (1983). Впер¬ 
ше згадується в Іпатіївському 
літописі під 1143. З кін. 14 
ст. Т. була під владою шляхет. 
Польщі. В 1449 Т. здобула магде¬ 
бурзьке право. Після 1-го поділу 
Польщі (1772) Т. захопила Авст¬ 
рія (з 1867 — Австро-Угорщина), 
1919 — бурж.-поміщицька Польща. 
В 1935 в Т. створено місцевий і 
районний к-ти КПЗУ. У 1939 Т. у 
складі Зх. України возз’єднано 
з УРСР. З 1940 Т.— с-ще міськ. 
типу. У селищі — виробниче хут¬ 
рове об’єднання чТисмениця», де- 
ревообр. ф-ка, харч, комбінат, 
лісгосп, райсільгосптехніка, рай- 
сільгоспхімія, комбінат побутово¬ 
го обслуговування тощо. Середня 
та музична школи, лікарня, по¬ 
ліклініка, Будинок культури, 2 
бібліотеки. В Т. народився укр. 
церк.-освітній діяч, письменник- 
полеміст І. Княгиницький. 
чТйсмЕниця» — хутрове ви¬ 
робниче об’єднання. Розташоване 
в смт Тисмениці Івано-Фр. р-ну 

Івано-Фр. обл. Утворено 1963 в 
результаті об’єднання хутрових 
ф-к — Тисменицької (засн. 1880) 
та Львівської. Об’єднання пере¬ 
робляє шкурки кроля, >ондатри, 
норки, лямки. Випускає чол. го¬ 
ловні убори, пальта жіночі й дитя¬ 
чі, рукавиці, коміри з шкурок 
каракуля і норки, жіночі головні 
убори. М. М. Мельник. 
ТЙСМЕНИЦЬКИЙ РАЙбН — в 
Івано-Фр. обл. УРСР. До 1982 — 
Івано-Франківський район. 
ТЙСНЕННЯ — спосіб художньої 
обробки металу, шкіри, оксамиту 
та ін. матеріалів видавлюванням 
зображень на їхній поверхні; від¬ 
биток, зроблений цим способом. 
Зображення, що його треба видави¬ 
ти на матеріалі, вирізують на мета¬ 
левих матрицях, які за допомогою 
преса притискують до матеріалу. 
При Т. оксамиту, шкіри тощо ма¬ 
триці попередньо нагрівають. Т. 
відоме з давніх часів. Ще в 10 ст. Т. 
застосовували у Київ. Русі при ви¬ 
готовленні металевих оправ ікон, у 
12 ст.— в Англії для оздоблення 
шкіряних обкладинок книг, у 15 
ст.— в Італії для прикрашення ок¬ 
самиту, призначеного для одягу 
тощо. На Україні Т. використову¬ 
вали в 14 ст. як засіб прикра¬ 
шення шкіряних книжкових об¬ 
кладинок. У 17—18 ст. орнамен¬ 
тика укр. Т. значно збагатилася 
і досягла високого рівня. Найкра¬ 
щі зразки укр. Т. створено в 
друкарнях Києва, Львова і По- 
чаєва. У 20 ст. Т. широко ви¬ 
користовують у палітурному ви¬ 
робництві, у шкіряно-галантерей¬ 
ному виробництві тощо. 
ТЙСЯЦЬКИЙ — 1) Начальник 
чтисячі» у військ, ополченні в 
Київській Русі (9—10 ст.). 
2) Військ, керівник міського опол¬ 
чення (чтисячі») в давньорус. кня¬ 
зівствах до серед. 15 ст. В Новго¬ 
родській феодальній республіці Т. 
обирався на вічі з бояр і був най¬ 
ближчим помічником посадника. 
В містах, де не було вічового уп¬ 
равління, Т. призначався князем 
з числа знатних бояр. Після лік¬ 
відації Дмитрієм Донським цієї 
посади в Москві Т. почали замі¬ 
нювати воєводами й намісниками. 
чТЙСЯЧД* — ополчення в Київ¬ 
ській Русі в 9—10 ст., згодом — те¬ 
риторії (в Києві, Новгороді, Чер¬ 
нігові тощо), якими управляли до¬ 
вірені особи князя — тисяцькі. 
чТЙСЯЧА» — революц. загін 
італійських патріотів на чолі з 
Дж. Гарібальді, що діяв на Пд. 
Італії під час Італійської революції 
1859—60. Налічував понад 1000 
волонтерів (у числі їх був і 
рос. географ Л. І. Мечников). 
6-У 1860 з ініціативи італ. демокра¬ 
тичної Партії дії загін було від¬ 
правлено на допомогу населенню 
о. Сіцілія, яке повстало прЬти вла¬ 
ди Бурбонів. В результаті походу 
чТ.», що став одним з етапів Ри- 
сорджименто, Пд. Італію було 
визволено з-під гніту Бурбонів і 
на о. Сіцілія проголошено революц. 
диктатуру. 
чТЙСЯЧА Й ОДНА НІЧ* — па¬ 
м'ятка середньовічної араб. л-ри. 
Збірка фантастичних казок, побу¬ 
тових новел, дидактичних історій, 
анекдотів. Як гадає більшість уче¬ 
них, виникла на основі перекладе¬ 
ної в 9 ст. в Багдаді араб, мовою 

збірки Іран, казок чТисяча роз¬ 
повідей», що ввібрала в себе й інд. 
елементи. В Багдаді вона поповни¬ 
лась араб, фольклором. Ця ре¬ 
дакція до нашого часу не дійшла. 
В 13—14 ст. виникла загально¬ 
відома єгип. редакція. Для всіх 
сюжетів збірки чТ. й о. н.» спіль¬ 
ною є героїня Шахрезада (Шехе- 
резада), яка 1001 ніч розповідає 
казки правителеві Шахріяру, щоб 
уникнути смерті. Казки записані 
близькою до народної мовою, ба¬ 
гаті на гумор і поетичні вставки. 
Перший російський переклад — 
1763—74. З мови оригіналу впер¬ 
ше рос. мовою збірку переклав М. 
Сальє (1929—39). Укр. переклад 
виходив 1905 і за участю І. Фран¬ 
ка — 1912—13. Збірка мала вели¬ 
кий вплив на л-ру, музику, жи¬ 
вопис. 
Те.: Укр. перекл.— Тисяча й 
одна ніч, в. 1—3. Львів, 1912—13; 
Рос. перекл.— Книга тьісячи и 
одной ночи, т. 1—8. М., 1958—59; 
Тисяча и одна ночь. М., 1977. 
Літ.: Горстер А., Крьімский А. К ли- 
тературной истории «Тьісячи и одной 
ночи». М., 1900. Ю. М. Кочубей. 
ТЙСЬКА КУЛЬТУРА, Тиси куль¬ 
тура — археологічна культура ча¬ 
сів неоліту (кін. 5 — поч. 4-го 
тис. до н. е.). Пам’ятки Т. к. поши¬ 
рені в басейні р. Тиси на тер. Угор¬ 
щини, в деяких районах Чехосло- 
ваччини, а також на тер. СРСР, 
зокрема в Закарп. обл. УРСР (по¬ 
селення поблизу м. Мукачевого 
на Малій горі, виявлене в 2-й пол. 
19 ст.). Поселення розміщалися 
на берегах річок (на Пд.— довго¬ 
часні з наземними житлами, на 
Пн.— короткочасні з житлами- 
землянками). Осн. заняття носіїв 
Т. к.— землеробство, скотарство, 
рибальство, мисливство. Обряд по¬ 
ховання — скорчені трупопокла- 
дення. При дослідженні пам’яток 
Т. к. знайдено кераміку (посудини 
для зберігання зерна, чаші на 
ніжках, глеки, миски, часто з 
багатоколірним розписом); знаряд¬ 
дя праці (кам’яні тесла і молоти, 
рогові сокири) тощо. 
Літ.: Монгайт А. Л. Археология За- 
падной Європьі. Камениьій век. М.. 
1973. 
ТЙСЬМЕНИЦЬКА ОСУШУ¬ 
ВАЛЬНА СИСТЕМА — гідроме¬ 
ліоративна система, збудована в 
заплаві р. Тисьмениці та її приток. 
Загальна площа понад 7,9 тис. га. 
Т. о. с. розташована на тер. гос- 
подарств-землекористувачів Дро¬ 
гобицького та Миколаївського 
р-нів Львів, обл. Перші меліора¬ 
тивні роботи проведені до 1939. 
В 1956—60 Т. о. с. реконструйова¬ 
на. Відрегульовано 56,4 км русла 
р. Тисьмениці, вздовж берегів 
споруджено 84,3 км водозахисних 
дамб, збудовано 129 гідротехніч. 



споруд. Для інтенсивнішого с.-г. 
освоєння осушених земель на 3,4 
тис. га прокладено закритий гон¬ 
чарний дренаж. На 213 га забезпе¬ 
чується додаткове зволоження міс¬ 
цевим стоком, що затримується в 
зашлюзованій відкритій мережі і 
надходить на підгрунтове зрошен¬ 
ня по гончарних дренах. Поряд 
із штучними сіножатями та пасо¬ 
вищами на значній площі меліо¬ 
рованих земель г-ва вирощують ку- 
курузу, картоплю, овочі та ін. 
культури. О. Ф. Рубан. 
ТИТ (рр. н. і см. невід.) — укр. 
гравер на дереві поч. 18 ст. Пра¬ 
цював у Києві між 1706 і 1709. 
Твори: «Собор святих Апостолів», 
«Св. Микола» (1706), «Собор Пе- 
черських преподобних», «Іоанн 
Хреститель», іл. до «Акафістів» 
(друкарня Києво-Печерської лав¬ 
ри). 
ТИТАН (від імені міфологічних 
Титанів) — найбільший за масою 
супутник Сатурна. Діаметр 5140 
км, віддаль від центра планети 
1221,8 тис. км. Відкрив 1655 
X. Гюйгенс. Див. Супутники пла¬ 
нет. 
ТИТАН (ТіЬапіит; від імені мі¬ 
фологічних Титанів), Ті —_хім. 
елемент IV групи періодичної си¬ 
стеми елементів Д. І. Менделєєва, 
ат. н. 22, ат. м. 47,90. Природний 
Т. складається з стабільних ізото¬ 
пів 46Ті (7,99%), 47Ті (7,32%), 
4вТі (73,99 %), 49Ті(5,46 %) і 
50Ті (5,25%). Одержано також 
радіоактивні ізотопи Т. з масови¬ 
ми числами 43—52. Відкрив Т. 
1791 англ. аматор-мінералог У. 
Грегор. Вміст Т. у земній корі 
0,63 % за масою. Входить до скла¬ 
ду понад 100 мінералів, найважли¬ 
вішими з яких є ільменіт, рутил, 
титаномагнетит, перовськіт, ло- 
парит, анатаз та ін. (див. Тита¬ 
нові руди). Т.— тугоплавкий сріб¬ 
лясто-білий метал, густ. 4500 
кг/м3; ґал 1665 °С; ґкнп 3260 °С. Чи¬ 
стий Т. пластичний, багато які 
домішки (особливо Н, С, N1, О) 
надають йому крихкості. Існує 
у вигляді двох алотропних моди¬ 
фікацій (див. Алотропія). Нижче 
т-ри 882,5 °С — стійка а-форма з 
гексагональною щільноупакованою 
кристалічною граткою, вище цієї 
т-ри—|3-форма з кубічною об’ємно- 
центрованою граткою. За звичай¬ 
них умов Т. тривкий щодо діяння 
кисню й води. Хім. активність Т. 
різко зростає при підвищенні т-ри. 
Т. взаємодіє з галогенами, киснем, 
азотом, кремнієм та ін., утворюю¬ 
чи титану сполуки. Поглинає 
водень і утворює тверді розчини 
й гідриди. 
Одержують Т. відновленням хло¬ 
риду ТіС14 магнієм при високій 
т-рі, а дуже чистий — розкладан¬ 
ням йодиду ТіІ4 на розжареному 
дроті. Т. служить основою бага¬ 
тьох відносно легких і міцних, 
корозійностійких сплавів (див. 
Титану сплави. Титаномагнієва 
промисловість). В. Н. Єременко. 
ТИТАНИ (Тітауєе) — 1) У грец. 
міфології божества, шість братів 
і шість сестер (діти Урана і Геї). 
У боротьбі проти богів Олімпу, 
очолюваних Зевсом, Т. зазнали 
поразки й були скинуті в Тартар. 
У пізніших міфах Т. ототожнюва¬ 
ли з гігантами. Дітей і внуків 
Т. наз. титанідами (а іноді — та¬ 

кож Т.). 2) Переносно Т.— 
людина, яка відзначається винят¬ 
ковим талантом. 
ТИТАНИСТИЙ ЗАЛІЗНЯК — 
те саме, що й ільменіт. 
ТИТАНІТ, сф єн — мінерал класу 
силікатів. СаТЮ[5Ю4]. Синго- 
нія моноклінна. Густ. 3,51. Твер¬ 
дість 5,5—6,0. Колір жовтий, ко¬ 
ричневий, зелений, червоний, сі¬ 
рий. Блиск алмазний, жирний. 
У Рад. Союзі є в РРФСР (Урал), 
на Україні (Український щит). 
При значних концентраціях вико¬ 
ристовують як титанову руду. 
ТИТАІНІЯ (від імені міфологічних 
Титанів) — найбільший за діа¬ 
метром (бл. 1000 км) супутник 
Урана. Віддаль від центра планети 
438 000 км. Відкрив 1787 В. Гер 
шель. Площина орбіти Т. майже 
перпендикулярна до площини орбі¬ 
ти Урана. Див. Супутники планет. 
ТИТАНОВІ РУДИ — природні мі¬ 
неральні утворення з вмістом ти¬ 
тану в таких концентраціях, що 
його економічно доцільно вилучати 
за сучас. стану розвитку техніки. 
Осн. пром. мінерали Т. р.: ільме¬ 
ніт (містить 43,7—52,8 % Ті02), 
лейкоксен (до 96,4 % Ті02), пе¬ 
ровськіт (до 58,9 % Ті02), тита¬ 
ніт (до 40,8 % Ті02), лопарит 
(Ма, Се) Ті03 (понад 39 % Ті02), 
анатаз ТЮ2 і рутил (містять до 
60 % Ті). Родовища Т. р. поділя¬ 
ють на магматичні, вулканогенно- 
осадочні , метаморфогенні й розсип¬ 
ні; осн. пром. значення мають маг¬ 
матичні й розсипні родовища. Ве¬ 
ликі поклади Т. р. є в СРСР, Ав¬ 
стралії, Індії, Бразілії, СІЛА, Ка¬ 
наді, Норвегії, Новій Зеландії, 
Малайзії. Шрі-Ланці та ін. краї¬ 
нах. В. В. Науменко. 
титАно-мАгнієва промис¬ 
ловість — галузь кольорової 
металургії, підприємства якої 
добувають і збагачують титано-маг- 
нієву сировину і виробляють ти¬ 
тан і магній. Тісний технологіч¬ 
ний зв’язок між вироби, титану і 
магнію зумовив об’єднання їх в 
одну галузь пром-сті, незважаючи 
на різні властивості цих металів. 
В сРСР титан у пром. масштабі 
вперше одержано 1954 на Подоль- 
ському хіміко-металург. з-ді 
(Моск. обл.). У 1962 вироби, тита¬ 
ну освоєно на Березниківсько- 
му титано-магнієвому комбінаті 
(Перм, обл.), 1965 — на Усть-Ка- 
меногорському титано-магнієвому 
комбінаті (Каз. РСР). На Україні 
вироби, титану почато 1956 на 
Дніпровському гитано-магнієво- 
му з-ді (з 1971 Запорізький тита- 
но-магнієвий комбінат). У 1958— 
60 введено в експлуатацію потуж¬ 
ності на Іршанському гірничо-зба¬ 
гачувальному комбінаті, 1961 — 
першу чергу Верхньодніпровсь¬ 
кого гірничо-металургійного ком¬ 
бінату. В основу технології ви¬ 
роби. титану покладено магній- 
термічну схему, в якій поєднуєть¬ 
ся вироби, титану і магнію з вико¬ 
ристанням хлору для хлорування 
титановмісної сировини й магнію 
як відновника титану. Розвиткові 
титанового вироби, в СРСР знач¬ 
ною мірою сприяло створення влас¬ 
ного пром. вироби, магнію. В 
1931 в Ленінграді став до ладу дос¬ 
лідний магнієвий з-д. На ньому 
було випробувано та освоєно тех¬ 
нологічні схеми вироби, магнію, 

розроблено апаратуру та підготов¬ 
лено кадри робітників та інженер- 
но-тех. персоналу для перших віт- 
чизн. з-дів. Із введенням в дію 
1935 першого магнієвого з-ду в 
Запоріжжі було почато пром. ви¬ 
роби. магнію в країні. В 1936 став 
до ладу Солікамський магнієвий 
з-д, 1943 введено в експлуатацію 
Березниківський магнієвий з-д. 
У післявоєнні роки магнієве ви¬ 
роби. швидко розвивається в основ¬ 
ному в складі титано-магнієвих 
комбінатів. Крім того, збудовано 
магнієвий з-д у калуському ви¬ 
робничому об’єднанні«Хлорвініл». 
Наук, розробками проблем Т.-м. п. 
в країні займаються Титану все¬ 
союзний науково-дослідний і про¬ 
ектний інститут та Всесоюзний 
н.-д. і проектний ін-т алюмінієвої, 
титанової та електродної пром-сті 
(ВАМІ, Ленінград), о. Г. Щукін. 
ТИТАНОТЙРІЄВІ, бронтотерієві 
(ВгопІоіЬегіісІае) — родина викоп¬ 
них ссавців ряду непарнокопит- 
них. Включає 41 рід. Т. були пе¬ 
реважно великими (вис. в холці 
до 2,5 м) рослиноїдними тварина¬ 
ми з відносно короткими товстими 
кінцівками (передні чотирипалі, 
задні трипалі) та масивним ту¬ 
лубом. На лобних і носових кіст¬ 
ках у деяких форм були парні 
рогоподібні вирости. Рештки відо¬ 
мі з відкладів нижнього еоцену — 
середнього олігоцену Євразії та 
Пн. Америки, зокрема в СРСР — 
з відкладів верхнього еоцену При¬ 
мор’я (Шііпоіліап) та Пн. Казах¬ 
стану (Ерітапіеосегаз). 

В. О. Топачевський. 
ТИТАНУ ВСЕСОЮЗНИЙ НА- 
УКбВО-ДбСЛІДНИЙ і про- 
Єктнии ІНСТИТУТ — устано- 
ва М-ва кольорової металургії 
СРСР. Засн. 1956 у Запоріжжі 
(1956—57 — філіал Держ. спеці¬ 
ального проектного ін-ту, 1958— 
65 — Український держ. проектний 
ін-т кольорової металургії, з 
1965 — теперішня назва). З 1976 — 
у віданні всесоюзного виробничого 
об’єднання «Союзрідмет». У скла¬ 
ді ін-ту (1983) — проектна (15 від¬ 
ділів) і науково-дослідна (9 відді¬ 
лів, 17 лабораторій) частини, екс¬ 
периментальний цех, металургій¬ 
ний дослідний з-д. Філіал у м. Бе¬ 
резники Пермської обл. Осн. на¬ 
прями діяльності ін-ту: розробка 
технологічних процесів і апаратів, 
використовуваних у вироби, тита¬ 
ну, магнію і титанових порошків; 
переробка відходів титано-магніє- 
вого виробництва; аналітичний 
контроль вироби, титану і магнію; 
розробка проектів буд-ва і рекон¬ 
струкції заводів, цехів, дільниць 
титано-магнієвого виробництва. 
Ін-т видає зб. з металургії та хімії 
титану і магнію, переробки відхо¬ 
дів титано-магнієвого виробництва. 

„ А. М. Петпрунько. 
ТИТАНУ СПЛАВИ — сплави на 
основі титану з добавками алю¬ 
мінію, олова, марганцю, молібде¬ 
ну, заліза, хрому та ін. елементів. 
Відзначаються високою мех. міц¬ 
ністю, жароміцністю, значною 
корозійною стійкістю в агресив¬ 
них середовищах, багато які з 
них — доброю зварюваністю. За 
мех. характеристиками Т. с. поді¬ 
ляють на маломіцні (високопла- 
стичні), середньої міцності та ви¬ 
сокоміцні. Є Т. с. для експлуата- 

253_ 
ТИТАНУ СПЛАВИ 

Тит. Панорама Києва 
з лівого берега Дніпра. 
Фрагмент гравюри на 
дереві «Святий Мико¬ 
ла» з книги «Пречест- 
ньіе акафистьі...». 1706. 
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матеріал в авіац. і космічній тех¬ 
ніці, в хім. і нафтовій пром-сті, 
суднобудуванні тощо. 
ТИТАНУ СПОЛУКИ — хім. 
сполуки, до складу яких входить 
титан у ступені окислення +4 
(найхарактерніший), рідше +3 і 
+ 2. Похідні титану з ступенем 
його окислення +2 дуже нестійкі. 
Крім ТіО, Ті203, ТЮ2 відомі 
також проміжні оксиди заг. фор¬ 
мули Тіп02„_і, де п = 3, ..., 10. 
Найбільше практичне значення 
має діоксид титану Ті02 — білий 
порошок, вихідна сировина для 
багатьох галузей пром-сті, особ¬ 
ливо лакофарбової, т. з. тита¬ 
нові білила. Гідрати діок- 
сиду титану (титанові к-ти) утво¬ 
рюють численні мета-, орто- і по- 
літитанати, з яких найширше ви¬ 
користовується титанат барію 
ВаТіОд (як сегнетоелектрик). Се¬ 
ред галогенідів значне місце зай¬ 
має хлорид титану, який у вели¬ 
ких кількостях застосовують для 
одержання металевого титану і ді- 
оксиду Ті02. Титану нітрид ТІМ, 
карбід ТіС, силіциди ТіЗі2, 
Ті5Зі3, ТіЗі, бориди ТіВ, Ті2В3, 
ТіВ2 — тугоплавкі сполуки, за¬ 
стосовуються у техніці високих 
т-р, як абразивні матеріали і для 
виготовлення твердих сплавів. Ти¬ 
тан утворює численні сульфіди, 
телуриди, селеніди та інтермета- 
леві сполуки. Багато Т. с. гідро¬ 
лізуються (див. Гідроліз). 

В. Н. Єременко. 
ТИТАРЙНКО Надія Калістратів- 
на (18.IV 1903, с. Македони, тепер 
Миронівського р-ну Київ. обл.— 
26.1 1976, Київ) — укр. рад. актри¬ 
са, засл. арт. УРСР (з 1946). За¬ 
кінчила театр, студію при <Кий- 
драмте> (1920—21, педагог — Л. 
Курбас). У 1921 працювала в Пер¬ 
шому театрі Укр. Рад. Республіки 
ім. Шевченка, 1922—34 — в теат¬ 
рі <Березіль>, пізніше — в Харків, 
театрі Революції, 1941—52 — в 
Харків, (з 1944 — Львівському) 
театрі юного глядача. Серед ролей 
— Мотронька, Параска (чКомуна в 
степах», «97» М. Куліша), Лотоць- 
ка (чДівчата нашої країни» Ми- 
китенка), Маша (чБронепоїзд 14- 
69» Іванова), Дездемона (чОтелло» 
Шекспіра). к. О. Силіна. 
ТИТАРьНКО Олексій Антонович 
[н. 17 (ЗО).III 1915, м. Маріуполь, 
тепер м. Жданов Донец. обл.] — 
парт, діяч УРСР. Член КПРС з 
1940. Н. в сім’ї робітника. Трудо¬ 
ву діяльність почав 1930 на ме¬ 
талург. з-ді в Маріуполі. Після 
закінчення 1937 Маріупольського 
металург, ін-ту працював майст¬ 
ром на металург, з-ді ім. К. Лібк- 
нехта в Дніпропетровську. В 1937— 
39 служив у Рад. Армії. В 1939— 
41, 1946—48 — майстер, інженер- 
технолог, нач. цеху Маріупольсь¬ 
кого металург, з-ду. В 1941—46 — 
нач. цеху Нижньотагільськогоз-ду. 
З 1948 — перший секретар Іллі- 
чівського райкому партії м. Жда- 
нова, з 1951 — зав. відділом, сек¬ 
ретар Сталінського обкому Ком¬ 
партії України. В 1952—60 — пер¬ 
ший секретар Сталінського міськ¬ 
кому, з 1960 — другий секретар 
Сталінського обкому партії. В 

ції при низьких т-рах і ливарні. 
Мех. властивості Т. с. поліпшують 
термомеханічною обробкою. Т. с. 
застосовують як конструкційний 

1962—66 —перший секретар Запо¬ 
різького обкому партії. З 1966 — 
секретар, з 1982 — другий секре¬ 
тар ЦК Компартії України. З 1966 
— кандидат у члени ЦК, з 1971 — 
член ЦК КПРС. З 1952 — канди¬ 
дат у члени ЦК, з 1965 — член 
ЦК Компартії України. З 1966 — 
член Політбюро ЦК Компартії 
України. Депутат Верховної Ради 
СРСР 7—10-го скликань, депутат 
Верховної Ради УРСР 4—10-го 
скликань. Нагороджений 3 орде¬ 
нами Леніна, орденом Жовтневої 
Революції, ін. орденами, медаля¬ 
ми. 
ТИТЛЄВСЬКИЙ (ТуПе^зкі) Ма- 
цей (рр. н. і см. невід.) — польс. 
дипломат і хроніст. Був абатом 
бенедиктинського монастиря в Лю- 
бені. На підставі реляцій очевид¬ 
ців, зокрема записок Т. Шемберга 
(нім. військовий, перебував на 
польс. службі) і Я. Остророга 
(познанський воєвода, письмен¬ 
ник) Т. описав Цецорський і Хо¬ 
тинський походи укр. козаків (див. 
Хотинська війна 1620—21). Цей 
твір видано лат. мовою під наз¬ 
вою чРозповідь про битви між по¬ 
ляками і турками 1620—1621 рр.» 
(Неаполь, 1622). Укр. мовою йо¬ 
го перекладали С. Величко і С. В. 
Лукомський. я. Д. Ісаєвич. 
тйтло, титла (від грец. тітХо^ — 
напис) — надрядковий значок 
у давньогрец., лат., старослов’ян¬ 
ській, давньорус. писемності, який 
вказував на скорочене написання 
слів (пропуск однієї чи кількох 
літер). Ставили його здебільшого 
в часто вживаних словах. Т. за¬ 
вжди позначали літери з числовим 
значенням, а також букви, вине¬ 
сені над : рядком. Спочатку Т. 
мало форму, подібну до прямої 
лінії: —, —пізніше кількість 
його варіантів збільшилася. В па¬ 
леографії дослідження графічних 
варіантів Т. допомагає встановити 
час створення рукопису. 
ТИТбВ Володимир Георгійович 
(н. 1.1 1947, м. Срєтенськ, Читин¬ 
ської обл.) — льотчик-космонавт 
СРСР, полковник авіації. Член 
КПРС з 1971. Після закінчен¬ 
ня (1970) Черніг. вищого військ, 
авіац. уч-ща льотчиків служив у 
військово-повітр. силах льотчи¬ 
ком-інструктором, а потім — ко¬ 
мандиром ланки авіац. полку. В 
загоні космонавтів з 1976. Разом 
з Г. М. Стрекаловим і О. О. Се- 
ребровим 20—22.IV 1983 здійснив 
політ у космос на космічному ко¬ 
раблі чСоюз Т-8» (див. <Союз>). 
Нагороджений орденом Леніна. 
ТИТЙВ Герман Степанович (н. 11. 
IX 1935, с. Верхнє Жиліно Коси- 
хинського р-ну Алт. краю) — льот¬ 
чик-космонавт СРСР, генерал-лей¬ 
тенант авіації, Герой Радянського 
Союзу (1961), Герой Соціалістич¬ 
ної Праці НРБ (1962), Герой 
Праці СРВ (1962), Герой МНР 
(1962). Член КПРС з 1961. Закін¬ 
чив Сталінградське військове аві¬ 
ац. уч-ще (1957), Військово-по¬ 
вітряну інженерну академію ім. 
М. Є. Жуковського (1968) та Вій¬ 
ськову академію Генштабу ім. 
К. Є. Ворошилова (1972). Канд. 
військ, наук (з 1980). З 1960 — в 
загоні космонавтів. 6—7. VIII 1961 
здійснив другий в історії людства 
орбітальний політ у космос на 
кораблі чВосток-2» (див. <Вос- 

ток>). За 25 год 11 хв корабель 
зробив понад 17 обертів навколо 
Землі. Політ дав змогу оцінити 
вплив невагомості на організм лю¬ 
дини та її працездатність протягом 
добового перебування в космічному 
просторі. Депутат Верховної Ради 
СРСР 6 і 7-го скликань. Нагород¬ 
жений 2 орденами Леніна, орде¬ 
ном Трудового Червоного Прапо¬ 
ра, медалями та багатьма іноз. 
орденами. Ім’ям Т. названо кра¬ 
тер на зворотному боці Місяця. 
ТИТбВ Федір Іванович [8 (20).II 
1864, м. Суджа, тепер Курської 
обл.— 20.ХІІ 1935, Белград] — 
рос. книгознавець, історик. Закін¬ 
чив Київську духовну академію 
(1890), де пізніше викладав рос. 
церковну історію. З 1901 був ре¬ 
дактором неофіційної частини 
журн. чКиевские епархиальньїе ве- 
домости». Брав участь у роботі 
кількох вчених товариств та комі¬ 
сій. Автор праць з історії книгодру¬ 
кування й освіти (чОчерки по исто- 
рии русского книгописания и кни- 
гопечатания», в. 1. К., 1911; чИсто- 
рия типографии Киево-Печерской 
лаврьі», т. 1. К., 1918, та ін.). У 
1918 емігрував. 
Те.: Стара вища освіта в Київській 
Україні XVI — поч. XIX в. К., 1924; 
Матеріали для історії книжної справи 
на Вкраїні в XVI—XVIII вв. К., 1924. 

С. І. Білокінь. 
ТИТбВ Юрій Євлампійович (н. 
27.XI 1935, Омськ) — укр. рад. 
спортсмен-гімнаст, засл. майстер 
спорту (з 1956). Член КПРС з 
1969. Олімпійський чемпіон з 
спорт, гімнастики у командній пер¬ 
шості (1956), абсолютний чемпіон 
світу (1962), Європи (1959), СРСР 
(1958, 1961); в 1957—62 — неодно¬ 
разовий чемпіон світу, Європи і 
СРСР в окремих видах багатобор¬ 
ства. З 1976 — президент Міжнар. 
федерації гімнастики. Нагородже¬ 
ний орденом Трудового Червоного 
Прапора, ін. орденами, медалями. 
титбнський вік і Ярус — 
пізній вік юрського періоду та 
відклади, що утворилися в той час. 
На Україні відклади Т. я. (вапня¬ 
ки, глини, аргіліти, алевроліти, 
конгломерати, пісковики, фліш) 
поширені на Донбасі, в Дніпров¬ 
сько-Донецькій та Причорноморсь¬ 
кій западинах, у Кримських горах, 
Карпатах. їхня потужність стано¬ 
вить здебільшого 100—500 м. З 
відкладами Т. я. пов’язані родо¬ 
вища мармуровидних вапняків. 
Див. також Юрський період і 
юрська система. 
ТИТР (франц. Шге, букв.— заго¬ 
ловок) в аналітичній хі¬ 
мії — один із способів виражен¬ 
ня концентрації розчину. Т. роз¬ 
чину — маса речовини, що міс¬ 
титься в одному кубічному санти¬ 
метрі або в одному мілілітрі роз¬ 
чину (г/см3; г/мл). Застосовують 
в титриметричному рналізі. 
ТЙТРИ в кіно — напис на кад¬ 
рі кіно- і телефільмів. Т. поділя¬ 
ються на вступні і заключні (наз¬ 
ва фільму, перелік осн. учасників, 
рік створення фільму, студія то¬ 
що), проміжні (назви серій, сце^ 
нарних розділів, пояснювальні 
тексти тощо), а також внутрішньо- 
кадрові — субтитри (у «німому» 
кіно, у зарубіжних недубльованих 
фільмах, а також у фільмах для 
глядачів з вадами слуху). Су6- 
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титри передають зміст діалогів, 
повідомляють про зміни часу і 
місця дії. 
ТИТРИМЕТРЙЧНИЙ АНАЛІЗ 
(від титр і грец. рєтрєсо — вимі¬ 
рюю) — метод кількісного аналізу, 
що грунтується на вимірюванні 
об’єму розчину реагенту, витраче¬ 
ного на реакцію з визначуваною 
речовиною. Реагент звичайно за¬ 
стосовують у вигляді розчину точ¬ 
но відомої концентрації, т. з. ро¬ 
бочого розчину. У Т. а. використо¬ 
вують реакції, при яких взаємодія 
між визначуваною речовиною і 
реагентом відбувається у відпо¬ 
відних стехіометричних відношен¬ 
нях (див. Стехіометрія), по мож¬ 
ливості швидко, при цьому не по¬ 
винні відбуватись ніякі побічні 
реакції. Залежно від типу хім. 
реакцій розрізняють три осн. ме¬ 
тоди Т. а.: окислювально-віднов¬ 
ний (оксидиметрія), який грунту¬ 
ється на застосуванні окислюваль¬ 
но-відновних реакцій, робочим роз¬ 
чином служать розчини КМп04, 
І2, N328303 та ін.; метод кислотно- 
основного титрування, в якому ви¬ 
користовуються реакції нейтралі¬ 
зації; метод осадження і комплек- 
соутворення, що супроводиться 
утворенням осаду або координа¬ 
ційних сполук у процесі реакції. 
Т. а. здійснюють титруванням до 
т. з. точки еквівалентності, яку 
встановлюють за допомогою інди¬ 
каторів (див. Індикатори в хімії) 
або інструментально (див. Елек¬ 
трохімічні методи аналізу). Чим 
точніше визначено точку еквіва¬ 
лентності, тим менша похибка 
аналізу. Переваги Т. а. перед ін. 
методами аналізу: швидкість, ши¬ 
рокий вибір визначуваних речо¬ 
вин, автоматизація аналізу тощо. 

І. В. Я' ятницький. 
ТИТРУВАННЯ в аналітич- 
ній хімії — поступове дода¬ 
вання ^розчину реагенту з відо¬ 
мою концентрацією (див. Титр 
в аналітичній хімії) до виміряно¬ 
го об’єму досліджуваного розчину 
в титриметричному аналізі. За¬ 
кінчення Т. (точку еквівалентнос¬ 
ті) встановлюють: за допомогою 
індикаторів (див. Індикатори в хі¬ 
мії), за зміною інших фіз.-хім. 
властивостей досліджуваного роз¬ 
чину, напр. електропровідності 
(кондуктометричне Т.), або потен¬ 
ціалу електрода, зануреного в роз¬ 
чин для аналізу (потенціометричне 
Т.). Існують непрямі методи Т., 
напр. метод залишків, коли до 
досліджуваного розчину додають 
відомий надлишок робочого роз¬ 
чину, який потім відтитровують 
іншим робочим розчином. Засто¬ 
совують Т. для визначення кон¬ 
центрації розчину. 

І. В. П' ятницький. 
ТЙТУ/1 (від лат. ііПіІиз — напис; 
почесне звання) — 1) Спадкове 
або надане монархом почесне дво¬ 
рянське звання (граф, князь, ба¬ 
рон, віконт тощо). 2) В бурж. 
юриспруденції — підстава якого- 
небудь права (напр., Т. купівлі- 
продажу). 3) В СРСР — наймену¬ 
вання кошторису капітального бу¬ 
дівництва об’єктів, включених до 
т. з. титульних списків. 4) Перша 
сторінка книги, на якій вміще¬ 
но заголовок, прізвище автора, 
назву видавництва, рік - і місце 
видання. 

ТЙТУЛЬНИЙ СПЙСОК — в 
СРСР % затверджений у відповід¬ 
ному порядку список об’єктів, що 
їх будують або реконструюють 
чи включено до плану капіталь¬ 
них вкладень. В Т. с. зазначають: 
назву та місцезнаходження будо¬ 
ви; рік початку і закінчення буд- 
ва; проектну потужність; кошто¬ 
рисну вартість завдання за об’є¬ 
мом капітальних вкладень і вве¬ 
денням у дію виробничих потуж¬ 
ностей та осн. фондів. На основі 
Т. с. планують підрядні роботи, 
фінансують буд-во, надають кре¬ 
дити, виділяють фонди на мате- 
ріально-тех. ресурси. Залежно від 
особливості й кошторисної вартос¬ 
ті буд-ва Т. с. затверджують Рада 
Міністрів СРСР, Ради Міністрів 
союзних республік, м-ва й відом¬ 
ства СРСР, респ. м-ва й відом¬ 
ства, крайові й обл. виконкоми 
Рад народних депутатів, міськ¬ 
виконкоми міст респ. підпорядку¬ 
вання. Складаючи Т. с., перед¬ 
бачають найефективніше викори¬ 
стання капітальних вкладень у 
планованому періоді, скорочення 
строків буд-ва, спрямування кош¬ 
тів насамперед на пускові об’єкти. 
В Т. с. включають тільки ті будови, 
що до початку планованого періоду 
мають затверджені проекти і кош¬ 
ториси. Розрізняють Т. с. будов і 
пооб’єктні, або внутрішньобуді- 
вельні Т. с. В Т. с. будов наводять 
перелік перехідних об’єктів і тих, 
що їх заново розпочинають. По¬ 
об’єктні Т. с. розробляють на осно¬ 
ві затверджених Т. с. будов і ви¬ 
користовують для оперативного 
планування. їх заповнюють від¬ 
повідно до номенклатури об’єктів, 
робіт і витрат зведених кошторисів. 
Пооб’єктні Т. с. незалежно від 
кошторисної вартості щорічно за¬ 
тверджують замовники у погод¬ 
женні з генеральним підрядником. 
ТИФ (від грец. тіЗфО£ — дим, чад) 
— спільна назва ряду інфекційних 
хвороб, схожих в деяких своїх 
проявах (гарячкою і потьмаренням 
свідомості), але різних за своєю 
етіологією, а саме висипного ти¬ 
фу, паратифів, поворотного ти¬ 
фу і черевного тифу. 
ТИФЛГе — колишня (до 1936) 
назва м. Тбілісі. 
ТИФЛОГРДФІКА (від грец. тоф- 
Хб£ — сліпий і графіка) — теорія 
побудови рельєфних малюнків і 
креслень, які використовують для 
навчання сліпих малюванню та 
кресленню або з метою унаочнен¬ 
ня навч. матеріалу з ін. предметів. 
Т. враховує особливості дотиково¬ 
го сприймання сліпими графічних 
зображень і на цій основі створює 
систему наочних засобів навчання, 
спрямовану на формування в уч¬ 
нів конкретних уявлень про пред¬ 
мети і явища реального світу, 
розвиток їхньої пізнавальної ак¬ 
тивності й самостійності. У шко¬ 
лах для сліпих рельєфне малю¬ 
вання і креслення виконуються за 
допомогою тифлографічних при¬ 
ладів, які дають змогу учням одер¬ 
жувати на папері або планшеті з 
спец, мастиковим покриттям зоб¬ 
раження геом. фігур, різних пред¬ 
метів, графіків, схем, діаграм 
тощо. Див. також Тифлотехніка. 

^ І. С. Моргуліс. 
ТИФЛОПЕДАГбГІКА (від грец. 
ті)фХб£ — сліпий і педагогіка) — 

галузь дефектології, наука про 
особливості виховання і навчан¬ 
ня сліпих і слабозорих дітей. Осн. 
завданням Т. є розробка системи 
педагогічного впливу, спрямова¬ 
ної на всебічний розвиток учнів з 
вадами зору, формування у них 
процесів компенсації сліпоти та 
корекції вторинних відхилень, зу¬ 
мовлених зоровою недостатністю, 
а також підготовка їх до суспільно 
корисної трудової діяльності. Т. 
досліджує питання спец, орг-ції 
навч.-пізнавальної діяльності учнів 
на основі всебічного використання 
ними збережених аналізаторів (слу¬ 
ху, дотику, залишкового зору); 
обладнання пед. процесу спец, на¬ 
очними посібниками та тифлотех. 
приладами (див. Тифлотехніка); 
психолого-пед. особливості дітей з 
вадами зору тощо. Т. пов’язана 
з суміжними науками: загальною 
і спеціальною педагогікою, психо¬ 
логією, офтальмологією, патофізіо¬ 
логією, дит. психоневрологією та 
ін. Наук, розробка проблем Т. 
здійснюється у Н.-д. ін-ті дефек¬ 
тології АПН СРСР, у Педагогі¬ 
ки науково-дослідному інституті 
УРСР, на кафедрі тифлопедагогі- 
ки Ленінгр. пед. ін-ту ім. О. І. 
Герцена. Значний внесок у розви¬ 
ток Т. зробили рад. вчені М. І. 
Земцова, І. О. Соколянський, 
Б. Г. Коваленко, Ю. О. Кулагін, 
Р. С. Муратов, О. І. Мещеряков, 
В. С. Сверлов, Л. І. Солицева 
та ін. Див. також Тифлографіка, 
Школа для сліпих. 
Літ.: Земцова М. И. Пути компенса- 
ции слепотьі в процессе познавательной 
и трудовой деятельности. М., 1956; 
Кулагин Ю. А. Восприятие средств 
наглядности учащимися школи сле- 
пьіх. М., 1969; Солнцева Л. И. Раз- 
витие компенсаторньїх процессов у 
слепьіх детей дошкольного возраста. 
М., 1980; Акимушкин В. М., Моргу- 
лис И. С. Основи тифлологии. К., 
1980; Акимушкин В. М., Моргу- 
лис И. С. Трудовая реабилитация 
инвалидов по зрению. К., 1983. 

. І. С. Моргуліс. 
ТИФЛОТЕХНІКА (від грец. тіхр- 
Хбд — сліпий і техніка) — розділ 
дефектології, що розробляє прин¬ 
ципи конструювання і використан¬ 
ня технічних засобів (приладів, 
машин тощо) для корекції й ком¬ 
пенсації дефектів зору; сукупність 
цих технічних засобів. Осн. прин¬ 
цип конструювання Т. полягає у 
компенсаторному використанні збе¬ 
режених аналізаторів (слуху, до¬ 
тику, залишкового зору). З цією 
метою застосовуються фотоелект¬ 
ричні сигналізатори, які перетво¬ 
рюють світлові сигнали на звуко¬ 
ві або дотикові, моделі, макети, 
рельєфні схеми, допоміжні оп¬ 
тичні прилади, прилади для рель¬ 
єфного письма та креслення тощо. 
Н.-д. робота у галузі Т. проводить¬ 
ся в тифлотех. лабораторії Н.-д. 
ін-ту дефектології АПН СРСР. 
Див. також Тифлопедагогіка, Тиф¬ 
лографіка, Читальна машина для 
сліпих і сліпоглухих, Школа для 
сліпих, Брайля шрифт. 

І. С. Моргуліс. 
ТИХЕНКО Сергій Іванович (6.УІ 
1896, м. Шемаха, тепер Аз. РСР — 
19.Х 1971, Київ) — укр. рад. 
юрист, професор (з 1960), заслу¬ 
жений діяч науки УРСР (з 1968). 
Н. в сім’ї службовця. В 1918 за¬ 
кінчив юрид. ф-т Петрогр. ун-ту. 
З 1928 по 1938 працював в Укр. 

ТИХЕНКО 

жтшт 
шЗуГ 

Н. К. Титаренко. 

В. Г. Титов. 
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тихий ін-ті вивчення злочинності, 1935— 

41 — в Київ, ін-ті науково-судової 
експертизи, одночасно в 1938—41 
— в Укр. ін-ті юрид. наук. З 1944 
викладав у Київ, ун-ті; з 1947 — 
зав. кафедрою кримінального пра¬ 
ва. В 1947—52 був членом Верхов¬ 
ного суду УРСР. Осн. праці при¬ 
свячено питанням кримінального 
права та криміналістики. 
ТЙХИЙ Іван Антонович (10.1 
1927, с. Савинці, тепер смт Балак- 
лійського р-ну Харків, обл.— 

ґ 

І. А. Тихий. Чорногузи. 1960. 

27.VI 1982, Київ) — укр. рад. 
живописець, засл. діяч мист. 
УРСР (з 1964). У 1953 закінчив 
Київ, худож. ін-т, де навчався 
у С. Григор’єва і В. Костецького. 
Твори: «Щасливий батько» (1951), 
«Прийом до піонерів» (1953), 
«Материнство» (1957), «Чорногу¬ 
зи» (1960), «Рідна земля» (1963), 
«Вічний вогонь» (1964—65), «Жме¬ 
ня землі» (1967), «В Смоль¬ 
ний» (1970), «Здрастуй, Славути- 
че!» (1975). В 1964—82 викладав у 
Київ, художньому інституті. 
ТЙХИЙ Наум Миронович 
(справж. прізв., ім’я та по батько¬ 
ві — Штілерман Наум Меєрович; 
н. 28.V 1920, с. Ємільчине, тепер 
смт Житомир, обл.) — укр. рад. 
письменник. Учасник Великої Віт- 
чизн. війни. Закінчив Київ, ун-т 
(1947). Працював у періодичній 
пресі (1947—55). Перша зб. вір¬ 
шів «Розмова з друзями» вийшла 
1947. Автор книг віршів і поем 
«Листи з гуртожитку» (1949), «Лю¬ 
бов і труд» (1956), «Що серце знає» 
(1958), «Колиска на вітрах» (1964), 
«Цілую хліб твій» (1972), романів 
«В дорогу виходь на світанні» 
(1959), «Рахунок за сонце» (1979) 
та ін. Нагороджений орденом Чер¬ 
воної Зірки, медалями. 
Те.: Будень вічної вулиці. К., 1979. 

Г* Г* лов 
ТЙХИЙ ОКЕАН — найбільший 
океан земної кулі. Розташований 
між Азією та Австралією на Зх., 
Америкою на Сх., Антарктидою 
на Пд. Площа 178,7 млн. км2 (бл. 
половини площі Світового океа¬ 
ну), об’єм водної маси 724 млн. 
км3. Найглибший з океанів, його 
пересічна глиб. 3984 м, максималь¬ 
на — 11 022 м (Маріанський жо¬ 
лоб). Берегова лінія на Зх. дуже 
розчленована, тут розташовані всі 
окраїнні й міжострівні моря (див. 
таблицю). Сх. береги відносно 
рівні, найбільші затоки — Аляс¬ 
ка, Каліфорнійська затока. На 
Зх. переважають абразійні та 
акумулятивні, подекуди фіордо¬ 
ві береги, на Сх.— абразійно-де¬ 
нудаційні. В Т. о. налічують по¬ 
над 10 тис. островів. Найпошире¬ 
ніші океанічні острови коралового 

та вулканічного походження, особ¬ 
ливо у пд. та пд.-зх. частинах 
океану (див. Океанія). Виділяють 
також материкові острови (Саха¬ 
лін, Японські острови, Філіппін¬ 
ок і острови. Нова Гвінея тощо) 
та острови перехідної зони, пере¬ 
важно вулканічні — більшість 
Курильських островів, Алеутсь¬ 
ких островів, о-ви Рюкю (Нансей) 
та ін. Через Т. о. проходить лінія 
зміни дати. 
Рельєф дна. У Т. о. представ¬ 
лені різні форми рельєфу дна — 
від морфоструктур планетарного 
порядку до мікрорельєфу. Підвод¬ 
на окраїна материків (10 % площі 
дна) найбільшу ширину має у зх. 
частині океану, де шир. матери¬ 
кової обмілини (шельфу) досягає 
800 км (зокрема, у Берінговому 
марі). У перехідній зоні (понад 
13 % площі дна) найкраще вияв¬ 
лені глибоководні западини (жо¬ 
лоби) з максимальними для Сві¬ 
тового ок. глибинами (див. таб¬ 
лицю). Ложе Т. о. займає понад 
65 % площі дна. В його межах ви¬ 
діляють глибоководні абісальні 
улоговини завглибшки 5000—6000 
м, розділені підводними піднят¬ 
тями. Серед найбільших — Північ¬ 
но-Східна улоговина (пл. 32,5 
млн. км2), розчленована численни¬ 
ми широтними розломами, Пів¬ 
нічно-Західна улоговина з Шатсь- 
кого підняттям, а також Цент¬ 
ральна улоговина та Південна 
улоговина. Рельєф улоговин пере¬ 
важно горбистий. Більшість під¬ 
водних хребтів у межах ложа Т. о. 
являють собою брилово-склепінні 
підняття, ускладнені горами пе¬ 
реважно вулканічного походжен¬ 
ня, які подекуди утворюють ост¬ 
рови (Гавайї, Самоа, Пасхи ост¬ 
рів та ін.). Крім цих піднять, ві¬ 
домі підводні гори Магеллана, 
Музикантів, Картографів. Система 
серединноокеанічних хребтів (11% 
площі дна) представлена Півден¬ 
но-Тихоокеанським підняттям, 
Східно-Тихоокеанським піднят¬ 
тям та Чілійським підняттям у 
сх. та пд.-сх. частинах океану. 
Порівняно з ін. океанами ця мор- 
фоструктура має більшу ширину, 
менш розчленовані схили, не завж¬ 
ди чітко визначену рифтову доли¬ 
ну (див. Рифт). У Т. о. виявлено 
всі типи донних відкладів. Ха¬ 
рактерною особливістю є значне 
поширення глибоководної черво¬ 
ної глини, що вкриває дно океаніч¬ 
них улоговин. У пн. частині океа¬ 
ну поширені кремнисті осадки, 
гол. чин. діатомовий мул, в ек¬ 
ваторіальній зоні — радіоляріє¬ 
вий мул. На Пд. від екватора окре¬ 
мі ділянки дна вкриті форамініфе¬ 
ровим мулом, поблизу узбережжя 
переважають теригенні відклади. 
Найбільша товща донних відкладів 
у котловинах окраїнних морів 
(2—3 км і більше), на дні улого¬ 
вин ложа — до 1 км. Див. також- 
Рельєф океанічного дна. 
К л і м а т Т. о. дуже різноманіт¬ 
ний, що пов’язано з його положен¬ 
ням у різних кліматичних поясах — 
від екваторіального до субарктич¬ 
ного на Пн. та антарктичного на 
Пд. У субтропічних широтах роз¬ 
виваються Пн.-Тихоокеанський та 
Пд.-Тихоокеанський максимуми, 
розділені Екваторіальною депре¬ 
сією, у Пн. півкулі — Алеутський 

мінімум, у Пд. (між 40° і 60° пд. 
ш.) — протягом року переважає 
низький атм. тиск. Під дією цих 
центрів у субтропічних і тропіч¬ 
них широтах виникають пасати, 
у помірних широтах — сильні 
зх. вітри. Для зх. частини Т. о. 
характерні мусони, у тропічних 
широтах цієї частини океану фор¬ 
муються тайфуни. У лютому пе¬ 
ресічна т-ра повітря над океаном 
зменшується від +26, +27° бі¬ 
ля екватора до —20° у Берінгово¬ 
му м. та до —10° (літо в Пд. пів¬ 
кулі) біля берегів Антарктиди, у 
серпні відповідно +26, +28°, 
+ 6, +8° та —25°. Макс. кількість 
опадів біля екватора до 3000 мм 
на рік, у помірних широтах — 
1000—1500 мм, у високих — 300— 
500 мм, у субтропічних — 100— 
200 мм на рік. 
Гідрологічний режим 
Т. о. визначається його кліматич¬ 
ними умовами та водообміном з 
ін. океанами. Пересічна т-ра по¬ 
верхневих вод +19,1°, усієї вод¬ 
ної маси +3,7°. Т-ра змінюється 
від від’ємних значень у високих 
широтах до + 29° і більше в районі 
термічного екватора. Широтний 
хід ізотерм порушують теплі й 
холодні течії. З глибиною т-ра 
зменшується (до глиб. 1000 м), ниж¬ 
че її зміни незначні, у придонному 
шарі становить від +2° до —1°. 
Найбільша солоність поверхневих 
вод у пасатних зонах — 35,9 %о 
(на Пн.) та 36,9 %о (на Пд.). Під 
впливом пануючих вітрів поверх¬ 
неві течії мають гол. чин. зх. на¬ 
прям у низьких широтах та сх. у 
високих. У помірних широтах пе¬ 
реважають субтропічні антицикло¬ 
нальні кругообіги, що включають 
гечію Куросіо, Каліфорнійську 
течію та Північну Пасатну течію 
у пн. частині океану, Східно-Ав¬ 
стралійську течію, Перуанську 
течію та Південну Пасатну течію 

пд. частині. 
високих широтах Пд. півкулі 

виникає Антарктична циркумпо¬ 
лярна течія, у Пн.— циклонічний 
кругообіг, що включає Курильсь- 
ку течію, Пн.-Тихоокеанську та 
Аляскинську течії. Під Пд. Пасат¬ 
ною течією існує потужна глибин¬ 
на протитечія — течія Кромвелла. 
Найбільші хвилі спостерігаються 
в районі дії зх. вітрів — у Пн. 
півкулі на Пн. від 40° пн. ш., у 
Пд.— між 40° і 60° пд. ш. Вис. їх 
понад 20 м (напр.. у зат. Аляска). 
У пн. частині океану виникають 
цунамі. Припливи найчастіше бу¬ 
вають добові та змішані. Макс. 
вис. припливів — 13 м (у Пенжин- 
ській губі Охотського м.), у від¬ 
критому океані — 0,5—2,5 м. Лід 
у вигляді плавучої криги та 
айсбергів утворюється у крайній 
пн. частині океану і біля берегів 
Антарктиди. 
Рослинний і тварин¬ 
ний світ. Найбільший розви¬ 
ток життя спостерігається вздовж 
узбережжя на малих глибинах. Се¬ 
ред донних водоростей (6л. 4 тис. 
видів) у помірних широтах багато 
фукусових і ламінарієвих, у тро¬ 
пічних широтах їх замінюють сар- 
гасові, деякі зелені і червоні водо¬ 
рості. Для мілководдя в тропіч¬ 
них широтах характерні коралові 
рифи, на узбережжі — мангрові 
ліси. Біомаса і чисельність водя- 
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них організмів у напрямі від по¬ 
мірних широт до екватора зменшу¬ 
ється, зокрема біомаса зоопланкто¬ 
ну (див. Планктон) — у 5—10 раз, 
бентосу — в 40 — 80 раз, риб — 
у 2 — 3 рази, а видова різнома¬ 
нітність зростає. З глибиною 
в Т. о. зменшується як чисель¬ 
ність, так і кількість видів гідро¬ 
біонтів; на великих глибинах Т. о. 
живуть глибоководні тварини. 
В складі фітопланктону Т. о. 6л. 
1300 видів; переважають одноклі¬ 
тинні водорості, гол. чин. діато¬ 
мові, перидинеї і коколітофори- 
ди, в складі зоопланктону — вес¬ 
лоногі ракоподібні, евфаузиди, ра¬ 
діолярії, сифонофори, медузи, реб¬ 
роплави. Тваринний світ Т. о. за 
видовим складом в 3—4 рази ба¬ 
гатший, ніж в ін. океанах; багато 
які його представники є ендеміка¬ 
ми (наприклад, морські їжаки, 
морський котик, сивуч, більшість 
лососевих), трапляються каша¬ 
лот, кити смугачі тощо. Найваж¬ 
ливіше промислове значення ма¬ 
ють: риби (анчоуси, лососеві, осе¬ 
ледець, сардина, сайра, тунці; 
камбала, минтай та ін.), ссавці 
(мор. котик, калан, морж, си¬ 
вуч), безхребетні (краби, кревет¬ 
ки, устриці, гребінець, головоногі 
молюски та ін.), рослини (морська 
капуста, агаронос-анфельція, мор¬ 
ська трава зостера тощо). 
Історія дослідження 
Т. о. мас кілька етапів. Ще у 
стародавні часи (1 тис. до н. е. та 
перші ст. н. е.) по Т. о. плавали ки¬ 
тайці, малайці, полінезійці. Пер¬ 
шим з європейців берегів океану 
досяг ісп. конкістадор В. Н. де 
Бальбоа (1513). У 1521 Ф. Магел- 
лан під час першої кругосвітньої 
подорожі переплив океан і дав 
йому назву «Тихий». Доповнили 
відомості про океан плавання ісп. 
мореплавця А. Сааведри (1528— 
29), англ. Ф. Дрейка (1577—80), 
голл. А. Тасмана (1642—43) та 
ін. З 17 ст. рос. мореплавці почали 
досліджувати пн. та пн.-сх. час¬ 
тини Т.. о. У 1648 С. І. Дежньов 
уперше'вийшов з Пн. Льодовитого 
ок. у Тихий ок. В. Берінг та О. І. 
Чириков (1728, 1741), І. Федоров 
та М. С. Гвоздєв (1732) нанесли на 
карту пн.-сх. узбережжя Т. о. 
Нові відомості про центр, та пд. 
частини океану дали плавання Дж. 
Кука (1768—79). Під час першої 
рос. кругосвітньої подорожі І. Ф. 
Крузенгитерна та Ю. Ф. Лисян- 
ського (1803—06) вивчались, зок¬ 
рема, фіз. властивості води. У 
1823—26 під час експедиції на 
судні «Предприятие» рос. фізик 
Е. X. Лени, провів перше визначен¬ 
ня питомої ваги води. Глибоко¬ 
водні спостереження проводили 
Ж. С. С. Дюмон-Дюрвіль (1828), 
американець Ч. Уїлкс (1839—40) 
та ін. 
Наступний період вивчення Т. о. 
характеризується розвитком ком¬ 
плексних океанографічних • дослід¬ 
жень — англ. експедиція на суд¬ 
ні «Челленджер» (1872—76), амер. 
на судні «Тускарорі» (1873—76), 
рос. на судні «Витязь* (1886— 
1889) під керівництвом С. О.- 
Макарова та ін. Після Великої 
Вітчизн. війни у Т. о. проводять 
дослідження рад. вчені на спеці¬ 
ально обладнаних кораблях («Ви¬ 
тязь*', «Михайло Ломоносов*, 

«Академік Вернйдський», «Ю. М. 
Шокальський*, «О. І. Воєйков», 
«Об* та ін.). Комплексне вивчення 
окремих районів Т. о. здійснюєть¬ 
ся за міжнар. програмами «Нор- 
пак* (з 1955), «Еквапак* (з 1956) 
та Міжнар. геофіз. року (1957— 
58). У 1965—70 проводились між¬ 
нар. дослідження течії Куросіо 
та прилеглих районів, 1976 — тро¬ 
пічний експеримент «Тропекс-76* 
тощо. У дослідженнях Т. о. бе¬ 
руть участь Тихоокеанський ін-т 

Тихий океан. Моря 
(за даними 1981) 

Моря 
Площа, 
тис. км2 

Най¬ 
більша 
глиби¬ 
на, м 

Амундсена 98 585 

Балі 40 1589 

Банда 714 7440 

Беллінсгаузена 487 4115 

Берінгове 2315 5500 

Жовте 416 106 

Коралове 4068 9174 

Молуккське 274 4970 

Новогвінейське 338 4164 

Охотське 1603 3521 

Південно-Китайське 3537 5560 

Росса 960 2972 

Саву 104 3475 

Серам 161 5319 

Соломонове 755 9103 

Сомова 1000 — 

Сулавесі 453 5914 

Сулу 335 5576 

Східно-Китайське 836 2719 

Тасманове 3336 6015 

Фіджі 3177 7633 

Філіппінське 5726 10265 

Хальмахера 75 3225 

Яванське 552 1272 

Японське 1062 3720 

географії Далекосхідного науко¬ 
вого центру АН СРСР, Ін-т океа¬ 
нології ім. П. П. Ширшова 
АН СРСР, на Україні, зокрема, 
Морський гідрофізичний інсти¬ 
тут АН УРСР, Геологічних наук 
інститут АН УРСР та ін. 
У бас. Т. о. живе половина населен¬ 
ня планети, зосереджено значні 
біол., мінеральні, а також рекреа¬ 
ційні ресурси. На Т. о. припадає 
понад 50 % світового вилову риби, 
важливе місце займає продукція 
аквакультури. Серед мінеральних 
ресурсів Т. о. (переважно у шель¬ 
фовій зоні) — нафта та газ (ЗО— 
40 % усіх запасів Світового ок.), 
вугілля, олов’яна руда, золото, 
ільменіт, рутил, циркон, мона- 
цит та ін., поширені глауконіт, 
фосфорит, різноманітні буд. ма-' 
теріали. У донних відкладах зо¬ 
середжені залізо-марганцеві кон¬ 
креції, алюміній (у червоних гли¬ 
нах). Через Т. о. проходять важ¬ 
ливі мор. та повітр. шляхи, що 
з’єднують чотири континенти й 
численні острови. За обсягом мор. 
перевезень Т. о. займає друге міс¬ 
це після Атлантичного ок., повітр. 
транспорт має особливе значення 
через велику протяжність океану. 
Для безпеки мореплавства діють 
радіонавігаційні системи «Омега», 

«Лоран-А», «Лоран-С», космічні 
навігаційні системи («Транзит» та 
ін.), а також гідрометеорологічні 
служби спостереження за тайфу¬ 
нами й цунамі. Раціональне вико¬ 
ристання та охорона природних 
ресурсів Т. о. можливі за умови 
всебічного міжнар. співробітницт¬ 
ва. Карту див. на окремому арку¬ 
ші, с. 256—257. 
Літ.: Зкономическая географи я Ми¬ 
рового океана. Л., 1979; Бурков В. А. 
Общая циркуляция Мирового океана. 
Л., 1980; Тихий океан. Л., 1981; Тихий 
океан. М., 1982. Ю. Ф. Безруков, 

М. П. Булгаков. 

ТЙХОВ Гаврило Адріанович 
[19.IV (1.У) 1875, с. Смолевичі, те¬ 
пер Смолевицького р-ну Мін. обл. 
— 25.1 1960, Алма-Ата] — рад. аст¬ 
роном, чл.-кор. АН СРСР (з 1927), 
акад. АН Каз. РСР (з 1946). 
Закінчив Моск. ун-т (1897). В 
1906—41 працював у Пулковській, 
з 1941 — в Алма-Атинській об¬ 
серваторіях. Осн. праці— в галу¬ 
зі астрометрії і спектрофотометрії. 
Т.— основоположник астробота¬ 
ніки і астробіології. Розробив мето¬ 
дику фотометричних спостережень 
за допомогою світлофільтрів. Ок¬ 
ремі праці Т. стосуються також 
атм. оптики та аерознімання. На¬ 
городжений орденом Леніна, орде¬ 
ном Трудового Червоного Прапо¬ 
ра, медалями. 
ТИХОМАНДРЙЦЬКИЙ Матвій 
Олександрович [17(29).І 1844, 
Київ — 1921] — укр. математик. 
Закінчив (1865) Петерб. ун-т, у 
1879—83 працював там же, у 
1885—1904 — у Харків, ун-ті 
(з 1888 — професор). В останні 
роки свого життя працював у Крим, 
ун-ті (Сімферополь). Наук, праці 
Т. присвячені вищій алгебрі, еліп¬ 
тичним функціям, абелевим інте¬ 
гралам, теорії імовірностей. Т.— 
автор підручників з вищої алгебри 
та матем. аналізу. 
ТИХбМЕЛЬ, Тихомль, Тихом- 
ля — давньоруське місто. Вперше 
згадується .в Іпатіївському літо¬ 
писі під 1152. За літописом, Т. 
був розташований на Волино-По- 
дільському прикордонні. В 13 ст., 
можливо, входив до складу т. з. 
Болохівської землі. Археол. за¬ 
лишками Т. вважають городище 
11—12 ст. поблизу однойменного 
села Білогірського р-ну Хмельн. 
області. 
ТИХОМЙРОВ Дмитро Іванович 
[24.Х (5.XI) 1844 — 14(27).Х 
1915] — рос. педагог і осв. діяч. У 
1866 закінчив Моск. учительську 
семінарію. Діяльність Т. тісно 
пов’язана з громадсько-пед. рухом 
60-х рр. Був організатором і керів¬ 
ником однієї з перших у Росії ве¬ 
чірніх фабричних шкіл у Москві. 
Відомий і як діяч земських шкіл 
і пед. курсів (зокрема, курсів 
Моск. т-ва виховательок та учите¬ 
льок, пізніше названих «тихоми- 
ровськими»). В 1894—1915 — ре¬ 
дактор журн. «Детское чтение». 
Створив навч. посібники для поч. 
школи: «Буквар для сумісного нав¬ 
чання читанню й письму...» (1873; 
витримав 161 видання); «Початки 
граматики» (1885); у читанці «Вес¬ 
няні сходи» (1896; перевидавалася 
50 разів) умістив уривок з поеми 
Т. Шевченка «Перебендя». В 1911 
за редакцією Т. і з його вступною 
статтею вийшла рос. мовою збір- 

ТИХОМИРОВ 

Тихий океан. 
Глибоководні жолоби 
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Маріанський 11022 

Тонга 10 882 

Філіппінський 10 265 

Кермадек 10 047 

Ідзу-Огасава- 
ра (Бонін) 9810 

Курило-Кам- 
чатський 9717 

Пн. Новогеб- 
рідський 9174 

Волкано 9157 

Бугенвіль- 
ський 9103 

17 УРЕ, т.іі 
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ТИХОМИРОВ 

М. М. Тихомиров. 

А. М. Тиховов. 

В. В. Тиховов. 

ка вибраних віршів Т. Шевченка. 
Виступав з лекціями перед учите¬ 
лями на Україні. 
ТИХОМЙРОВ Михайло Микола¬ 
йович [19 (31).У 1893, Москва — 
2.IX 1965, там же] — рад. історик, 
акад. АН СРСР (з 1953). Н. в 
сім’ї службовця. В 1917 закінчив 
історико-філол. ф-т Моск. ун-ту. 
Був на музейній, бібліотечній, 
а також на викладацькій роботі 
(з 1934 — в Моск. ун-ті). З 1935 —в 
Ін-ті історії АН СРСР, потім — в 
Ін-ті слов’янознавства АН СРСР. 
В 1953—57 — академік-секретар 
Відділення істор. наук АН СРСР; 
з 1956 — голова Археографічної 
комісії. З 1959 — дійсний член 
Польс. АН. Т.— автор монографій 
з історії Росії періоду феодалізму, 
праць з історіографії та джерело¬ 
знавства, статей з історії рос. куль¬ 
тури, зокрема книгодрукування, 
пд.-слов’ян. країн, істор. геогра¬ 
фії тощо, а також публікацій істор. 
джерел. Нагороджений орденом 
Леніна, іншими орденами, меда¬ 
лями. 
ТЙХОН [справж. прізв.— Бєла- 
він Василь Іванович; 19 (31).XII 
1865, м. Торопець, тепер Ка ліній, 
обл.— 7.IV 1925, Москва] — пат¬ 
ріарх Московський і всія Русі. За¬ 
кінчив Петерб. духовну академію. 
З 1897 — єпископ. В 1898 — 1907 
— архієпископ у Пн. Америці, 
1907—13 — архієпископ Ярослав¬ 
ський і Ростовський. Був активним 
діячем монархічної орг-ції <Союз 
руського народу>. З 1917 — Мос¬ 
ковський митрополит, у листопаді 
на помісному соборі Руської пра¬ 
вославної церкви обраний патріар¬ 
хом. Т. оголосив анафему Рад. 
владі й намагався перетворити 
церкву на оплот контрреволюції, 
виступав проти декрету Рад. вла¬ 
ди про відокремлення церкви від 
держави. За контрреволюц. діяль¬ 
ність 1922 притягнений до суд. від¬ 
повідальності. В 1923 помісний 
собор, скликаний обновленцями, 
позбавив Т. сану. Переконавшись, 
що боротьба проти Радянської 
влади призводить до втрати церк¬ 
вою впливу на віруючих, Т. пуб¬ 
лічно відмовився від контрре¬ 
волюц. діяльності і закликав ду¬ 
хівництво та віруючих до лояль¬ 
ного ставлення до Радянської 
влади. 
ТЙХОНОВ Андрій Миколайович 
[н. 17 (ЗО).Х 1906, Гжатськ, тепер 
м. Гагарін Смол, обл.] — рад. ма¬ 
тематик і геофізик, акад. АН 
СРСР (з 1966), Герой Соціалістич¬ 
ної Праці (1953). Закінчив (1927) 
Моск. ун-т; з 1930 працює в ньому 
ж і в Ін-ті прикладної матема¬ 
тики АН СРСР (з 1953). Наук, пра¬ 
ці присвячені топології, функціо¬ 
нальному аналізу, теорії диферен¬ 
ціальних рівнянь, матем. фізиці, 
геофізиці, обчислювальній мате¬ 
матиці. Т.— один з основополож¬ 
ників теорії диференціальних рів¬ 
нянь з малим параметром при стар¬ 
шій похідній. Здійснив фундамен¬ 
тальні дослідження з теорії і ме¬ 
тодики застосування електромагн. 
полів для вивчення внутр. будови 
земної кори (1950). Під керівницт¬ 
вом Т. створено алгоритми розв’я¬ 
зування багатьох прикладних за¬ 
дач. Розвинув теорію (1956—63) 
однорідних різницевих схем (ра¬ 
зом з О. А. Самарським). Введене 

Т. поняття регуляризації (1943, 
1963) дало змогу розвинути мето¬ 
ди розв’язування некоректно по¬ 
ставлених задач, зокрема оберне¬ 
них задач класичної математики 
і природознавства. Нагороджений 
5 орденами Леніна, ін. орденами, 
медалями. Держ. премія СРСР, 
1953, 1976. Ленінська премія, 
1966. 
ТЙХОНОВ Вячеслав Васильович 
(н. 8.ІІ 1928, м. Павловський По¬ 
сад, тепер Моск. обл.) — рос. 
рад. кіноактор, нар. арт. СРСР (з 
1974), Герой Соціалістичної Праці 
(1982). Член КПРС з 1976. В 
1950 закінчив ВДІК. Перша 
роль в кіно — Володя Осьмухін 
у фільмі <Молода гвардія* (1948). 
Інші ролі в кіно: Матвій Моро¬ 
зов («Діло було в Пенькові », 
1958), Віктор Райський («Надзви¬ 
чайна пригода», 1959), Олексій 
(«Оптимістична трагедія», 1963), 
князь Андрій («Війна і мир», 
1966—67), Мельников («Доживе¬ 
мо до понеділка», 1968), полков¬ 
ник Ісаєв — Штірліц (багатосерій¬ 
ний телефільм «Сімнадцять мит- 
тєвостей весни», 1972), Микола 
Стрєльцов («Вони воювали за Бать¬ 
ківщину», 1974), Іван Іванович 
(«Білий Бім чорне вухо», 1977). 
Читав текст від автора у фільмі 
«Відродження» (1980, київ, кіно¬ 
студія «Укртелефільм»). Нагород¬ 
жений 2 орденами Леніна, ін. ор¬ 
денами, медалями. Держ. премія 
СРСР, 1970. Ленінська премія, 
1980. Держ. премія УРСР ім. 
Т.^Г. Шевченка, 1980. 
ТЙХОНОВ Микола Олександро¬ 
вич [н. 1 (14).V 1905, Харків] — 
рад. держ. і парт, діяч, двічі Ге¬ 
рой Соціалістичної Праці (1975, 
1982), доктор тех. наук (1961). 
Член КПРС з 1940. Н. в сім’ї служ¬ 
бовця. Закінчив Дніпроп. мета¬ 
лург. ін-т (1930). Трудову діяль¬ 
ність почав з 1924 пом. машиніста 
паровоза. З 1930 — на інженерно- 
тех. роботі; 1933—47 — нач. цеху, 
гол. інженер на з-дах у Дніпропет¬ 
ровську та Первоуральську. В 1947 
—50 — директор Південнотруб- 
ного з-ду в Нікополі. В 1950— 
55 — нач. Гол. управління М-ва 
чорної металургії СРСР. У 1955— 
57 — заст. міністра чорної металур¬ 
гії СРСР. У 1957—60 — голова 
Дніпроп. раднаргоспу. В 1960— 
63 — заст. голови Держ. науково- 
екон. ради Ради Міністрів СРСР — 
міністр СРСР. У 1963—65 —заст. 
голови Держплану СРСР — мі¬ 
ністр СРСР. З 1965—заст. Голови, 
з 1976 — перший заст. Голови Ради 
Міністрів СРСР. З жовтня 1980 — 
Голова Ради Міністрів СРСР. У 
1961—66 — кандидат, з 1966 — 
член ЦК КПРС. У 1978—79 — 
кандидат у члени Політбюро ЦК 
КПРС. З листопада 1979 — член 
Політбюро ЦК КПРС. Депутат 
Верховної Ради СРСР 5—10-го 
скликань. Нагороджений 8 орде¬ 
нами Леніна, орденом Жовтневої 
Революції, 2 орденами -Трудового 
Червоного Прапора, орденом Чер¬ 
воної Зірки, медалями. Держ. 
премія СРСР, 1943, 1951. 
Те.: Избранньїе речи и статьи. М., 
1980. 

ТЙХОНОВ Микола Семенович 
[22.XI (4.XII) 1896, Петербург — 
8.ІІ 1979, Москва] — рос. рад. 
письменник і громад, діяч, Герой 

Соціалістичної Праці (1966). Учас¬ 
ник 1-ї світової, громадянської 
і Великої Вітчизн. воєн. Друкува¬ 
тися почав 1918. Поема «Самі» 
(1920) — один з перших творів на 
ленінську тему. Збірки «Орда» і 
«Брага» (обидві — 1922) — про 
героїку і романтику революції. У 
зб. «Пошуки героя» (1927) звернув¬ 
ся до теми соціалістичного бу¬ 
дівництва. Цикл віршів «Юрга» 
(1930), зб. «Вірші про Кахетію» 
(1935) присвячені дружбі народів 
СРСР. У роки Великої Вітчизн. 
війни виступав з патріотичними 
творами — поема «Кіров з нами» 
(1941; Держ. премія СРСР, 1942), 
нариси «Ленінград приймає бій» 
(1942) та ін. Важливе місце у твор¬ 
чості Т. посідає тема Сходу, тема 
пролет. інтернаціоналізму, бо¬ 
ротьби за мир [цикли віршів «Аф¬ 
ганська балада» (1922), «Грузин¬ 
ська весна» (1948; Держ. премія 
СРСР, 1949), «Два потоки» (1951; 
Держ. премія СРСР, 1952); «На 
другому Всесвітньому конгресі 
прихильників миру» (1953); кни¬ 
га повістей і оповідань «Шість 
колон» (1968; Ленінська премія, 
1970)]. Писав оповідання, літ. ме¬ 
муари, виступав як публіцист,, 
перекладач (зокрема, поезій Т. 
Шевченка). Автор «Віршів про 
Україну» (1953—54), статей про 
Т. Шевченка, І. Франка, Н. Ри¬ 
бака. Твори Т. укр. мовою перек¬ 
ладали П. Тичина, М. Рильський,. 
М. Бажан, В. Сосгора, М. Тере- 
щенко, А. Малишко. Депутат Вер¬ 
ховної Ради СРСР 2—9-го скли¬ 
кань. Був членом Всесвітньої Ра¬ 
ди Миру, головою Рад. Комітету 
захисту миру (1949—79). Нагород¬ 
жений 4 орденами Леніна, орде¬ 
ном Жовтневої Революції, ін. ор¬ 
денами, медалями. Міжнар. Ленін¬ 
ська премія «За зміцнення миру 
між народами» (1957). Золота ме¬ 
даль Миру ім. Ф. Жоліо-Кюрі. 
Державна премія УРСР ім. Т. Г. 
Шевченка (1964). 
Те.: Собрание сочинений, т. 1—7. М., 
1973—77; Укр. перекл - Вам- 
бері. X., 1929; Війна. X., 1933; Ри¬ 
си радянської людини. К., 1945; Опо¬ 
відання про Пакистан. К., 1952; 
Вибрані поезії. К., 1957; Вибрані 
твори. К., 1967; Шість колон. К., 
1972. 
Літ.: Гринберг И. Творчество Николая 
Тихонова. М., 1972; Бєляєва С. Поет- 
інтернаціоналіст Микола Тихонов. К.г 
1976; Гур’єв Б. М. Микола Тихонов. 
К., 1976; Шошин В. Николай Тихонов. 
Л., 1981; Бажан М. Співець вели¬ 
кого братерства (Про Ніколая Тихо- 
нова). В кн.: Бажан М. Думи і 
спогади. К., 1982; Морщихина А. Ни¬ 
колай Семенович Тихонов. Библио- 
графический указатель его произ- 
ведений и литературьі о нем. 1918 — 
1970 гг. Л., 1975. І. Т. Крук. 
ТИХОНбВИЧ Йосип Кирилович 
(рр. н. і см. невід.) — укр. і рос. 
військ, лікар. Доктор медицин» 
(з 1823). Н. у Києві. Закінчив 
мед. ф-т Моск. ун-ту (1813), де 
працював до 1828. Перебував на 
військ, службі; брав участь в ро¬ 
сійсько-турецькій війні (1828— 
29); працював у Кременчуку та 
Лубнах (1839—48); з 1848 до від¬ 
ставки 1855 — у Москві лікарем 
губернської управи. Автор дво¬ 
томної праці про охорону здоров’я 
вагітних, породіль та новонародже¬ 
них (1825), а також опису хірур¬ 
гічних інструментів (1838), вида¬ 
них у Москві. М. О. О борін. 
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ТИХОНбВСЬКИЙ Олексій Лав- 
рентійович (н. 15.IX 1935, м. Ко- 
рюківка Черніг. обл.) — укр. рад. 
вчений у галузі вакуумної мета¬ 
лургії, доктор тех. наук (з 1975). 
Член КПРС з 1976. Після закін¬ 
чення (1958) Київ, політехнічного 
ін-ту працює в Ін-ті електрозварю¬ 
вання ім. Є. О. Патона АН УРСР. 
Оси. праці — з питань електрон- 
нопроменевого плавлення і рафі¬ 
нування металів і сплавів, теорії 
фіз.-хім. процесів у вакуумі. Держ. 
премія УРСР, 1974. 
ТИХОНРАВОВ Микола Савич 
[З (15).Х 1832, с. Шеметове, тепер 
Мещовського р-ну Калуз. обл.— 
27.XI (9.XII) 1893, Москва] — 
рос. літературознавець, архео¬ 
граф, акад. Петерб. АН (з 1890). 
Представник культурно-історич¬ 
ної школи в літературознавстві. Ав¬ 
тор праць з історії рос. громад, 
думки — « Бояриня Морозова» 
(1865), «Московські вільнодумці 
початку XVIII ст. і Стефан Явор- 
ський» (1870), статей про давню і 
нову рос. л-ру і зх.-європ. л-ру 
(Дайте, Шекспір) та ін. Вивчав і 
публікував рукописні матеріали; 
досліджував «Слово о полку Іго¬ 
ревім», апокрифи, рос. та укр. дра¬ 
му, творчість А. Кантеміра, М. 
Ломоносова, В. Тредіаковського, 
Д. Фонвізіна, О. Пушкіна, М. Го¬ 
голя та ін. 
ТИХОНРАВОВ Михайло Клав- 
дійович [16 (29).VII 1900, Влади¬ 
мир — 4.III 1974, Москва] — рос. 
рад. вчений і конструктор у галу¬ 
зі ракетобудування і космонавти¬ 
ки, засл. діяч науки і техніки 
РРФСР (з 1970), Герой Соціа¬ 
лістичної Праці (1961). Закінчив 
(1925) Військово-повітряну ака¬ 
демію ім. М. Є. Жуковського. З 
1932 — у Групі вивчення реак¬ 
тивного руху, з 1934 — керівник 
відділу у Реактивному н.-д. ін-ті. 
Керував створенням перших рад. 
ракет з двигунами на рідкому па¬ 
ливі. Досліджував рідинні ракет¬ 
ні двигуни, розробляв ракети для 
вивчення верх, шарів атмосфери, 
займався питаннями підвищення 
купчастості стрільби некеровани- 
ми реактивними снарядами. Пра¬ 
цював над проблемами проектуван¬ 
ня складених ракет. Брав участь 
у створенні перших штучних супут¬ 
ників Землі, пілотованих косміч¬ 
них кораблів, автом. міжпланет¬ 
них апаратів. Т.—чл.-кор. Міжнар. 
астронавтичної академії (з 1968). 
Нагороджений двома орденами 
Леніна, ін. орденами, медалями. 
Ленінська премія, 1957. 
ТИХООКЕАНСЬКА СКЛАД¬ 
ЧАСТІСТЬ — те саме, що й мезо¬ 
зойська складчастість. 
ТИХООКЕАНСЬКИЙ флот 
(ТОФ) — оперативно-стратегічне 
об’єднання ВМФ СРСР, створене 
для захисту морських рубежів і 
забезпечення держ. інтересів 
СРСР на Далекому Сході. Осно¬ 
вою ТОФ були сформовані 1922 
Морські сили Далекого Сходу 
(нач. І. К. Кожанов), що існували 
до 1925. В 1932 їх було відновле¬ 
но (команд.—М. В. Вікторов), 
11.1 1935 перейменовано на ТОФ. 
Під час Великої Вітчизн. війни 
1941—45 ТОФ перебував у постій¬ 
ній бойовій готовності. З почат¬ 
ком радянсько-японської війни 
1945 ТОФ (команд.— І. С. Юма- 

шев) разом з рад. військами За¬ 
байкальського, 1-го і 2-го Далеко¬ 
східних фронтів брав участь у роз¬ 
громі Квантунської армії, здійс¬ 
нював десантні операції по виз¬ 
воленню Пд. Сахаліну та Куриль- 
ських островів. За виявлену 
мужність понад ЗО тис. моряків, 
льотчиків і мор. піхотинців ТОФ 
нагороджено орденами і медалями, 
понад 50 з них присвоєно звання 
Героя Рад. Союзу. 19 кораблям 
і частинам ТОФ присвоєно най¬ 
менування гвардійських, 16 — на¬ 
городжено орденами. За бойові 
заслуги ТОФ нагороджений орде¬ 
ном Червоного Прапора (1965). 

В. В. Сидоров. 
ТИХООКЕАНСЬКІ кампанії 
1941—45 — воєнні дії між зброй¬ 
ними силами Японії і США та 
їхніми союзниками під час другої 
світової війни 1939—45 на Тихо¬ 
океанському театрі війни (Тихий 
ок., Індокитай, Бірма, Китай) з 
7. XII 1941 по 2.IX 1945. Війна на 
Тихому ок. була результатом між- 
імперіалістичних суперечностей, ви¬ 
кликаних прагненням япон. прав¬ 
лячих кіл до загарбання колоній та 
встановлення екон. і політ, конт¬ 
ролю над Китаєм та ін. країнами 
цього регіону. В 1941 Японія, 
використовуючи напружене між¬ 
нар. становище, викликане напа¬ 
дом фашист. Німеччини на СРСР, 
вирішила силою зброї розв’язати 
суперечності з США і Великобри¬ 
танією. Т. к. поділяють на 3 пе¬ 
ріоди. 
Кампанія 194 1—4 2. Почала¬ 
ся 7.XII раптовими ударами япон. 
авіації по Тихоокеанському флоту 
США в Перл-Харборі, по амер. 
військ, об’єктах на Філіппінах і 
вторгненням япон. військ на тер. 
Таїланду і Малайї. 25.XII япон. 
війська захопили англ. базу Гон¬ 
конг. 21.XII 1941 уряд Таїланду 
уклав союз з Японією і в січні 
1942 оголосив війну США і Вели¬ 
кобританії. 8.XII 1941—15.11 1942 
япон. війська захопили Сінгапур, 
8. XII 1941—6.У 1942 — о. Лусон 
і п-ів Батаан; у ході Бірманської 
операції 20.1—20. V 1942 — Ран¬ 
гун. Внаслідок Яванської опера¬ 
ції (18.11—10.III 1942) зазнали по¬ 
разки голл. війська та англо-голл. 
флот. Япон. війська зайняли о-ви 
Борнео (Калімантан), Целебес (Су- 
лавесі), Балі, Суматра, Ява. Оку¬ 
пація Голландської Індії дала в ру¬ 
ки Японії великі запаси стратегіч¬ 
ної сировини. В січні 1942 япон. 
збройні сили захопили зх. і центр, 
частини о-вів Нова Гвінея, Нова 
Британія, о-ви Гілберта, більшу 
частину Соломонових о-вів та ін. 
Але в мор. битві в Кораловому мо¬ 
рі (7—8.У 1942) і в битві біля ато¬ 
ла Мідуей (4—5.VI 1942) япон. 
ударні з’єднання зазнали поразки. 
Внаслідок кампанії 1941—42 Япо¬ 
нія втратила стратегічну ініціати¬ 
ву і перейшла до оборони. 
Кампанія 194 2—4 3. В її 
результаті амер. війська оволоділи 
о-вами Гілберта, Соломоновими 
(крім о. Бугенвіль), зх. частиною 
о. Нова Британія, пд.-сх. части¬ 
ною Нової Гвінеї, Алеутськими 
о-вами (Атту і Киска). 
Кампанія 194 4—4 5. Вклю¬ 
чає десантні операції союзників по 
захопленню Маршаллових (1— 
23.11 1944), Маріанських (15.VI— 

10.VIII 1944), західної частини Ка- 
ролінських (15.IX—12.Х 1944), Фі- 
ліппінських (17.Х 1944 — травень 
1945) островів і пн. частини 
Нової Гвінеї (січень — вересень 
1944). В кінці 1944 союзні війська 
зайняли більшу частину Пн. Бір¬ 
ми. В результаті Хенаньської 
(17.1V—25. V), Хубей-Хунаньсь- 
кої (27^—10.VIII) і Гуансійської 
(1.ІХ 1944 — січень: 1945),операцій 
японці захопили сухопутні кому¬ 
нікації, що зв’язували пн. та пд. 
райони Китаю. Однак в цілому 
стратегічна обстановка в кінці 1944 
різко змінилася на користь союз¬ 
ників. У 1945 амер. війська оволо¬ 
діли о-вами Іводзіма (19.11—16.III) 
і Окінава (1 .IV—21 .VI). В 1-й 
пол. 1945 союзні війська успішно 
діяли в Бірмі. Союзники планува¬ 
ли вторгнення на острови япон. 
метрополії лише в кін. 1945 — на 
поч. 1946. Вступ СРСР у війну 
проти Японії 9.VIII 1945 поставив 
її в безвихідне становище і зробив 
неможливим продовження війни. 
6 і 9.VIII 1945 амер. авіація ски¬ 
нула атомні бомби на Хіросіму і 
Нагасакі, що не було викликане 
воєнною необхідністю. В ході 
Маньчжурської операції 1945 рад. 
війська розгромили япон. Кван¬ 
ту нську армію. 2.IX 1945 Японія 
змушена була капітулювати. Під 
час Т. к. япон. військ, сили втра¬ 
тили понад 893 тис. чол. убитими, 
11 лінкорів, 21 авіаносець, 39 
крейсерів, 130 есмінців і 130 під¬ 
водних човнів. США у боях на Ти¬ 
хому ок. втратили бл. 160 тис. 
чол., у т. ч. бл. 29 тис. убитими і 
бл. 38 тис. таких, що пропали без¬ 
вісти. Флот США втратив 2 лін¬ 
кори, 11 авіаносців, 10 крейсерів, 
70 есмінців і 56 підводних човнів. 
Карту див. до ст. Друга світова 
війна 1939—45. 

Н. М. Маркіна. 
ТИХОРЄЦЬК — місто крайового 
підпорядкування Красно дар. краю 
РРФСР, райцентр. Залізнич. ву¬ 
зол. 65 тис. ж. (1983). Маш.-буд. 
(з-ди: трансп., хім., торг, устатку¬ 
вання) та харч, пром-сть. Техні¬ 
кум залізнич. транспорту. Засн. 
1874, місто — з 1926. 
ТИХОРСЬКИЙ Хома Трохимо- 
вич [12 (23).X 1733, с. Домантове, 
тепер Золотоніського р-ну Чер¬ 
кас. обл.— 2 (14).II 1814, Петер¬ 
бург] — вітчизняний лікар, почес¬ 
ний акад. Петерб. АН (з 1798). 
В 1750—56 навчався в Київській 
академії, у 1759 закінчив мед. 
школу при Петерб. адміралтей¬ 
ському госпіталі; 1761 — 65 нав¬ 
чався у Лейденському ун-ті, де 
1765 захистив дисертацію про при¬ 
чини подагри. З 1765 викладав 
фармакологію в петерб. госпіталь¬ 
них школах. В 1771—75 був стар¬ 
шим доктором Петерб. адмірал¬ 
тейського госпіталю, 1776— 1806 
очолював Петерб. сухопутний гос¬ 
піталь. У 1774—79 — член Мед. 
колегії, з 1804 — Мед. ради. Т.— 
автор посібника з судової медици¬ 
ни; переклав рос. мовою ряд іно¬ 
земних праць з медицини. 

М. К. Бородій. 

ТИХОХОДКИ (Тагсіівгасіа) — 
група безхребетних тварин, яка 
вважається додатковим класом ти¬ 
пу членистоногих; іноді Т. виді¬ 
ляють у самостійний тип. Дов¬ 
жина 0,1—1,2 мм. Описано бл. 300 

ТИХОХОДКИ 

М. О. Тнхонов. 

М. С. Тнхонов. 

М. К. Тихонравов. 
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ТИЧИНА 

П. Г. Тичина. 

Я. Тишка. 

Тичинки: 
1 — блекоти; 
2 — підсніжника; 
3 — пахучої трави; 
4 — золототисячника; 
5 — шавлії; 
6 — цибулі, 
7 — аконіту; 
8 — кульбаби; 
9 — гороху; 
10 — любки. 

видів, пошир, від Арктики до Ан¬ 
тарктики. В УРСР — 70 видів і 
підвидів. Живуть у прісних, іноді 
мор. водах, на суходолі в скупчен¬ 
нях крапельної вологи, переважно 
у грунті, серед мохів або лишай¬ 
ників. Живляться вмістом клітин 
нижчих рослин, деякі — парази¬ 
ти нематод, коловерток, голотурій, 
морських жолудів. Т.— розділь¬ 
ностатеві. Розмноження статеве 
(запліднені яйця відкладають у 
скинуту шкурку), відомий також 
партеногенез. Розвиток прямий 
з линяннями. За несприятливих 
умов впадають в анабіоз', можуть, 
не втрачаючи життєздатності, ви¬ 
тримувати тривале висихання, ви¬ 
сокі (до 150 °С) або низькі (до 
—272 °С) температури. Іл. с. 262. 

В. І. Монченко. 
ТИЧЙНА Павло Григорович [15 
(27).І 1891, с. Піски, тепер Бобро- 
вицького р-ну Черніг. обл.— 16.IX 
1967, Київ] — укр. рад. поет, дер¬ 
жавний та громад, діяч, акад. АН 
УРСР (з 1929), Герой Соціалістич¬ 
ної Праці (1967), чл.-кор. Болгар¬ 
ської АН (з 1947). Член КПРС з 
1944. Н. в сім’ї сільського дяка. 
Після закінчення Черніт. духов¬ 
ної семінарії навчався у Київ, 
комерційному ін-ті (1913—17). 
В 1923 працював співредактором 
журн. «Червоний шлях*. У 1923— 
25 належав до літ. орг-ції <Гарт>, 
згодом до Вапліте. Учасник Між- 
нар. конгресу на захист культури 
(Париж, 1935). Почав друкуватися 
1912. Перші вірші — в дусі демо¬ 
кратичних традицій укр. та рос. 
дожовтневої л-ри. Під час навчання 
в Чернігові відвідував «суботи* 
М. Коцюбинського, де познайомив¬ 
ся з революційно настроєною мо¬ 
лоддю — Ю. Коцюбинським, В. 
Примаковим та ін. Визначальну 
роль в ідейному і х у дож. становлен¬ 
ні Т. відіграли М. Коцюбинський 
і М. Горький. Перша зб. віршів 
«Сонячні кларнети* (1918) сповне¬ 
на настроями революц. змін і 
перетворень, тонкою музичністю, 
багатством ритмомелодики, поєд¬ 
нанням засобів новітньої поезії 
з укр. народно-пісенною тради¬ 
цією. Як співець Великої Жовтн. 
соціалістич. революції Т. висту¬ 
пив у зб-ках «Плуг* та «Замість 
сонетів і октав» (обидві—1920). У 
віршах «На майдані*, «Як упав же 
він...*, «Псалом залізу* показав 
боротьбу трудящих за соціалістич¬ 
не перетворення світу, змалював 
«красу нового дня». Ряд викриваль¬ 
них віршів («Плюсклим пророкам» 
та ін.) спрямовано проти укр. 
бурж. націоналістів. Осн. теми 
і мотиви зб. «Вітер з України» 
(1924) — соціалістичне будівницт¬ 
во, праця в колективі, рад. пат¬ 
ріотизм, дружба народів. 21 листо¬ 
пада 1933 в газ. «Правда» опублі¬ 
ковано укр. мовою вірш Т. «Пар¬ 
тія веде», відзначений у передовій 
статті газети як вдалий поетичний 
вираз ролі партії в будівництві 
соціалізму. Вірш став програм¬ 
ним для збірки «Партія веде» 
(1934) і наступних збірок «Чуття 
єдиної родини» (1938: Держ. пре¬ 
мія СРСР, 1941), «Сталь і ніж¬ 
ність» (1941). У 30-і рр. Т. опублі¬ 
кував також ряд епічних творів 
«Шабля Котовського» (1938), «Шев¬ 
ченко і Чернишевський» (1939), 
поему про Г. Сковороду та ін. 

В роки Великої Вітчизн. війни 
вірші Т., зібрані в книгах «Пере¬ 
магать і жить!» (1942), «День на¬ 
стане» (1943), сповнені віри в пере¬ 
могу рад. народу в його боротьбі 
проти фашист, загарбників. Філос. 
осмислення подій війни стано¬ 
вить зміст поеми «Похорон дру¬ 
га» (1943). Велике значення для 
виховання патріотичних почуттів 
рад. людей мали публіцистичні 
виступи Т. «Геть брудні руки від 
України!» та «Тремтіть, супоста¬ 
ти!». Публіцистичну діяльність 
продовжував і в наступні роки. 
Післявоєнний період творчості 
Т. позначений новими ідейно- 
худож. звершеннями. Ідеї мирної 
творчої праці, дружби народів, 
духовного зростання рад. людей 
є основними у збірках «І рости, і 
діяти» (1949), «Могутність нам 
дана» (1953), «Ми — свідомість 
людства» (1957), «Зростай, пречу¬ 
довий світе» ( 1960), «Комунізму 
далі видні» (1961), «Срібної но¬ 
чі» (1964), в посмертній книзі «У 
серці у моїм» (1971). Т. видав ба¬ 
гато книжок для дітей: «Івасик- 
Телесик» (1929), «Дударик» (1950), 
«Слухаєм про Леніна» (1956) та 
ін. Творчість Т.— видатний внесок 
у розвиток л-ри соціалістичного 
реалізму, майстерний літопис пів¬ 
вікової історії укр. народу періо¬ 
ду великих революц. перетворень. 
В худож. узагальнюючих образах 
він втілив головні риси характеру 
і свідомості рад. людини: почуття 
рад. патріотизму та інтернаціона¬ 
лізму, вірність ідеям комуністич¬ 
ного оновлення світу. В історію 
укр. л-ри Т. увійшов як поет-нова- 
тор, що збагатив лексику, ритмі¬ 
ку, муз.-зображувальні можливос¬ 
ті укр. вірша. Поетичне багатство 
нар. пісні у творчості Т. поєдну¬ 
ється з сучас. публіцистичною лек¬ 
сикою, з усім багатством літ. форм, 
вироблених класичною й рад. пое¬ 
зією. Багато віршів Т. покладено 
на музику. Т. належать численні 
поетичні переклади з рос., бі¬ 
лорус., вірм. та ін. мов народів 
СРСР, а також з нім., польс., 
болг., кит., турецької та ін. мов. 
Значним внеском у рад. філоло¬ 
гічну науку є праці Т. про твор¬ 
чість Т. Шевченка, О. Пушкіна, 
Я. Купали, М. Гафурі, К. Хета- 
гурова, X. Ботева. За «Вибрані 
твори» в 3-х томах (1957) Т. при¬ 
суджено Держ. премію УРСР ім. 
Т. Г. Шевченка (1962). У 1936—39 
та 1941—43 Т. очолював Ін-т укр. 
літератури ім. Т. Г. Шевченка 
АН УРСР. В 1943—48 — міністр 
освіти УРСР. На XVII—XIX, XXI 
—XXIII з’їздах обирався членом 
ЦК КП України. Депутат Верхов¬ 
ної Ради СРСР 2—5-го скликань, 
Верховної Ради УРСР 1—7-го 
скликань. В 1953 — 59—* голова 
Верховної Ради УРСР. Заст. го¬ 
лови Ради Національностей Вер¬ 
ховної Ради СРСР 4—5-го скли¬ 
кань. Нагороджений 5 орденами 
Леніна, ін. орденами, медалями. 
У Києві 1980 відкрито Тичини 
П. Г. музей. Пам’ятники Т. вста¬ 
новлено в с. Пісках і на його мо¬ 
гилі в Києві. Іл. див. на окремо¬ 
му аркуші, с. 448—449, а також у 
г. 7, с. 202. 
Те.: Твори, т. 1-6. К., 1961-62; 
Вибрані твори, т. 1—2. К., 1971; Тво¬ 
ри, т. 1 — 2. К., 1976; 3 минулого — 

в майбутнє. К., 1973; Із щоденнико- 
вих записів. К., 1981; Про мистецтво 
і літературу. К., 1981; Рос. пе¬ 
ре к л.— Избранньїе произведения, 
т. 1—2. М., 1971; Изоранное. М., 
1981. 
Літ.: Шаховський С. М. В майстерні 
поетичного слова. К., 1958; Павлові 
Тичині. К., 1961; Біленький О. І. 
Павло Тичина. В кн.: Білецький О. І. 
Від давнини до сучасності, т. 2. К., 
1960; Співець нового світу. К., 1971; 
Про Павла Тичину. К., 1976; Новичен- 
ко Л. М. Поезія і революція. К., 1979; 
Тельнюк С. Павло Тичина. К., 1979; 
Губар О. Павло Тичина. К., 1981; 
Співець єдиної родини. К., 1981; Ти¬ 
чина Павло. Життя і творчість у доку¬ 
ментах. фотографіях, ілюстраціях. 
К;, 1974; Бойко І. 3. Павло Тичина. 
Бібліографічний покажчик. К., 1951. 

С. А. Крижанівський. 

ТИЧЙНИ П. Г. МУЗЕЙ, Літера- 
турно-меморіальний музей-квар- 
тира П. Г. Тичини. Відкритий 
1980 у Києві в будинку, де з 1944 
по 1967 жив і працював поет. Ек¬ 
спозиція складається з двох частин: 
літературної та меморіальної. До 
меморіального комплексу входять 
кабінет поета, вітальня, спальня і 
бібліотека, де зберігається понад 
15 тис. книг. Літ. експозиція зна¬ 
йомить з осн. етапами біографії, 
літ., держ. та громадсько-політ, 
діяльності П. Г. Тичини. Серед 
експонатів багато унікальних: пер¬ 
ші видання творів поета, його порт¬ 
рети різних років життя, докумен¬ 
ти, нагороди, автографи, особисті 
речі, зокрема, муз. інструменти, 
на яких він гоав. Експонуються ма¬ 
люнки самого Тичини. Серед тво¬ 
рів живопису — картини, подаро¬ 
вані поетові художниками О. Шов- 
куненком (6л. 40 картин), М. 
Глущенком, К. Трохименком, О. 
Кульчицькою, К. Білокур, В. За¬ 
болотним та ін. 
Літ.: Блюдо І. Д. Літературно-мемо¬ 
ріальний музей-квартира П.# Г. Тичи¬ 
ни в м. Києві. Короткий путівник. К., 
1982. І. Д. Блюдо. 

ТИЧЙНКА — орган квітки, в яко¬ 
му утворюються пилкові зерна; 
є гомологом мікроспорофіла голо¬ 
насінних рослин. Звичайно склада¬ 
ється з пиляка і тичинкової нитки. 
Сукупність Т. квітки наз. анд¬ 
роцеєм. На квітколожі Т. міс¬ 
тяться по спіралі або колами. В 
одній квітці може бути від однієї 
(напр., у канни) до кількох со¬ 
тень Т. (напр., у півонії). Т. мо¬ 
жуть зростатися одна з одною нит¬ 
ками (напр., у мальвових), пиля¬ 
ками (напр., у складноцвітих), а 
також з ін. частинами квітки — ві¬ 
ночком (напр., у зрослопелюстко¬ 
вих), стовпчиком маточки (напр., 
у зозулинцевих). Редуковані (див. 
Редукція в біології ) Т., т. з. ста¬ 
мінодії, часто перетворюються на 
нектарники. Кількість, форма, 
розміщення Т. в квітці тощо є 
важливими систематичними озна¬ 
ками. 
ТЙША Іван (Тишик; рр. н. і см. не¬ 
від.) — звягельський полковник, 
учасник визвольної війни україн¬ 
ського народу 1648—54. Був куш¬ 
ніром у м. Звягелі (тепер м. Ново- 
град-Волинський). У 1648—49 — 
сотник, згодом — полковник Звя- 
гельського полку. Козаки на чолі 
з Т. брали участь у боях проти 
польс.-шляхет. війська, зокрема 
З (13).II 1649 визволили м. Острог. 
Після Зборівського договору 1649 
звягельський ґюлк було розфор- 
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мовано. В «Реєстрі Війська Запо¬ 
різького» 1649 Т. записано коза¬ 
ком Овруцької сотні Київського 
полку. 
ТИШЕВСЬкИЙ Іван Дмитрович 
[1760, с. Сачковичі на Стародуб- 
щині, тепер Климовського р-ну 
Брян. обл.— 7 (19).УІІ1 1830, 
Полтава] — укр. лікар. Навчався в 
Чернігівському колегіумі (1776— 
83), 1785 закінчив мед. школу при 
Петерб. сухопутному госпіталі. З 
1785 працював військ, медиком, 
брав участь в рос.-турецькій війні 
1787—91. В 1792—94 — лікар Ка¬ 
теринославського намісництва. З 
1797 — повітовий лікар у Полтаві, 
де збудував і утримував власним 
коштом лікарню і аптеку. В 1803— 
ЗО — акушер Полтав. губернської 
лікарської управи. Праці Т. при¬ 
свячені питанням хірургії та отру¬ 
єння ріжками. М. К. Бородій. 

ТЙШИК Іван Никандрович (26.IX 
1908, с. Седлище, тепер Старови- 
жівського р-ну Волин. обл.— 18. 
VIII 1944) — учасник революц. 
руху на Зх. Україні. Член КПЗУ 
з 1927. Н. в сел. сім’ї. З 1934 — 
секретар Ковельського підпільно¬ 
го окружкому КПЗУ. В 1934— 
36 — на роботі в апараті ЦК 
КПЗУ, з 1934 — член ЦК КПЗУ. 
Один з організаторів Антифа¬ 
шистського конгресу діячів куль¬ 
тури 1936 у Львові. В 1939, після 
возз’єднання Зх. України з УРСР, 
обраний депутатом Народних 
Зборів Західної України. В 1940— 
41 — заст. директора бібліотеки 
АН УРСР у Львові. Під час Ве¬ 
ликої Вітчизн. війни з жовтня 
1943 —комісар партизан, загону 
в партизан, з’єднанні ім. В. Н. Бо- 
женка. З квітня 1944 — в лавах 
Рад. Армії. Загинув у бою. 
ТЙШКА (Тузгка) Ян (справж. 
прізвище та ім’я — Йогіхес Лео; 
17.УІ 1867, Вільнюс — ЮЛІЇ 1919, 
Берлін) — діяч польс. і нім. ро¬ 
біте. руху. Чоловік Р. Люксем¬ 
бург. Н. в заможній сім’ї. В 1887— 
один з керівників революц. гуртка 
у Вільнюсі. В 1888 — 89 зазнавав 
арештів, 1890 емігрував до Швейца¬ 
рії, де співробітничав з групою 
<Визволення праці». Один із 
засновників і керівників Соціал- 
демократії Королівства Поль¬ 
ського і Литви (СДКПіЛ; 1893), 
ред. багатьох її друк, органів. З 
1900 — в Берліні. З 1903 — член 
Гол. правління СДКПіЛ. В 1905 
приїхав до Варшави, взяв участь у 
революції 1905—07. У 1906 заареш¬ 
тований і засуджений до 8 років 
каторги і довічного заслання в Си¬ 
бір. В 1907 здійснив втечу; виї¬ 
хав до Берліна. Учасник V з’їзду 
РСДРП (1907), де обраний канди¬ 
датом у члени ЦК РСДРП. В роки 
1-ї світової війни 1914—18 відіграв 
значну роль у формуванні інтер¬ 
націоналіст. течії в нім. соці¬ 
ал-демократії. Один з організато¬ 
рів і керівників <Спартака сою¬ 
зу». У 1918 ув’язнений, звільне¬ 
ний під час Листопадової рево¬ 
люції 1918. Брав участь у засну¬ 
ванні КП Німеччини (КПН; 1918— 
19), секретар її ЦК з часу засну¬ 
вання. Після вбивства в січні 
1919 К. /Іібкнехта і Р. Люксем¬ 
бург очолив КПН. 9.III 1919 за¬ 
арештований. Вбитий у тюрмі. 
ТЙЩЕНКА РЕАКЦІЯ — конден¬ 
сація альдегідів з утворенням 

складних ефірів під діянням ал¬ 
коголятів алюмінію: 

2КСНО (К-°>!1^1-» КСООСН2К 
(К — алкіл або арил). Викори¬ 
стовується для пром. і лаборатор¬ 
ного синтезу складних ефірів. 
Відкрив 1906 В. Є. Тищенко. 
ТИЩЕНКО Вячеслав Євгенович 
[7 (19).VIII 1861, Петербург — 
25.11 1941, Ленінград] — рад. 
хімік, акад. АН СРСР (з 1935). 
Після закінчення (1884) Петерб. 
ун-ту там же був асистентом Д. І. 
Менделєєва. З 1891 читав курси 
хімії у Петерб. (потім Ленінгр.) 
ун-ті; з 1934 — директор НДІ 
при Ленінгр. ун-ті. Осн. праці 
присвячені дослідженню складу 
скипидарі в, живиці, кубової смоли 
тощо. Запропонував пром. спосіб 
синтезу камфори з скипидару. 
Розробив рецептуру нового скла 
для хім.-лабораторного посуду; 
запропонував новий тип склянок 
для промивання й осушування га¬ 
зів («склянки Тищенка»). Відкрив 
реакцію конденсації альдегідів у 
складні ефіри (Тищенка реакція). 
Розробив технологію вироби, йоду 
з водоростей і способи виготовлен¬ 
ня багатьох хімічно чистих реак¬ 
тивів. Держ. премія СРСР, 1941. 
ТЙЩЕНКО Георгій Пилипович 
(н. 25.V 1921, с. Засілля, тепер 
с. Бармашове Жовтневого р-ну 
Микол, області) — укр. рад. 
актор, нар. арт. УРСР (з 1975). 
Член КПРС з 1955. Після закін¬ 
чення 1949 Київ, ін-ту театр, 
мистецтва ім. І. Карпенка-Карого 
працює у Вінницькому укр. муз.- 
драматичному театрі ім. М. Са- 
довського. Серед ролей — Микита 
(«Дай серцю волю, заведе в неволю» 
Кропивницького), Омелько («Мар¬ 
тин Боруля» І. Карпенка-Карого^), 
Ангел («Дикий Ангел» Коломій- 
ця), Самоход («На сьомому небі» 
Зарудного), Вожак («Оптимі¬ 
стична трагедія» Вишневського), 
Гордій («Шануй батька свого» 
Лаврентьєва), Анатолій Іванович 
(«... І змовкли птахи» Шамякіна), 
Аздак («Кавказьке крейдяне коло» 
Брехта) та ін. Нагороджений орде¬ 
ном Трудового Червоного Прапо¬ 
ра. К. О. Силіна. 
ТЙЩЕНКО Петро Іванович [24. 
VIII (6.IX) 1903, с. Дениси, тепер 
Переяслав-Хмельницького р-ну 
Київ. обл.— 6.1 1967, Київ] — 
укр. рад. кобзар. Замолоду осліп. 
Грати на кобзі вчився в П. В. Но¬ 
сача, потім сам удосконалював 
свою майстерність. У репертуарі 
Т. нар. пісні, пісні на слова Т. Г. 
Шевченка, рад. поетів. Автор 
слів і музики пісень «Про сліпого 
партизана Батюка», «Переяслав¬ 
ська рада» та ін. М. П. Полотай. 
ТІАМІН, вітамін В,, аневрин — 
водорозчинний вітамін. В приро¬ 
ді Т. синтезується рослинами і 
деякими мікроорганізмами (в най¬ 
більшій кількості міститься в 
дріжджах, хлібних злаках, кар¬ 
топлі). В організм людини і біль¬ 
шості тварин Т. надходить я їжею. 
Недостача Т. в раціоні викликає 
авітаміноз, призводить до розвит¬ 
ку хвороби бері-бері. Фізіологічне 
значення Т. зумовлюється участю 
у процесах обміну речовин. У 
формі ефіру — тіамінпірофосфа- 
ту (кокарбоксилази) Т. виконує 
функцію коферменту. Потреба в 
Т. для дорослої людини 2—3 мг 

на добу і збільшується узимку, 
при вживанні великої кількості 
вуглеводів. В медицині засто¬ 
совуються одержані синтетично 
препарати Т.— тіамін хлорид або 
тіамін бромід — для запобігання 
гіповітамінозу та лікування нев¬ 
ритів, радикулітів, невралгій, пе¬ 
риферичних паралічів, виразкової 
хвороби шлунка і дванадцятипа¬ 
лої кишки, атонії кишечника тощо. 
ТІАУАНЛКО — індіанська ци¬ 
вілізація, що існувала на Пн. 
Болівії в кін. 1-го тис. до н. е.— 
1-му тис. н. е. Центр її містився на 
Пд. Сх. від оз. Тітікака, де збе¬ 
реглося городище пл. 40 га з житл. 
кварталами і будівлями з базаль¬ 
тових і пісковикових блоків (се¬ 
ред них — 15-метрова піраміда 
Акапана, храмовий комплекс, 
який включає монолітні ворота з 
фризом, що зображає божество і 
ряд фантастичних істот; т. з. «Па¬ 
лац саркофагів» тощо). В Т. знай; 
дено багатоорнаментовані кам’яні 
статуї, фігурну й розписну кера¬ 
міку та ін. Осн. заняттями твор¬ 
ців Т. були землеробство, скотар¬ 
ство. Культура Т. мала великий 
вплив на давнє мистецтво Андсь- 
кої області. В кін. 1-го тис. н. е. 
Т. припинило існування, і її те 
риторію зайняли предки сучас. 
індіанців аймара. 
Літ.: Бапшлов В. А. Древние цивили- 
зации Перу и Боливии. М., 1972. 
ТГБА — місто в Японії, адм. ц. 
префектури Тіба. Значний мор. 
порт на Сх. о. Хонсю на узбереж¬ 
жі Токійської зат. Вузол з-ць. 
574 тис. ж. (1973). Розвинута мета¬ 
лургія (зокрема, виплавка сталі та 
алюмінію). Підприємства судно- 
буд., нафтохім., хім., деревообр., 
паперової, текст., харч, пром-сті. 
Поблизу Т.—авіац. з-д. Ун-т. Ку¬ 
рорт. 
ТІБЄРіТ ЮЛІЇ — династія прави¬ 
телів Боспорської держави в пер¬ 
ших століттях н. е. Родоначальни¬ 
ком династії був Рескупорід І [9 
(або 8) до н. е.— 37 (або 38) н. е.], 
який на честь рим. імператора 
Тіберія взяв собі ім’я Тіберій 
Юлій. Майже всі наступні правите¬ 
лі Боспору, крім власних особових 
імен, мали ще рим. імена Тіберія 
Юлія, чим підкреслювали свої 
зв’язки з Римом. 
ТІБбСТІ — нагір’я на Пн. Афри¬ 
ки в Сахарі, на тер. Республіки 
Чад. Простягається майже на 
1000 км. Вис. до 3415 м (вулкан 
Емі-Кусі). Складене з кристаліч¬ 
них сланців, лав, пісковиків. 
Поверхня розчленована глибоки¬ 
ми ущелинами з тимчасовими водо- 
токами. Вздовж підніжжя та по 
долинах до вис. 1200 м — фініко¬ 
ва пальма, пальма дум, акація та 
ін., вище 1600 м — напівпустельна 
й гірсько-пустельна рослинність. 
ТІБ£Т — див. Тібетський авто¬ 
номний район. 
тібЄто-бірмАнські мОви— 
гілка (або група) китайсько-ті¬ 
бетських мов. До Т.-6. м. нале¬ 
жать бірманська мова, тібетська 
мова, кукі-чинські, гаро-нага-ка- 
чинські, тангутська (тепер мертва), 
кам, неварська, гурунг, лісу, акха 
та ін. Між Т.-6. м. є значні типо¬ 
логічні відмінності. У ряді мов 
виникли тони. Писемними є бір¬ 
манська, тібетська, тангутська й 
неварська, решта — безписемні. 

Н. В. Омелянович. 

ТІБЕТО 
БІРМАНСЬКІ 

мови 

В. в. Тищенко. 

тш-г / 

Керамічна посудина 
культури тіауанако. 
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ТІБЕТСЬКА МОВА 

Тихоходко: 
1 — прісноводна тихо¬ 
ходка ЕсЬіпізсиз ігі- 
зеіозиз; 
2 — морс ька. тихоходка 
Ваііііірез тігиз; 
3 — самка НурзіЬіиз 
тебаїопух, що відкла¬ 
дає яйця в скинуту під 
час линяння шкурку. 

Тілесний кут. 

ТІБЕТСЬКА МбВА — мова ті- 
бетщв. Належить до тібето-бір- 
манських мов китайсько-тібетсь¬ 
кої сім’ї. В Т. м. розрізняють кіль¬ 
ка діалектів. В основі літ. Т. м.— 
лхаський діалект. Гол. риси Т. м.: 
збіг складу й морфеми, фіксована 
кількість складів, наявність систе¬ 
ми тонів. За типологією належить 
до ізолюючих мов (є й елементи 
аглютинації, флективності та ана- 
літизму). Є номінативна й ерга¬ 
тивна будова речення. Характерна 
риса Т. м.— наявність форм ввіч¬ 
ливості (в лексиці й граматиці). 
Тібетське письмо базується на 
деванагарі. 
До виникнення писемної літе¬ 
ратури (7 ст.) у Тібеті існу¬ 
вала багата усна нар. творчість 
(легенди, істор. перекази, епос 
чГесеріада», казки тощо). Л-ра 
7—10 ст. позначена впливом буд¬ 
дизму й мала здебільшого реліг. 
характер. В 11—14 ст. зародилася 
житійна, істор., філос. та наук, 
л-ра. На поч. 18 ст. почала розви¬ 
ватися світська лірична поезія. Але 
ця традиція не була продовжена. 
Світська л-ра відродилася почи¬ 
наючи з 50-х рр. 20 ст. 
Літ.: Рерих Ю. Н. Тнбетский язьїк. 
М., 1961; Парфионович Ю. М. Тибет- 
ский письменний язьїк. М., 1970. 

І. Н. Комарова (мова), 
/. К. Чирко (література). 

ТІБЕТСЬКЕ НАГГР’Я — одне 
з найбільших і найвищих нагір’їв 
земної кулі. Лежить у пд. частині 
Центр. Азії, на тер. Китаю, част¬ 
ково Індії. Обмежоване на Зх. 
Каракорумом, на Пн.— Куньлу¬ 
нем, на Сх.— Сі но-Тібетськими 
горами, на Гід.— системою Гімала¬ 
їв. Площа бл. 2 млн. км2. Являє 
собою платоподібне підняття з пе¬ 
ресічними висотами 3500—4500 м, 
окремі гірські пасма підносять¬ 
ся на 6000—7000 м. Складається 
з кристалічних порід (переважно 
гранітів і гнейсів), перекритих гол. 
чин. глинистими сланцями, квар¬ 
цитами, вапняками та пісковика¬ 
ми. Район активної сейсмічної 
діяльності. З корисних копалин є 
кам. вугілля, поліметалеві руди, 
золото та ін. Є гейзери й гарячі 
джерела. Клімат Т. н. різко кон¬ 
тинентальний, холодний і сухий. 
Навіть влітку морози досягають 
—5, —10° С, взимку —30, —40° С. 
Майже постійно дмуть сильні віт¬ 
ри. Лише в річкових долинах пд. 
частини Т. н. клімат м’якший: 
літо тепле і вологе, зима суха 
й малосніжна. Опадів 100—200 мм, 
на окраїнах нагір’я — до 500 мм; 
у пд. районах — до 700—1000 мм 
на рік. Завдяки сухості клімату 
снігова межа лежить високо (на 
вис. 6л. 5500—6000 м). У зв’язку 
з значними висотами хребтів тут 
панують сніжники й льодовики. З 
Т. н. беруть початок великі ріки 
Азії: Хуанхе, Янцзи, Меконг, 
Брахмапутра, Інд. Багато озер 
(найбільше — Намцо, пл. бл. 2 
тис. км2), заболочених і засолених 
улоговин. Більша частина Т. н. 
являє собою гірські пустелі й на¬ 
півпустелі з жорсткими низькими 
травами (тібетська осока, кобрезія, 
рідше — тонконіг, типчак). В уло¬ 
говинах пд.-сх. частини нагір’я — 
хвойні й листяні ліси (ялина, сос¬ 
на, тополя, верба, японська бере- 
заУ По долинах великих рік — 

зарості рододендрону, ялівцю та 
ін. чагарників, ділянки тугаїв. 
Для тваринного світу Т. н. харак¬ 
терні куку-яман, дикий як, анти¬ 
лопи оронго й ада, кулан, джей¬ 
ран, барс, сурки, полівки. Про 
населення і господарство Т. н. див. 
Тібетський автономний район. 

В. С. Гаврилюк. 
ТІБЕТСЬКИЙ АВТОНОМНИЙ 
РАЙОН, Тібет — автономний ра¬ 
йон на Пд. Зх. Китаю. Площа 
1200 км2. Населення 1,9 млн. чол. 
(1982). Адм. ц.— м. Лхаса. Розта¬ 
шований в межах Тібетського на¬ 
гір'я. Ядро тібетського народу ста¬ 
новили племена цянів, які пересе¬ 
лилися на тер. Тібету з району Ку- 
кунору бл. 6—5 ст. до н. е. і змі¬ 
шалися з автохтонами. В 7 ст. ви¬ 
никла Тібетська імперія. В 787 
держ. релігією тут став буддизм. 
У 13—14 ст. Т. був у залежності 
від монголів. У 17 ст. завершився 
процес об’єднання Т. і склалася 
теократична форма правління (на 
чолі д-ви став далай-лама). В 18 
ст. Т. увійшов до складу Кит. ім¬ 
перії Цін (влада далай-лами на 
тер. Т. зберігалася). В період 
Сіньхайської революції (1911—13) 
далай-лама оголосив про припи¬ 
нення всіх зв’язків з Китаєм. 4.ХІ 
1949 тібетські Великі нар. збори 
офіційно проголосили незалеж¬ 
ність Т. В жовтні 1950 частини 
Нар.-визвольної армії Китаю по¬ 
чали просування до центр, районів 
Т. 23.V 1951 між представниками 
уряду КНР і владою Т. було підпи¬ 
сано <Угоду про заходи по мирно¬ 
му визволенню Тібету», яка надала 
Т. автономію в складі Китаю. 
Великодержавна політика кит. 
уряду щодо Т. викликала в берез¬ 
ні 1959 повстання, після приду¬ 
шення якого в Т. було запровадже¬ 
но систему військ.-контрольних 
комітетів. 14-й далай-лама еміг¬ 
рував до Індії. В 1965 було утво¬ 
рено Т. а. р. Провідна галузь 
економіки — с. г. Землеробство 
розвинуто в долинах пд. частини 
Т., зокрема, у великій долині Цанг- 
по (верхня та середня течія Брах¬ 
мапутри). Вирощують гол. чин. 
місцеві скоростиглі сорти ячменю 
овес, горох, пшеницю, рис, кар¬ 
топлю тощо. Поширене пасовищне 
скотарство. Розводять яків, овець, 
коней, кіз, ослів та мулів. 
Пром-сть розвинута слабо. В неве¬ 
ликій кількості видобувають ву¬ 
гілля, буру, кам. сіль, золото. Об¬ 
робна пром-сть має місц. значення. 
Окремі невеликі підприємства по 
вироби, чавунного литва, енерг. 
устаткування, цегли, шкір, кили¬ 
мів, фарм. препаратів, тканин то¬ 
що. Кустарні промисли. Гол. шля¬ 
хами до внутр. районів Т. є Цін- 
хай-Тібетське та Сікан-Тібетське 
шосе (збудовані 1951—54). У Лха- 
сі — аеропорт. 

Ю. В. Чудодєєв (історія). 
ТІБЕТЦІ (самоназва — пьоба) — 
народ, корінне населення Тібету. 
Переважна більшість Т. живе в 
Китаї (Тібетський автономний 
район, провінції Ганьсу, Цинхай, 
Сичуань, Юньнань), частина — 
в Індії, Непалі, Бутані. Заг! 
чисельність — 3,5 млн. чол. (1980, 
оцінка). Т. говорять на діалектах 
тібетської мови. За релігією Т.— 
ламаїсти (див. Ламаїзм). Осн. 
заняття Т.— землеробство, скотар¬ 

ство. Розвинуті також ремесла 
(гончарство, ткацтво, металооб¬ 
робка). Т. мають давній фольклор, 
л-ру, мистецтво. 
ТІБб (ТЬіЬаші) Жак (27.IX 1880, 
Бордо — 1.ІХ 1953, Мон-Семе, 
Барселоннет) — франц. скрипаль 
і педагог. У 1896 закінчив Паризь¬ 
ку консерваторію. Гастролював у 
багатьох країнах Європи (в Росії 
вперше — 1901; 1936 — в СРСР). 
Виступав також у складі тріо (ра¬ 
зом з піаністом А. Корто і віолон¬ 
челістом П. Касальсом). Викладав 
у Нормальній муз. школі (Париж). 
У 1943 разом з М. Лот організу¬ 
вав у Парижі конкурс піаністів і 
скрипалів (з 1946 — міжнародний 
конкурс ім. М. Лонг — Ж. Тібо). 
ТІБР — ріка на Апеннінському 
п-ові, в Італії. Довж. 405 км, пло¬ 
ща бас. бл. 16,5 тис. км2. Бере по¬ 
чаток у Пн. Апеннінах, впадає 
у Тірренське м., утворюючи дель¬ 
ту. У верх, та серед, течії гірська, 
у пониззі — рівнинна. Живлення 
переважно дощове. Взимку часті 
паводки, влітку міліє. Пере¬ 
січна витрата води 260 м3/с. Ви¬ 
користовують для зрошування. На 
Т. — м. Рим (поч. пункт судно- 
ПЛЗВСТВЗі) 

ТІБ^ЛЛ Альбій (АІЬіиз ТіЬиІІиз; 
бл. 50—19 до н. е.) — рим. поет. 
Був у дружніх стосунках із 
Горащем та Овідієм. Під ім’ям 
Т. збереглося три книги елегій та 
ін. віршів, з яких йому належать 
дві перші, а в третій зібрано твори 
різних поетів із гуртка його по¬ 
кровителя, оратора Мессали. 
Елегії Т. відзначаються просто¬ 
тою мови, витонченістю стилю, 
сповнені ненависті до війни, пра¬ 
гнення до мирного життя на 
лоні природи. 
Те.: Укр. перекл.— Свято хлі¬ 
боробів. «Питання класичної філо¬ 
логії», 1963, в. 3; Війна і мир. В кн.: 
Антична література. Хрестоматія. К., 
1968; Похвала миру. «Іноземна філо¬ 
логія», 1974, в. 36; [Елегії]. «Всесвіт», 
1975, №9; Рос. перек л.—[Вірші]. 
В кн.: Валерий Катулл, Альбий Ти- 
булл. Секст Проперций. М., 1963. 

А. О. Білецький. 

ТІГР — ріка у Пд.-Зх. Азії, в ме¬ 
жах Туреччини, частково на кор¬ 
доні Сірії з Туреччиною та Іра¬ 
ном, а також в Іраку. Довж. 
1850 км, площа бас. 375 тис. км2. 
Бере початок на схилах Вір¬ 
менського Тавру, перетинає Месо¬ 
потамську рівнину; в пониззі зли¬ 
вається з р. Євфратом, утворюючи 
р. Шатт-ель-Араб, що впадає у 
Перську зат. Гол. притоки: Вели¬ 
кий Заб, Малий Заб, Діяла (ліві). 
Живлення снігове і дощове. Пере¬ 
січна річна витрата води у серед, 
течії 1150 м3/с. Судноплавний 
від гирла до м. Багдада, при най¬ 
вищому рівні води — до м. Мосу- 
ла (обидва в Іраку). Для регулю¬ 
вання стоку на Т. збудовано греб¬ 
лі, русло на окремих ділянках 
обваловане; за допомогою СРСР 
1976 споруджено канал Тартар — 
Євфрат. Воду ріки інтенсивно ви¬ 
користовують для зрошування. У 
басейні ріки — добування нафти. 
Долина Т.— давній центр цивілі¬ 
зації (див. Месопотамія). 
ТІГРАН II, Тігран II Великий (р. 
н. невід.— п. 56 до н. е.) — цар 
Вірменії 95—56 до н. е За його 
правління було об’єднано ь єдину 
п-ву майже всі вірм. землі ^клав 
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політ, союз і породичався з понтій- 
ським царем Мітрідатом VI Євпа- 
тором. Тривалий час боровся про¬ 
ти Риму, однак 66 до н. е. визнав 
свою залежність від нього. 
ТІГРАНАКЙРТ, Тіграна — дав- 
ньовірменське місто, одна з сто¬ 
лиць держави Ті грана II; заснова¬ 
не ним 77 до н. е. Розміщувався на* 
Пд. Зх. від оз. Ван на місці су- 
час. с. Фаркін (Туреччина). В 
69 до н. е. місто зруйнували рим¬ 
ляни. В 6 ст. н. е. мав грец. назву 
Марітрополь, у 7—8 ст.— араб, 
назву Майафарікін. 
ТІК ЗЕРНООЧИСНИЙ — спеці¬ 
ально підготовлений майданчик з 
обладнанням для додаткового очи¬ 
щення та сушіння зерна, що над¬ 
ходить від комбайнів і молота¬ 
рок. Див. Зерноочисно-сушильний 
комплекс. 
тікАль — умовна назва одного з 
найбільших міст-держав давніх 
майя на тер. Гватемали, що існу¬ 
вало в 6 ст. до н. е.— 9 ст. н. е. 
Археол. розкопки провадять вче¬ 
ні США і Гватемали з поч. 20 ст. 
Відкрито сотні храмів (головний— 
71 м заввишки), палаци знаті 
(один з них 5-поверховий) та ін. 
архітектурні пам’ятки, стели з 
рельєфними зображеннями і на¬ 
писами, вівтарі; твори ужитково^ 
го мистецтва тощо. Найважливіші 
пам’ятки частково реставровані. 
тГкич — річка у Черкас, обл. 
УРСР, один з витоків Синюхи 
(бас. Пд. Бугу). Довж. 4,5 км, пло¬ 
ща бас. 6657 км2. Утворюється 
злиттям Гірського Тікичу і Гни¬ 
лого Тікичу. Має рівнинний ха¬ 
рактер. 
ТГКСІ БУХТА— бухта в морі Лап- 
тєвих, у зх. частині губи Буор- 
Хая. Вдається в суходіл на 21 км 
на Сх. від дельти р. Лени, шир. 
біля входу 17 км, глиб, до 12 м. 
З жовтня по липень вкрита кри¬ 
гою. Припливи півдобові, вис. їх 
до 0,3 м. На зх. березі бухти — 
с-ще міськ. типу Тіксі, порт на 
трасі Північного морського шляху. 
ТІЛА ОБЕРТАННЯ — геометрич¬ 
ні тіла, утворювані внаслідок 
обертання плоских фігур навколо 
осі. що лежить у площині цих фі¬ 
гур. Напр., кулю можна вважати 
утвореною внаслідок обертання 
півкруга навколо його діаметра, 
циліндр — внаслідок обертання 
прямокутника навколо однієї з 
його сторін, еліпсоїд обертання — 
обертанням еліпса навколо однієї 
з його осей. 
ТІЛАК Балгангадхар (23.VII 1856, 
м. Ратнагірі, Махараштра—1.VIII 
1920, Бомбей) — діяч інд. нац.- 
визвольного руху. Н. в сім’ї дріб¬ 
ного поміщика. Закінчив Декансь¬ 
кий коледж у м. Пуні. Юрист. З 
1881 видавав газети чМахратта» 
(англ. мовою) і ч Кесарі» (чЛев», 
маратхі мовою), в яких викривав 
режим, встановлений англ. колоні¬ 
заторами в Індії. Закликаючи нар. 
маси до боротьби проти колоніза¬ 
торів, у т. ч. і за допомогою насиль¬ 
ства, Т. намагався використати 
для цієї мети реліг. та істор. тра¬ 
диції Індії; це приводило до ідеалі¬ 
зації Т. феод, ладу, каст тощо. 
Після заснування партії Індійсь¬ 
кий національний конгрес (1885) 
Т. очолив його ліве крило (край¬ 
ніх, або екстремістів), яке засуд¬ 
жувало мирні методи боротьби 

проти англ. колонізаторів, яких 
дотримувалося керівництво партії. 
В період піднесення нац.-визволь¬ 
ного руху в Індії 1905—08 Т. під 
впливом рос. революції 1905—07 
закликав нар. маси до запозичен¬ 
ня методів боротьби рос. пролета¬ 
ріату. Не раз зазнавав репресій 
англ. колонізаторів, 1908 був за^ 
суджений до 6 років каторги. Цей 
вирок став приводом до Бомбей¬ 
ського страйку 1908. Під впли¬ 
вом Великої Жовтн. соціалістич. 
революції 1917 в Росії Т. почав 
виступати з пропагандою необхід¬ 
ності боротьои пролетаріату Індії 
за політ, владу. Т. вітав перемогу 
Великого Жовтня, діяльність біль¬ 
шовиків під керівництвом В. І. 
Леніна, який назвав Т. демокра¬ 
том (див. Повне зібр. тв., т. 17, 
с 167). 
ТГ/ІБЕРГ (Тільберг) Яніс Роберт 
Крістапович [Йоганн Роберт Хрис- 
тофорович; 20. VI (2.УІІ) 1880, 
Рига — 7.XI 1972, там же] — лат. 
рад. живописець, графік і скульп¬ 
тор, нар. художник Латв. РСР (з 
1955). В 1901—09 навчався в пе- 
терб. АМ у Д. Кардовського. У 
1918 за ленінським планом мону¬ 
ментальної пропаганди створив па¬ 
м’ятник Т. Шевченкові в Петро¬ 
граді (не зберігся). Твори: живо¬ 
писні — чРинок в Єлгаві» (1906), 
чПортрет литвинки» (1908), чПіє- 
та» (1908—09), чВид Риги» (1912), 
чПортрет Яна Райніса» (1925), 
чДо міста» (1940), чПортрет ком¬ 
позитора Е. Мелнгайліса» (1946); 
графічні — іл. до творів Я. Нієд- 
ра, А. Упіта; скульптурні — по¬ 
груддя матері (1908), художника 
Я. Розентала (1922), письменни¬ 
ка Р. Блаумана (1923) та ін. В 
1911—15 викладав у Ризькій місь¬ 
кій худож. школі, 1921—32 та 
1947—57 — професор Латв. АМ. 
Нагороджений орденом Трудового 
Червоного Прапора. Іл. див. та¬ 
кож на окремому аркуші до ст. 
Латвійська РСР, т. Ь, с. 448— 
449. 
Літ.: Сидорова В. А. Янис Тильберг. 
М 1952. 
ТІЛБУРГ — місто на Пд. Нідер¬ 
ландів. Порт на Вілгелміна-каналі, 
вузол з-ць. 152 тис. ж. (1975). Гол. 
центр вовняної пром-сті країни. 
Підприємства маш.-буд., хім., 
харч, пром-сті. Екон. університет. 
Тілесний КУТ, просторовий 
кут — частина простору, обмеже¬ 
на конічною поверхнею. Окремими 
випадками Т. к. є многогранний 
кут і тригранний кут. Мірою Т. к. 
з вершиною в деякій точці є від¬ 
ношення площі, що вирізується 
Т. к. на поверхні кулі довільного 
радіуса, центр якої міститься в 
цій точці, до квадрата радіуса ку¬ 
лі (мал.). Одиницею цієї міри є 
стерадіан. 
Тілесні УШКОДЖЕННЯ — на¬ 
слідки протиправної дії або без- 
діяльності, що завдали здоров’ю 
іншої людини шкоди. Остання по¬ 
лягає в порушенні функцій або 
цілості органів і тканин. За рад. 
законодавством заподіяння Т. у. 
є одним із злочинів проти життя, 
здоров'я, волі і гідності особи. 
Закон (в УРСР ст. 101—106 КК 
УРСР) розрізняє Т. у. тяжкі (не¬ 
безпечні для життя, такі, що спри¬ 
чинили втрату якого-небудь орга¬ 
на або його функції, призвели до 

психічної хвороби тощо; за умис¬ 
не вчинення таких ушкоджень 
закон передбачає позбавлення волі 
на строк до 12 років); середньої 
тяжкості (спричинили тривале по¬ 
рушення функції якого-небудь ор¬ 
гана або ін. тривалий розлад 
здоров’я — позбавлення волі на 
строк до 4 років); легкі (призвели 
до короткочасного розладу здо¬ 
ров’я або короткочасної втрати 
працездатності — позбавлення во¬ 
лі на строк до 1 року). Характер 
тяжкості Т. у. визначається судо- 
вомедичною експертизою. 

и/. П. Лановенко. 
ТІЛ ЛІ (Тіїїу) Йоганн Церклас 
(лютий 1559, Брабант — ЗО. IV 
1632, Інгольштадт) — полководець 
часів Тридцятилітньої війни 
1618—48, фельдмаршал (1605), 
граф. З 1574 — на військ, службі 
в Іспанії, Австрії, з 1610— в Бава¬ 
рії. Був головнокомандуючим Ка¬ 
толицької ліги 1609. В ході Трид¬ 
цятилітньої війни здобув ряд пе¬ 
ремог над військами Протестант¬ 
ської унії (створена 1608, союз 
нім. протестантських князів) та 
її союзників. З 1630 Т.— голов¬ 
нокомандуючий армією ч Священ¬ 
ної Римської імперії». 17. IX 
1631 армія Т. зазнала поразки від 
швед, армії біля Брейтенфельда. 
Т. було смертельно поранено в 
битві зі шведами на р. Лех. 
тГлло Олексій Андрійович [13 
(25).XI 1839, Київ, губ.— ЗО.ХІІ 
1899 (11.1 1900), Петербург] — 
рос. географ, картограф і геоде¬ 
зист. Генерал-лейтенант (1894). 
Чл.-кор. Петерб. АН (1892). Закін¬ 
чив Михайлівську арт. академію 
(1862) і геодезичне відділення 
Академії Ген. штабу в Петербурзі 
(1866). Склав гіпсометричні карти 
Європ. Росії (вид. 1890 і 1896), 
визначив довжину гол. річок Росії, 
а також різницю рівнів Каспій¬ 
ського та Аральського морів. Пра¬ 
ці з питань геодезії, гіпсометрії, 
земного магнетизму (склав перше 
зведення всіх магн. визначень на 
тер. Росії) та метеорології. В 1910 
Рос. геогр. т-во заснувало премію 
ім. О. А. Тілло. 
тГло геометричне — будь-яка 
обмежена область простору разом 
з її межею: одне з основних понять 
геометрії. В підручниках елемен¬ 
тарної геометрії Т. звичайно визна¬ 
чають як ччастину простору, обме¬ 
жену з усіх сторін». 
тілорГз — рід багаторічних во¬ 
дяних рослин; те саме, що й водя¬ 
ний різак. 
ТІЛЬВГТІС Теофіліс [15 (28).І 
1904, с. Гайджяй, тепер Утенсько- 
го р-ну Лит. РСР — 5.У 1969, 
Вільнюс] — лит. рад. поет, нар. 
поет Лит. РСР (з 1954). Член 
КПРС з 1951. Друкувався з 1923. 
Перша зб. пародій чТри гренадери» 
(1926) спрямована проти символіс¬ 
тів і романтиків. До 1940 перева¬ 
жали сатиричні твори (поеми чПлу- 
гатарі», 1930—47; чДичюс», 1934). 
У романі ч Мандрівка навколо 
столу» (1936) висміяв чиновників 
— кар’єристів. За рад. часу тво¬ 
рив переважно в жанрах лірики 
та епічної поеми (зб. віршів чВі- 
іер Балтики», 1948; чНа просто¬ 
рах Батьківщини», 1953). В поемі 
чУсніне» (1949, рос. перекл.— чНа 
землі литовській», Держ. премія 
СРСР, 1951) показав шлях лит. 

ТІЛЬВІТІС 

Б. Ті лак. 

Т. Тільвітіс. 

Я. Р. К. Тілберг. Актор 
Крістап Лінде. 1923. 
Художній музей Лат¬ 
війської РСР. Рига. 
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В. Д. Тімаков. 

селянина до соціалізму. Героїчна 
поема «Пісня ціною життя» (1962) 
присвячена лит. поету В. Монт- 
вглі. Автор збірок сатиричних вір¬ 
шів «Мій рідний дім» (1958), 
«На жаль, буває» (1964). Перекла¬ 
дач творів Т. Шевченка, О. Пуш¬ 
кіна, І. Крилова, М. Некрасова, 
В. Маяковського. Нагороджений 
орденами Леніна, Трудового Чер¬ 
воного Прапора, медалями. 
Те.: Рос. перекл.- Позмьі. М., 
1958; Стихи. М., 1964. 

В. Кубілюс. 
ТІЛЬЗІТСЬКИЙ МИР 1807 — 
1) Мирний договір між Росією 
і Фр анцією, підписаний 25.VI 
(7.VII) в Тільзіті (тепер м. Со- 
вєтськ Калінінградської обл.) вна¬ 
слідок переговорів між імперато¬ 
рами Олександром І і Наполео¬ 
ном І. Поклав кінець російсько- 
пруссько-французькій війні 1806— 
07, яку вела Росія в складі 4-ї 
коаліції європейських держав (Ве¬ 
ликобританія, Росія, Пруссія, 
Швеція) проти Франції. За Т. м. 
Пруссія втрачала прибл. полови¬ 
ну території і населення: з цих 
земель створювалися Вестфальсь- 
ке королівство і Варшавське гер¬ 
цогство; м. Бялисток з прилеглим 
до нього округом відходило від 
Пруссії до Росії; Данціг (тепер 
Гданськ) оголошувався вільним 
містом. Росія зобов'язувалася 
припинити війну з Туреччиною і 
стати посередником у мирних пере¬ 
говорах між Францією і Велико¬ 
британією. Франція зобов’язува¬ 
лася виступити посередником у пе¬ 
реговорах між Туреччиною і Ро¬ 
сією. Росія приєднувалася до кон¬ 
тинентальної блокади і визнава¬ 
ла суверенітет Франції над Іоніч¬ 
ними о-вами, зобов’язувалася ви¬ 
вести свої війська з Валахії і 
Молдавського князівства. 2) Мир¬ 
ний договір між Францією та Прус¬ 
сією, підписаний 27. VI (9-VII) 
в Тільзіті, за яким Пруссія виз¬ 
нала тер. зміни, записані в стат¬ 
тях Т. м. між Росією і Францією. 
Пруссія зобов’язувалася сплатити 
Франції контрибуцію в 100 млн. 
франків, скоротити свою армію до 
40 тис. чол. і приєднатися до кон¬ 
тинентальної блокади. Т. м. по¬ 
ставив у безпосередню залежність 
від наполеонівської Франції всю 
Німеччину. Обидва договори збе¬ 
рігали силу до вторгнення Наполе- 
она І в Росію 1812. 
ТІМАКбВ Володимир Дмитрович 
[26. VI (9. VII) 1905, с. Пусто- 
тіно, тепер Кораблінського р-ну 
Рязан. обл.— 21 .VI 1977, Москва] 
— рад. мікробіолог, акад. АН 
СРСР (з 1968) і АМН СРСР (з 
1952; чл.-кор. з 1948), Герой Со¬ 
ціалістичної Праці (1975). Член 
КПРС з 1941. Закінчив мед. ф-т 
Томського ун-ту (1929). В 1938— 
41 — директор Ін-ту епідеміології 
і мікробіології в Ашхабаді. В 1941 
— 45 — нарком охорони здоров’я 
Туркм. РСР. В 1945—53 — дирек¬ 
тор, з 1953—зав. відділом Н.-д. 
ін-ту епідеміології і мікробіології 
ім. М. Ф. Гамалії АМН СРСР 
(Москва). В 1953—57 — акад.- 
секретар АМН СРСР, 1957—63 — 
віце-президент АМН СРСР. З 1968 
по 1977 — президент АМН СРСР. 
Осн. праці присвячені вивченню 
закономірностей епідеміч. проце¬ 
су; теоретич. і прикладних питань 

імунології, вірусології, зокрема 
бактеріофагії; розробці засобів і 
методів профілактики інфекц. хво¬ 
роб, дослідженню ролі Ь-форм бак¬ 
терій і мікроплазм в інфекційній 
патології. Т.— делегат XXIV і 
XXV з’їздів КПРС. Депутат Вер¬ 
ховної Ради СРСР 9-го скликання. 
Нагороджений 3 орденами Леніна, 
орденом Жовтневої Революції, ін. 
орденами, медалями. Держ. пре¬ 
мія СРСР, 1952. Ленінська премія, 
1974. 
ТІМАНО-ПЕЧбРСЬКА НАФТО¬ 
ГАЗОНОСНА провГнція — 
територія з промисловими запа¬ 
сами нафти і газу на Пн. Європей¬ 
ської частини СРСР. Міститься 
в Комі АРСР і Ненец. авт. 
окрузі Арх. обл. РРФСР. Пл. 
376 тис. км2. У геоструктурному 
відношенні пов’язана з пн.-сх. 
частиною Східно-Європейської 
платформи. Складається з товщі 
осадочних відкладів рифею, па¬ 
леозою і мезозою. У межах Т.-П. 
н. п. виявлено 7 нафтогазоносних 
поверхів; відкрито 48 родовищ 
нафти й газу. Родовища в основно¬ 
му пластового і масивного типів. 
Нафти родовищ слабо- і середньо- 
сірчисті, парафінисті (0,4—6,6 % 
парафіну), малосмолисті, рідше — 
смолисті, густ. 826—962 кг/м3. 
Газ метановий (понад 80 % мета¬ 
ну), збагачений важкими вугле¬ 
воднями. Перші розшукові робо¬ 
ти в межах Т.-П. н. п. було 
розпочато 1918 за ініціативою 
В. І. Леніна. В 1930 відкрито 
перший поклад нафти на Чи- 
б’юській ділянці; 1935 — перше 
газове родовище. Газ надходить 
до газопроводу «Сяйво Півно¬ 
чі», нафта — до нафтопроводу 
Усинськ — Ярославль. 
ТІМАНСЬКИИ КРЯЖ — височи¬ 
на на Пн. Сх. Східно-Європей¬ 
ської рівнини, в межах Комі АРСР 
і Арх. обл. РРФСР. Довж. бл. 
900 км, вис. до 471 м. Складаєть¬ 
ся з численних пасом (Косьмин- 
ський Камінь, Тіманський Ка¬ 
мінь, Четласький Камінь) і окре¬ 
мих височин — «парм». Поверхня 
розчленована долинами річок Ціль- 
ми, Піжми та ін. Складений зі 
сланців, пісковиків, глин, вапня¬ 
ків та ін. порід. Родовища нафти, 
газу, буд. матеріалів тощо. Пн. 
частина Т. к. лежить у межах 
тундри та лісотундри, південна — 
у межах тайги. 
ТГМЕ Іван Августович [11 (23).VII 
1838, Златоустовський з-д — 5.XI 
1920, Петроград] — рос. вчений і 
гірничий інженер. Після закін¬ 
чення (1858) Петерб. ін-ту корпусу 
гірничих інженерів працював на 
заводах Уралу (1859—66) і Донба¬ 
су (1866—70). В 1866—68 брав 
участь у будівництві металург, з-ду 
в Лисичанську (Донбас); 1868—69 
провів у майстернях Луганського 
з-ду дослідження, результати яких 
використав при розробці теорії 
виникнення стружки. У 1870— 
1915 (з перервами) — професор 
Петерб. ін-ту корпусу гірничих ін¬ 
женерів, 1873— 1917 — член Гір¬ 
ничого ученого комітету і кон¬ 
сультант Петербурзького монетно¬ 
го двору. Праці Т. стосуються 
теорії різання металів і дере¬ 
вини, наук, основ машинознавства' 
і гідромеханізації, питань гірни¬ 
чої механіки тощо. 

Літ.: Будницкий И. М. Йван Августо¬ 
вич Тиме. В кн.: Люди русской науки. 
М., 1965. 

ТІМІР^ЗЄВ Дмитро Аркадійович 
[1837—2 (15).III 1903, Петербург] 
— рос. статистик. Брат К. А. Тімі- 
рязева. Закінчив Київ. ун-т. У 
1876—94 очолював статистичний 
відділ м-ва фінансів, з 1894 — від¬ 
діл с.-г. економії та статистики 
м-ва землеробства. Як представ¬ 
ник Вільного економічного то¬ 
вариства входив у Комісію по дос¬ 
лідженню кустарної пром-сті Ро¬ 
сії. Був членом Гол. комісії по 
загальному перепису населення 
1897. В останні роки життя працю¬ 
вав у редакції журн. «Сьін отече- 
ства». Т. захищав розвиток агр. 
сфери і кустарних промислів у 
Росії. Праці з питань пром. ста¬ 
тистики, торгівлі. 
ТІМІРЯЗЄВ Климент Аркадійович 
[22.V (З.УІ) 1843, Петербург — 
28.IV 1920, Москва] — рос. приро¬ 
додослідник-дарвініст, один з 
основоположників рос. школи фі¬ 
зіологів рослин, чл.-кор. Петерб. 
АН (з 1890). В 1866 закінчив 
Петерб. ун-т як вільний слухач 
(1861 Т. було виключено з ун-ту за 
участь у студент, заворушеннях). 
У 1868 — 70 Т. вчився і працю¬ 
вав за кордоном в лабораторіях 
нім. (Г. Кірхгофа, Г. Гельмголь- 
ца, Р. Бунзена, В. Гофмейстера) та 
франц. (П. Бертло, Ж. Буссенго, 
К. Бернара) вчених. В 1870—92 Т. 
викладав в Петровській с.-г. ака¬ 
демії (тепер Моск. с.-г. академія 
ім. К. А. Тімірязєва), з 1875 — ор¬ 
динарний професор, з 1877 — зав. 
першою в Росії кафедрою анатомії 
і фізіології рослин; одночасно з 
1877 — професор Моск. ун-ту. У 
1911 Т. залишив Моск. ун-т (на 
знак протесту проти дій реакційно; 
го міністра освіти Кассо). Останні 
10 років життя Т. займався лише 
науковою та літературно-публі¬ 
цистичною діяльністю. Наук, праці 
Т. присвячені експериментальній 
і теор. розробці проблеми фото¬ 
синтезу. Т. встановив, що фото¬ 
синтез здійснюється відповідно до 
закону збереження енергії; інтен¬ 
сивність фотосинтезу тісно пов’я¬ 
зана з інтенсивністю світла, що 
поглинається хлорофілом, та спек¬ 
тральним складом світла. Т. вис¬ 
ловив думку, що хлорофіл не тіль¬ 
ки фізично, а й хімічно бере участь 
у фотосинтезі, передбачивши цим 
сучас. уявлення. Дослідження Т. 
енергетичних закономірностей фо¬ 
тосинтезу мало важливе значення 
в обгрунтуванні вчення про єдність 
і зв’язок живої і неживої матерії 
в процесі кругообігу речовин і енер¬ 
гії в природі. Т. порушив проб¬ 
лему еволюції фотосинтезу, яка 
знайшла розвиток в сучас. науці. 
Т. розробляв також питання вод¬ 
ного режиму та мінерального жив; 
лення рослин; у_ впровадженні 
досягнень фізіології рослин і агро¬ 
хімії в с.-г. практику бачив осно¬ 
ви раціонального землеробства. Т. 
був найбільш послідовним пропа¬ 
гандистом і теоретиком дарвінізму 
в Росії, уточнив визначення бага¬ 
тьох важливих його понять, захи¬ 
щав вчення Ч. Дарвіна, зокрема в 
публічних лекціях, від нападок 
консервативних вчених. 
Світогляд Т. формувався під впли¬ 
вом ідей рос. революційних демо- 
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кратів. Т. був прихильником мате¬ 
ріалізму. Природу розглядав як 
сукупність різних форм рухомої 
матерії, а її розвиток — як посту¬ 
пальний, висхідний рух від просто¬ 
го до складного, що поряд з ево¬ 
люційною не виключає й стрибкопо¬ 
дібної, революц. форми. З мате¬ 
ріалістичних позицій розв’язував 
питання теорії пізнання, відкидаю- 
чи агностицизм, нещадно крити¬ 
куючи прихильників емпіріокри¬ 
тицизму., інтуїтивізму тощо. Т. 
вважав принцип історизму най¬ 
важливішим методологічним прин¬ 
ципом наук, дослідження. Т. одним 
з перших рос. вчених вітав Велику 
Жовтн. соціалістичну революцію. 
В. І. Ленін високо оцінив публі¬ 
цистичні статті й промови Т., опуб¬ 
ліковані в зб. «Наука і демокра¬ 
тія» (1920). Т. брав участь у роботі 
Наркомосвіти РРФСР, організа¬ 
ції Соціалістичної (згодом Комуні¬ 
стичної) академії сусп. наук, чле¬ 
ном якої його було обрано 1918. 
В 1920 робітники обрали Т. депу-. 
татом Моск. Ради. Т. споруджено 
в Москві пам’ятник; ім’я Т. при¬ 
своєно Моск. с.-г. академії, Тн-ту 
фізіології рослин АН СРСР. Що¬ 
року АН СРСР проводить Тіміря- 
зєвські читання; запроваджена пре¬ 
мія ім. К. А. Тімірязєва АН СРСР. 
Т. був членом Лондонського коро¬ 
лівського т-ва, чл.-кор. Едінбурзь- 
кого бот. т-ва, почесним доктором 
багатьох рос. і іноземних ун-тів. 
Те.: Сочинения, т. 1 —10. М., 1937 — 
40; Вибрані твори, т. 1—4. К.— X., 
1949—50; Наука и демократия. М., 
1963. 
Літ.: Сенченкова Е. М. К. А. Тимиря- 
зев и учение о фотосинтезе. М., 1961; 
Манорик А. В. К. А. Тімірязєв — ос¬ 
новоположник наукового землеробст¬ 
ва. К., 1962; Ложечко А. Б. Климент 
Тимирязев. М., 1964. 

ТІМІШОАРА — місто на Зх. Ру¬ 
мунії, адм. ц. повіту Тіміш. Розта¬ 
шована на каналі_ (річці) Бега. 
Вузол з-ць і автошляхів. 213 тис. 
ж. (1975). Розвинуті машинобуду¬ 
вання (вироби, с.-г. машин та 
електромоторів) і харчосмакова 
(цукр., плодоконсервна та ін.) 
пром-сть. Хім., нафтохім., дерево- 
обр., фарфоро-фаянсові, текст., 
шкіряно-взут. підприємства. Ун-т. 
Повітовий музей. Театр. Філар¬ 
монія. Архіт. пам’ятки 15—18 ст. 
Т. згадується з 14 ст. як фортеця. 
ТІММ Василь Федорович [Георг 
Вільгельм; 9 (21).VI 1820, Зор- 
генфрей, тепер Цесіського р-ну 
Лате. РСР — 7.IV 1895, Берлін] — 
рос. художник. Походженням з 
Латвії. У 1835—38 навчався 
в петербурзькій АМ, академіком 
якої став з 1855. Автор малюнків 
до зб. «Наші, списані з натури 
росіянами» (1841), в ілюструванні 
якого брав участь Т. Шевчен¬ 
ко; до кн. І. Мятлєва «Сенса¬ 
ції та зауваження пані Курдюко- 
вої» (1840—44). У 1851—62 ви¬ 
давав збірку літографій «Русский 
художественньїй листок», в якому 
вміщував власні твори, зокрема на 
укр. тематику («Золоті ворота 
в Києві», «Пам’ятник Володими¬ 
ру в Києві», «Аскольдова моги¬ 
ла на березі Дніпра», портрети 
Т. Шевченка та ін. художників). 
Літ.: Тарасов Л. Баси лий Федорович 
Тимм. М., 1954. 
ТГМОНЕН Антті Миколайович 
[н. 18.ІУ (1.У) 1915, с. Луусалма, 

тепер Калевальського р-ну Кар. 
АРСР] — карел, рад. письменник. 
Член КПРС з 1942. Учасник Вели¬ 
кої Вітчизн. війни. Друкуватися 
почав 1931. Пише фін. мовою. 
Перша зб. оповідань— «Аероплан» 
(1933). Повість «Від Карелії до 

.Карпат» (1948) — про події Вели¬ 
кої Вітчизн. війни; повісті «Освіт¬ 
лені береги» (1951), «У затоці віт¬ 
рів» (1953) — про працівників лісу 
Карелії. Романи «Рідними стеж¬ 
ками» (1957), «Білокрилий птах» 
(1961), «Тут мій дім» (1966) при¬ 
свячені дружбі народів. Роман 
«Ми — карели» (1971)— про роки 
громадян, війни в Карелії. Зб. опо¬ 
відань і нарисів «Під грозою і сон¬ 
цем» (1971), кн. оповідань «Під 
шум лісів» (1974). Нагороджений 
орденом Леніна, ін. орденами, 
медалями. 
Те.: Укр. п е р е к л.— У лісі 
[Уривок]. В кн.: Радянська літерату¬ 
ра народів СРСР. К., 1952. 

3. М. Кузьміна. 

ТІМбРСЬКЕ МбРЕ — окраїнне 
море Індійського ок., між Австра¬ 
лією і о. Тімор. Площа 615 тис. км2. 
Переважні глибини до 200 м, най¬ 
більша — 3310 м. У рельєфі дна 
виділяють Тіморську улоговину і 
шельф Сахул; у межах шельфу — 
коралові рифи і атоли. Т-ра води 
на поверхні від +25 до +29°. 
Солоність до 35 %о. Найбільший 
порт — Дарвін (Австралія). 
ТІМУР, Тамерлан, Тімурленг 
(1336, с. Ходжа-Ільгар, поблизу м. 
Шахрісабза, тепер Сурхандар. обл. 
Узб. РСР — 18.11 1405, Отрар; 
поховано в мавзолеї Тур-Емір у Са¬ 
марканді) — середньоазіатський 
держ. діяч і полководець. У 1366 
Т. у союзі з правителем Балха 
і Самарканда еміром Хусейном 
придушив повстання сербедарів. 
Боротьба за владу, що розгорну¬ 
лася між Т. і Хусейном, закінчи¬ 
лася перемогою Т., який 1370, 
вбивши Хусейна, прийняв титул 
еміра і став єдиновладним прави¬ 
телем Мавераннахру. Столицею 
д-ви Т. був Самарканд. Унаслі¬ 
док трьох походів проти Тохта- 
миіиа (1389, 1391, 1394—95) Т. 
розгромив Золоту орду. Здійс¬ 
нював загарбницькі походи в сусід¬ 
ні країни. На кінець правління 
Т. його д-ва включала Маверан- 
нахр, Хорезм, Хорасан, Закавказ¬ 
зя, Іран і Пенджаб. Похід на Ки¬ 
тай, що почався 1404, через смерть 
Т. було перервано. Див. Тімуриди. 
ТІМУРЙДИ — феод. династія в 
Середній Азії, заснована Ті му¬ 
ром', правила 1370—1507. Після 
смерті Тімура Т.— його сини і вну¬ 
ки — оголосили себе незалежними 
правителями і почали міжусобну 
боротьбу за верховну владу. Най- 
відоміші: Шахрух (1377—1447), 
Улугбек (1394—1449), Бабур (1483 
— 1530) — засновник в Індії дин. 
Великих Моголів (1526). Династія 
Т. перестала існувати після заво¬ 
ювання Мавераннахру узбеками- 
кочовиками. 
ТЇНБЕРГЕН (ТіпЬегкеп) Ніколас 
(н. 15.IV 1907, Гаага) — нідерл. 
етолог і зоолог, доктор філософії 
(з 1932), професор (з 1966). Пра¬ 
цював у Лейденському ун-ті 
(1932—49). В 1949 Т. організу¬ 
вав в Оксфорді дослідницьку ка¬ 
федру з вивчення поведінки тва¬ 
рин і став її завідуючим. Спільно 

з К. Лоренцом розробив вчення про 
інстинктивну поведінку та її роз¬ 
виток в онто- і філогенезі. Автор 
праць з поведінки тварин, зокрема 
першого підручника з етології. 
Нобелівська премія, 1973. 
ТЇН БЕРГЕН (ТіпЬегвеп) Ян (н. 
12.IV 1903, Гаага) — нідерл. еко- 
номіст, представник сучасної мате¬ 
матичної економії, член Нідерл. 
АН. Освіту здобув у Лейденсько¬ 
му ун-ті. З 1933 — професор 
Нідерл. школи екон. наук у 
Роттердамі, 1945—55 — керівник 
Центр, бюро планування, 1965— 
72 — голова К-ту по плануванню 
ООН. Висунув концепцію «опти¬ 
мального ладу» — один з варіантів 
<конвергенції теорії». Під «опти¬ 
мальним ладом» Т. розуміє синтез 
обох систем — деяких елементів 
«капіталістичної ефективності» та 
«соціалістичної рівності». Апологе¬ 
тичний характер концепції поля¬ 
гає в тому, що синтез передбача¬ 
ється на капіталістич. основі—при¬ 
ватній власності на засоби виробни¬ 
цтва. Праці з питань теорії екон. 
політики, проблем капіталістич.1 
циклу, моделювання екон. роз¬ 
витку. Нобелівська премія, 1969. 
ТІНГ (Тіпд) Семюел (Тін Чжао- 
чунь; н. 27.1 1936, Анн-Арбор, шт. 
Мічіган) — амер. фізик. Закін¬ 
чив Мічманський ун-т (1959), у 
1962 одержав ступінь доктора фі¬ 
лософії. У 1963 працював у Європ. 
центрі ядерних досліджень (Же¬ 
нева). З 1964 — у Колумбійському 
ун-ті, з 1967 — у Массачусетсько- 
му технологічному ін-ті (з 1969 — 
професор). Осн. праці — з фізи¬ 
ки елементарних частинок. Нобе¬ 
лівська премія, 1976. 
тіндАля Явище — розсіяння 
світла в мутному середовищі. 
Мутним наз. середовище, в якому 
містяться дрібні частинки з розмі¬ 
рами, значно меншими *а довжину 
хвилі світла, і заломлення по¬ 
казниками, що відрізняються від 
показника заломлення середови¬ 
ща, напр. емульсії, суспензії. 
Т. я. експериментально відкрив 
(1869) англ. фізик Дж. Тіндаль 
(1820—93), а теоретично обгрунту¬ 
вав Дж. У. Релей (див. Релеївське 
розсіяння світла). 
ТГНСЬКИЙ Михайло Львович 
[справж. прізв.— Перепелицин; 
1894 (?), Ромни, тепер Сум. обл.— 
1948, с. Долина, тепер Тлумацько- 
го р-ну Івано-Фр. обл.] — укр. 
рад. актор, режисер і театр, діяч. 
Творчу діяльність почав в аматор¬ 
ських гуртках. У 1918 вступив до 
Держ. драм, театру (Київ, згодом 
— Перший театр Української 
Радянської Республіки імені Шев¬ 
ченка). Зіграв ролі: Ярема («Гай¬ 
дамаки» за Шевченком), Лукаш 
(«Лісова пісня» Лесі Українки), 
Хлестаков, Кочкарьов («Ревізор», 
«Одруження» Гоголя), Освальд 
(«Примари» Ібсена), Збишек («Мо¬ 
раль пані Дульської» Запольсь- 
кої). Працював режисером театрів 
Києва, Чернігова, Одеси, Дніпро¬ 
петровська, Харкова та в ін. міс¬ 
тах України. Серед вистав: «Без¬ 
таланна» І. Карпенка-Карого, «За 
двома зайцями» М. Старицького, 
«97» М. Куліша, «Загибель ескад¬ 
ри» О. Корнійчука, «Вороги» М. 
Горького, «Міщанин-шляхтич» 
Ж. Б. Мольєра. Ід, /. Тернюк.\ 

ТІНСЬКИЙ 

К. А. Тімірязєв. 

В. Ф. Тімм. Продавець 
бубликів. Олівець# 1843. 
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ТІНТОРЕТТО 

Я. Тінторетто. Введен 
ня Марії у храм. Фраг¬ 
мент. Близько 1555. 
Церква Санта-Марія 
дель Орто у Венеції. 

ТІНТОРЕТТО Якопо [Тіпіюгеио; 
власне — Робусті (29. IX 1518, 
Венеція — 31.V 1594, там же] — 
італ. живописець доби Пізнього 
Відродження, представник Вене¬ 
ціанської школи живопису. Нав¬ 
чався у Тіщана. Творчість Т. фор¬ 
мувалася під впливом Парміджа- 
ніно, Мікеланджело. Твори: «Чу¬ 
до св. Марка» (1548), «Введення 
Марії у храм» (бл. 1555, церква 
Санта-Марія дель Орто, Вене¬ 
ція), «Спасіння Арсіної», «Таєм¬ 
на вечеря» (бл. 1560, церква Сан- 
Тровазо, Венеція), «Викрадення 
тіла св. Марка» (1562), цикл панно 
в Скуола ді Сан-Рокко в Венеції 
(1565—88); «Вакх і Аріадна» 
(1578), «Битва при Зарі» (бл. 1585), 
«Рай» (1588), всі — Палац дожів у 
Венеції; «Автопортрет» (бл. 1590) 
та ін. Полотна Т. зберігаються 
також у Луврі, Дрезденській 
картинній галереї, ДЕ в Ленін¬ 
граді. 
Літ.: Виппер Б. Р. Тинторетто. М., 
1948; Якопо Робусти Тинторетто. 
ГАльбом репродукций]. М. —Л., 1964. 
ТІНЧ^РІН Карім Галійович [3 (15). 
IX 1887, с. Аккуль, тепер Бєдно- 
дем’яновського р-ну Пенз. обл.— 
7.У 1947] — тат. рад. письменник, 
засл. артист Тат. АРСР (з 1926). 
Керівник і режисер першої держ. 
театр, трупи в Казані (1918). Дру¬ 
куватися почав 1906 (комедія «Дис¬ 
кусія»). Автор комедій «Юсуф 
і Зулейха», «Папуга» (обидві — 
1918) та ін. В сатиричній комедії 
«Без вітрил» (1926) показав крах 
відщепенців, які виступали під час 
революції проти свого народу. В 
п’єсах «На річці Кандрі» (1932), 
«їх було троє» (1935) створив об¬ 
раз позитивного героя-сучасника. 
Популярністю користуються мело¬ 
драма «Блакитна хустка» (1926) й 
муз. драма «Казанський рушник» 
(1923). 3. М. Кузьміна. 

ТІНЬОВИТРИВАЛІ РОСЛЙНИ 
— рослини, які здатні рости в за¬ 
тінених місцях з недостатнім со¬ 
нячним освітленням. Інтенсивність 
фотосинтезу у Т. р. при ослабле¬ 
ному освітленні така сама або на¬ 
віть більша, ніж при повному ос¬ 
вітленні. Деревні Т. р. (напр., ли¬ 
па, граб, ялина, ялиця та ін.) 
мають густо облиствлену крону, 
темно-зелене, багате на хлорофіл 
листя. Серед трав’янистих рослин 
Т. р. є, напр., копитняк, яглиця, 
підмаренник, зеленчук, зубниця 
та ін. рослини широколистяних 
лісів. Див. також Світлолюбні 
рослини. 
ТЮБАКТЕріЇ (від грец. дєі^ — 
сірка та бактерії) — те саме, 
що й сіркобактерії. 
ТІОЕФГРИ (від грец. ОєТог — 
сірка та ефіри) — сіркаорганічні 
сполуки заг. формули К — 5 — К' 
(К і К' — вуглеводневі ради¬ 
кали). Т. є, напр., СН3—5—СН3, 
С2Н5—5—С2Н5. Нижчі аліфатичні 
Т.— безбарвні рідини, нерозчинні 
у воді, розчинні в органічних роз¬ 
чинниках. Т. поширені в природі, 
напр. у нафті. До них належать 
біологічно важливі природні про¬ 
дукти метіонін, біотин тощо. За¬ 
стосовують як антиокислювачі і 
стабілізатори моторних палив, ма¬ 
стил, латексів, як лікар, препара¬ 
ти, барвники, розчинники. Т. не- 
токсичні, галогенпохідні Т.— ток¬ 
сичні, напр. іприт. 

ТІОСПИРТИ (від грец. Оєи^ — 
сірка та спирти) — те саме, що 
Й меркаптани. 
ТІОСУЛЬФАТ НАТРІЮ, 
На25203 — натрієва сіль тіосірча- 
ної к-ти Н25203. Безводний Т. н. — 
гігроскопічна маса, утворює кіль¬ 
ка кристалогідратів. Найширше 
вживаний пентагідрат Ма25203 X 
X 5Н20. Безбарвні кристали; 
густ. 1715 кг/м3; іП„ 48,5 °С; добре 
розчиняються у воді, солонувато- 
гіркі на смак. Т.— відновник. 
Одержують його розчиненням под¬ 
рібненої сірки в гарячому розчині 
сульфіту натрію. Т. н. є побічним 
продуктом у вироби, гідросульфі¬ 
ту, при очищенні пром. газів від 
сірчистих сполук та ін. Застосо¬ 
вують для виготовлення фіксаж¬ 
них розчинів (див. Фіксування 
фотографічне), завдяки яким роз¬ 
чиняються галогеніди срібла, що 
не розклалися під дією світла у 
фотокіносвітлочутливих матеріа¬ 
лах; у текст, і шкіряній пром-сті, 
у ветеринарії, в медицині — як про¬ 
тиотрута при отруєнні ціанисто¬ 
водневою к-тою, йодом, солями 
важких металів, миш’яком, ртут¬ 
тю тощо, в аналітичній хімії та ін. 
ТІОФЕН, С4 Н45 — гетероцикліч¬ 
на сполука\ безбарвна рідина з 
запахом бензолу; ^ — 38,3 °С; 
і кип 84,1 °С; добре розчинний в 
органічних розчинниках, погано — 
у воді. Т.— типова ароматична спо¬ 
лука: легко піддається галогену¬ 
ванню, сульфуванню, алкілуван¬ 
ню. Міститься разом з бензолом у 
кам.-вуг. смолі (звідки його й виді¬ 
ляють), а також у продуктах на- 
півкоксування поволзьких слан¬ 
ців. Похідні Т. використовують 
як лікар. препарати, стимуля¬ 
тори росту, гербіциди, полімери, 
реагенти для аналітичної хімії 
тощо. 
ТІПАЛЬНА МАШЙНА — маши- 
на прядильного виробництва для 
тіпання бавовняних, вовняних 
або лляних волокон. Найпошире¬ 
нішими є Т. м. (мал.), на яких 
обробляють бавовну: її волокна 
піддають багаторазовим ударам 
ножами барабанів та билами тіпал, 
внаслідок чого волокна розпушу¬ 
ються, а сміттєві домішки відо¬ 
кремлюються і видаляються у 
спец, камери. Швидкість обертан¬ 
ня ножових барабанів — 500— 
600, тіпал — 900—1000 об/хв. 

Тіпальна машина для бавовни (схема): 
1 — живильний бункер; 2 — ножовий 
барабан; 3 — вентилятор; 4 — сітко¬ 
вий барабан; 5 — тіпало. 

ТІПАННЯ — розпушування воло¬ 
кон бавовни, вовни, льону, а також 
очищення їх від сміттєвих домі¬ 
шок; один з процесів прядіння та 
первинної обробки луб*яних воло¬ 
кон. Грунтується на руйнуванні 
зв’язку між волокнами та волок¬ 

нами й домішками; провадиться 
на тіпальних машинах, як пра¬ 
вило, після попереднього розпу¬ 
шування волокон. В процесі Т. 
з волокнистого матеріалу видаля¬ 
ються тільки найбільші і найменш 
чіпкі домішки. Розділення на 
окремі волокна й очищення волок¬ 
нистого матеріалу від чіпких домі¬ 
шок відбуваються при наступному 
чесанні. 
ТІР Костянтин Вадимович [н. 
12 (25).XI 1904, м. Миколаїв] — 
укр. рад. вчений у галузі механі¬ 
ки, доктор тех. наук (з 1964), про¬ 
фесор (з 1965), засл. діяч науки і 
техніки УРСР[(з 1968). Член КПРС 
3 1953. Після закінчення (1930) 
Харків, технолог, ін-ту працю¬ 
вав в інституті «Діпрошахт», на 
авіаційному з-ді (до 1933), в Ук¬ 
раїнському н.-д. ін-ті поліграфії 
(всі — у Харкові). У 1946 — 53 
— викладач Львів, лісотехнічного 
ін-ту, у 1953 — 83 — Укр. полі¬ 
графічного ін-ту ім. І. Федорова 
(Львів). Праці стосуються методів 
критеріального синтезу циклових 
механізмів і машин. Нагородже¬ 
ний орденом Вітчизн. війни 2-го 
ступеня, ін. орденами, медалями. 
ТІР — раннє ^рабовласницьке міс¬ 
то-держава у Фінікії (тепер м. Сур 
у Лівані). Засн., ймовірно, у 4-му 
тис. до н. е. В 2-му тис. до н. е. Т. 
(з перервами) перебував під вла¬ 
дою Єгипту. Найбільшого розквіту 
Т. досяг у серед. 10 ст. до н. е. 
за правління царя Хірама І. В 
кін. 9 ст. до н. е. вихідці з Т., 
колонізуючи Пн. Африку, заснува¬ 
ли Карфаген, Утіку та ін. У 8 ст. 
до н. е. Т. потрапив під владу 
Ассірії, з поч. 6 ст. до н. е.— Ново- 
Вавілонського царства, з 2-ї пол. 
6 ст. до н. е.— д-ви Ахеменідів 
(формально зберігаючи суверені¬ 
тет). Т. відігравав важливу роль 
у торгівлі між країнами Серед¬ 
земномор’я і Передньої Азії. В 
332 до н. е. Т. здобутий і зруйно¬ 
ваний армією Александра Маке¬ 
донського. Згодом відбудований. 
Перебував під владою Птолемеїв 
і Селевкідів. У 64 до н. е. ввійшов 
до складу рим. провінції Сірія, 
зберігши внутр. автономію. До 
араб, завоювання (7 ст.) лишався 
великим торг, центром Сх. Серед¬ 
земномор’я. Розкопки Т. вели 
франц. археологи Ж. Е. Ренан (2-а 
пол. 19 ст.) і А. Пуадебар (40-і 
рр. 20 ст.). Г. І. Підлуцький. 
ТЇРА, Тірас — давньогрец. місто- 
держава на правому березі Дніст¬ 
ровського лиману на території су- 
час. м. Білгорода-Дністровського 
Одес. обл. УРСР. Засн. пересе¬ 
ленцями з грец. міста Мілета в 
6 ст. до н. е. Екон. базу Т. стано¬ 
вили землеробство, виноробство, 
ремесла, торгівля. Т. мала торг, 
зв’язки з Афінами, містами Малої 
Азії, Пн.-Зх. Причорномор’я і на¬ 
селенням Подністров’я. З 2-ї пол. 
4 ст. до н. е. Т. карбувала влас¬ 
ну монету. 4—3 ст. до н. е. — пері¬ 
од найбільшого розквіту її еконо¬ 
міки га культури. В серед. 1 ст. 
до н. е. Т. зруйнували гети. На 
початку нашої ери екон. і політ, 
життя в Т. відновилося. З 57 н.* е. 
Т. входила до складу римської 
провінції Мезії. Наприкінці 3 ст. 
Т. як античне місто занепала. 
Епізодичні археол. розкопки Т. 
провадилися з 1900. Систематичні 
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роботи 1н-т археології АН УРСР 
розпочав 1945. Відкрито залишки 
житл. будинків, оборонних мурів, 
башти післягетського часу. Знай¬ 
дено посуд, знаряддя праці, епі¬ 
графічні пам’ятки, монети тощо. 
Літ.: Зограф А. Н. Монетьі Тирьі. М., 
1957; Фурманская А. И. Античньїй го¬ 
род Тира. В кн.: Античньїй город. М., 
1963; Античная Тира и средневековьій 
Бєлгород. К., 1979. 

ТІРАДІїНТІС (ТігасІепСез; справж. 
ім’я га прізв.— Жоакін Жозе да 
Сілва Шав’єр; 12.XI 1748, Пом- 
бал — 21.IV 1792, Ріо-де-Жаней¬ 
ро) — діяч визвольного руху браз. 
народу проти португ. панування. 
Лейтенант португ. армії. Очолив 
таємну революц. орг-цію інконфі- 
дентів («невірнопі дданих »), що дія; 
ла з 1789 в пров. Мінас-Жерайсі 
і мала на меті визволення Бразілії 
з-під влади Португалії та проголо¬ 
шення країни республікою. Після 
викриття 1789 орг-ції португ. ко¬ 
лоніальною владою Т. було заареш¬ 
товано і страчено. Бразільський на¬ 
род шанує пам’ять Т. як націо¬ 
нального героя. 

тірАна — столиця Албанії, гол. 
політ., екон. і культурний центр 
країни. Розташована за 40 км від 
узбережжя Адріатичного м. За¬ 
лізнична станція, вузол автошля¬ 
хів. Поблизу Т.— аеропорт Рінас. 
Бл. 200 тис. ж. (1980). Адміністра¬ 
тивно виділена в окрему одиницю. 
Вперше Т. згадується в 15 ст. як 
невелике поселення. На поч. 17 ст. 
тут було засновано місто. Т. по¬ 
стійно була ареною боротьби алб. 
народу проти тур. загарбників і 
місц. феодалів. З січня 1920 — сто¬ 
лиця Албанії. В квітні 1939 — ве¬ 
ресні 1943 окупована фашист. 
Італією, з вересня 1943 — фашист. 
Німеччиною. В листопаді 1941 в 
Т. засновано Компартію Албанії 
(з 1948 — Алб. партія праці). 
17.XI 1944 Т. визволена від нім.- 
фашист. загарбників Нац.-виз¬ 
вольною армією. 11.1 1946 у Т. 
було проголошено Народну Респуб¬ 
ліку Албанію (з грудня 1976 — 
Народна Соціалістична Республі¬ 
ка Албанія). У Т.— підприємства 
металообр., буд. матеріалів, де¬ 
ревообробної, склоробно-кераміч¬ 
ної, взут., текст, і харчосмакової 
промисловості. Численні кустарні 
майстерні. ТЕЦ. У районі Т.— ви¬ 
добування вугілля, ГЕС ім. В. І. 
Леніна (збудована з допомогою 
СРСР). Ун-т; с.-г., красних мис¬ 
тецтв, пед. ін-ти та ін. вузи. Ал¬ 
банська АН, н.-д. заклади. Нац. 
та університетська б-ки. Музеї: 
археології та етнографії, бороть¬ 
би за нац. визволення, природни- 
чонауковий та ін. Театри: опери 
й балету (з балетною школою), 
Нар., естради та цирку, ляльок. 
Консерваторія, Філармонія. 
Т. має радіально-кільцеве плану¬ 
вання. Адм. та культурний центр 
забудовувався в 20—30-х рр. 20 ст. 
(ансамбль площі Скандербега, 
банк, ун-т, театр опери та балету). 
В 1953—58 проведено реконструк¬ 
цію міста. Створено нові житл. 
комплекси; споруджено: будівлі 
кіностудії «Нова Албанія» (1952, 
рад. арх. Г. Лавров), пам’ятники 
В. І. Леніну (50-і рр., скульп¬ 
тор К. Хоші), Партизану (1947, 
скульптор А. Мано). Іл. див. до 
ст. Албанія, т. 1, с. 448—449. 

тГРАС (Торосу)— давньогрец. наз¬ 
ва р. Дністра. 
ТІРІДАТ III (Тірідат III Великий, 
Трдат) — вірм. цар (287—332) з 
династії Аргиакідів, за правлін¬ 
ня якого зміцнилося політ, стано¬ 
вище Вірменії. Бл. ЗОЇ Т. III ого¬ 
лосив християнство держ. релігією. 
тірГнф — стародавнє місто в 
Арголіді на Пелопоннеському 
п-ові, один а центрів егейської 
культури. З поч. 2-го тис. до н. е. 
— центр ранньокласової д-ви 
ахейщв. Екон. і культур, розкві¬ 
ту досяг у 16—13 ст. до н. е. В той 
час у Т. було споруджено палац, 
монументальні «циклопічні» мури 
тощо. Під час греко-перських 
воєн ополчення громадян Т. взя¬ 
ло участь у битві біля Платей 
(479 до н. е.). Бл. 470 до н. е. 
Т. зруйнували аргосці. Перші 
археол. дослідження Т. почалися 
з 1831; розкопки Т. 1884—85 про¬ 
вадив Г. Шліман. 
тірітАка — місто Боспорської 
держави на місці сучасного с-ща 
Аршинцевого (тепер у складі Кер¬ 
чі). Заснована греками в 2-й пол. 
6 ст. до н. е. Розкопками (провади¬ 
лися з перервами з 1932) відкрито 
залишки кам’яних оборонних му¬ 
рів і бойових башт, житл. будин¬ 
ків і госп.-виробничих споруд 
(рибозасолювальних підприємств, 
виноробень), грошові скарби тощо. 
Населення Т. займалося також 
землеробством і ремеслами. В око¬ 
лицях Т. відкрито святилище Де- 
метри, на місці якого знайдено 
багато теракот 5—4 ст. до н. е. 
3 зображенням богині. В 70-х рр. 
4 ст. н. е. місто зруйнували гунни. 
тірічмГр— найвища вершина гір¬ 
ської системи Гіндукуш, на Пн. 
Пакистану. Вис. 7690 м. Склада¬ 
ється з кристаліч. гірських порід. 
На схилах—льодовики та фірно¬ 
ві (див. Фірн) поля, є сніжники. 
ТІРб/ІЬ — історична область в 
Європі, в Альпах. В давнину була 
населена племенами ретів та іллі- 
рійщв. Бл. 15 до н. е. була за¬ 
войована Стародавнім Римом. В 
4—5 ст. н. е. зх. частина Т. 
була зайнята алеманами, пн. і пн.- 
сх. частини в 6 ст.— баварами, 
частково слов’янами, південна — 
лангобардами. В 11—13 ст. на тер. 
Т. (входила до складу «Священ¬ 
ної Римської імперії») існував ряд 
феод, володінь (у т. ч. графство 
Т.). Граф Т. Мейнхард ІТ (правив 
1258—95) об'єднав під своєю вла¬ 
дою Т., Горіцію і Карінтію. В 
1363 графством Т. заволоділи 
Габсбурги. Селяни та рудокопи 
Т., очолені М. Гайсмайром, взяли 
активну участь у Селянській вій¬ 
ні 1524—26. У 1805 Т. був приєд¬ 
наний до Баварії, 1809 поділений 
між Баварією, Італ. королівством 
та Іллірійськими провінціями. Ві¬ 
денським конгресом 1814—15 знову 
приєднаний до імперії Габсбур- 
пв. У 1867—1918 Т.— одна з ко¬ 
ронних земель Австро-Угорщини. 
За Сен-Жерменським мирним до¬ 
говором 1919 Т. був поділений між 
Австрією (земля Тіроль) та Іта¬ 
лією (з 1948 — авт. обл. Трентіно- 
Альто-Адідже). 
ТІРРЄНСЬКЕ М0РЕ — частина 
Середземного м. між Апеннінсь- 
ким п-овом та островами Сіцілія, 
Сардінія і Корсіка. Площа 240 
тис. км2, глиб, до 3830 м. Улогови¬ 

на має тектонічне походження, у 
її центр, частині — вулкан ім. 
акад. С. І. Вавилова заввишки 
2850 м. У пд.-сх. частині моря — 
Ліпарські о-ви. Бувають землетру¬ 
си. Т-ра води на поверхні влітку 
+ 23, +25°, взимку +13°. Соло¬ 
ність понад 38 %о. Рибальство. 
Гол. порти: Неаполь, Палермо, 
Кальярі (Італія). 
ТГРСО ДЕ МОЛГНА (ТІГ50 сіє 
Моїіпа; справж. ім’я та прізв.— 
Габрієль Тельєс; 1571 або бл. 1583, 
Мадрід — 12.III 1648, Сорія) — 
ісп. драматург. Був ченцем. 
Займав високі духовні посади. За 
літ. діяльність зазнав пересліду¬ 
вань церкви. Написав понад 400 
п’єс різних жанрів (збереглося бл. 
90). Перша зб. новел і драм — 
«Толедські вілли» (1621). В коме¬ 
дії «Сором’язливий у палаці» 
(1621) критикував лицемірство і 
користолюбність придворних. В 
істор. п’єсі «Обачність жінки» 
(1634) подав широку картину бо¬ 
ротьби королівської влади проти 
феодалів і араб, завойовників. У 
драмах «Господиня в домі», «За¬ 
суджений за недостатню віру» 
(обидві — 1635) відобразив протест 
народу проти тиранії, висміював 
реліг. святенництво. П’єса «Дон 
Хіль зелені штани» (1635) — виз¬ 
начний зразок комедії-інтриги в 
світовій л-рі. В п’єсі «Севільський 
спокусник, або Камінний гість» 
(1630) перший у світовій л-рі ство¬ 
рив на основі легенди образ Дон¬ 
жуана. Т. де М. належать також 
п’єси «Благочестива Марта» (1636; 
пост, в Київ. рос. драм, те¬ 
атрі ім. Лесі Українки), «Селянка 
з Вальєкаса» та ін. 
Те.: Рос. перекл.— Комедии, 
т. 1—2. М., 1969; Толедские вилльї... 
М., 1972. Р. Ф. Естрела-Льопіс. 

ТІСНЯКЙ, тісні соціалісти — ре¬ 
волюц. марксистська течія в болг. 

біти, русі кін. 19 — поч. 20 ст. 
часу заснування 1891 Болг. с.-д. 

партії (з 1894 — Болг. робітн. с.-д. 
партія — БРСДП) очолюване Д. 
Благоєвим марксистське ядро вело 
непримиренну боротьбу проти 
дрібнобурж. опортуністів. Вна¬ 
слідок цієї боротьби 1900 відбувся 
розкол БРСДП на тісних соціаліс¬ 
тів (т. с.), які виступали за тісну, 
згуртовану партію, і широких 
соціалістів (ш. с.), які вважали, 
що партія повинна бути відкрита 
для всіх бажаючих, у т. ч. й для 
буржуазії, а її члени не мають бу¬ 
ти зв’язані суворою парт, дисцип¬ 
ліною. В 1903 опортуністів ви¬ 
ключено з партії, а її перейменова¬ 
но на БРСДП (т. с.); вона стала 
самостійною марксистською пар¬ 
тією болг. робітн. класу. В ряді 
важливих теор. питань Т. не зай¬ 
мали послідовних марксистсько- 
ленінських позицій (недооцінюва¬ 
ли значення диктатури пролетарі¬ 
ату, применшували революц. мож¬ 
ливості селянства, його роль як 
союзника робітн. класу, не ставили 
конкретно питання про владу, 
схилялися перед стихійністю в ро¬ 
бітн. русі та ін.). Перетворенню 
БРСДП (т. с.) на справжню марк¬ 
систсько-ленінську партію сприя¬ 
ла Велика Жовтн. соціалістич. ре¬ 
волюція. В 1919 БРСДП (т. с.) 
вступила до Комінтерну і прийня¬ 
ла назву БКП (т. с.). Див. Бол¬ 
гарська комуністична партія. 

ТІСНЯКИ 

Тірсо де Моліна. 

Е. К. Тіссе. 
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ТІССЕ 

Й. Броз Тіто. 

Тітта Руффо. 

V 
Тіфон. Близько 500 до 
н. е. Теракота. Музей 
иілли Джулія. Рим. 

ТІССб Едуард Казимирович [1 
(ІЗ).ІУ 1897, Лієпая — 18.ХІ 1961, 
Москва] — рос. рад. кінооператор, 
засл. діяч мист. РРФСР (з 1935) 
і Латв. РСР (з 1947). Член КПРС з 
1940. В кіно працював з 1914 (в 
Лієпаї), знімав перші латне, до¬ 
кументальні стрічки, згодом — 
події громадянської війни. Зні¬ 
мав В. І. Леніна; цей матеріал 
увійшов до фільму «Володимир 
Ілліч Ленін» (1949). Був опера¬ 
тором фільмів С. Ейзетитейна: 
«Страйк» (1925), «Броненосець 
,,Потьомкін‘‘», (1925), «Жовтень» 
(1927), «Старе і нове» (1929), «Бє- 
жин луг» (1937), «Олександр Нев- 
ський» (1938), «Іван Грозний» 
(2-а серія, разом з А. Москві ним, 
1946, вихід на екран — 1958). 
Зняв також фільми «Зустріч на 
Ельбі» (1949), «Композитор Глин¬ 
ка» (1952). Режисер (спільно з 
3. Аграненком) та оператор філь¬ 
му «Безсмертний гарнізон» (1956). 
З 1921 викладав у ВДІКу (з 1943 
— професор). Нагороджений 2 ор¬ 
денами Трудового Червоного Пра¬ 
пора. Держ. премія СРСР, 1946, 
1949, 1950. Портрет с. 267. 
ТГССЕН (ТЬіеВеп) Петер Адольф 
(н. 6.IV 1899, Швейдніц, тепер 
Свідниця, ПНР) — нім. фізико- 
хімік, член Німецької АН у Берлі¬ 
ні (з 1957), іноз. член АН СРСР 
(з 1966). Після закінчення Геттін- 
генського ун-ту (1923) працював 
там же, потім був директором 
кількох хім. ін-тів Німеччини. У 
1945—56 вів наук, роботу в СРСР. 
У 1956—64 — професор фіз. хі¬ 
мії ун-ту ім. Гумбольдта в Берліні; 
з 1956 — директор Ін-ту фіз. хі¬ 
мії Німецької АН у Берліні. Осн. 
праці присвячені неорганічній, 
фіз., колоїдній хімії і розробці 
хім. методів дослідження. Наго¬ 
роджений орденами Леніна і Тру¬ 
дового Червоного Прапора. Держ. 
премія СРСР, 1951, 1956. 
«ТГССЕН — бППЕНГЕЙМ» — 
одна з найбільших фінансово-мо¬ 
нополістичних груп ФРН. Почала 
створюватися у кін. 19 ст. Вклю¬ 
чає сталевий концерн «Тіссен» 
і банкірський дім Оппенгейма. 
До складу групи входять також 
концерни «Гельзенкірхенер берг- 
верке АГ»і страхові компанії «Рей- 
ніше інтересенгемайншафт». У сфе¬ 
ру діяльності «Т.—О.» входить 
також вироби, пасажирських і 
товарних вагонів, дизельних дви¬ 
гунів, ескалаторів, ліфтів тощо. 
Банкірський дім Оппенгейма очо¬ 
лює консорціум по емісії цінних 
паперів у групі страхових компа¬ 
ній «Рейніше інтересені емайн- 
шафт», тісно пов’язаний з концер¬ 
нами «Вертана» і «Вольфа—Штум- 
ма» тощо. с. В. Мочерний. 
ТІТ Флавій Веспасіан (Тііиз 
Ріауіиз Уезразіапиз; ЗО.XII 39, 
Рим — 13.IX 81, там же) — римсь¬ 
кий імператор 79—81 з династії 
Флавіїв. Син імператора Веспасіа- 
на. Правив у згоді з сенатом. Під 
час Іудейської війни 66 — 73 очо¬ 
лені Т. рим. війська зруйну¬ 
вали Єрусалим. За правління Т. 
24.VIII 79 сталося виверження 
вулкана Везувію, від якого за¬ 
гинули три міста в Кампанії — 
Помпеї, Геркуланум і Стабії. 
ТІТІКАКА — солоне озеро у Пд. 
Америці, на кордоні Перу і Болі¬ 
вії. Лежить у Центр. Андах, на 

вис. 3812 м над р. м. Площа 
8300 км2 (найбільше з високогір¬ 
них озер світу), глиб, до 304 м. 
Улоговина озера тектонічного по¬ 
ходження. Є острови. Через р. 
Десагуадеро має стік у оз. Поопо. 
Рибальство, судноплавство. На 
пд.-сх. берегах Т. та островах — 
пам’ятки індіанської архітектури, 
зокрема Тіауанако. 
тГтмар МЕРЗЕБ^РЗЬКИИ 
(ТЬіеїтаг уоп МегзеЬигд; 25.УІІ 
975—1.ХІІ 1018) — нім. церковний 
діяч і хроніст. З 1009 — єпископ 
Мерзебурга. Автор «Хроніки» (на¬ 
писана 1012—18), що висвітлює 
події 908—1018 в Німеччині і су- 
сідніх країнах. Містить відомості 
про взаємини Київ. Русі з Поль¬ 
щею та «Священною Римською ім¬ 
перією» на поч. 11 ст., зокрема 
про київ, похід 1018 польс. князя 
Болеслава І, а також опис Києва 
як великого міста (400 церков, 
8 ринків, багато мешканців). 
ТГТО (Броз Тіто; Вгог Тііо) Йосип 
(25.У 1892, с. Кумровець, Хорва¬ 
тія—4.У 1980, Любляна; похований 
у Белграді) — діяч югослав. і між- 
народ. комуністичного руху. Н. 
в сел. сім’ї. У 1910 вступив 
до С.-д. партії Хорватії і Славонії 
(1894—1919). В 1913 призваний до 
австро-угор. армії. Після поч. 1-ї 
світ, війни 1914—18 заарештова¬ 
ний за антивоєнну пропаганду, 
1915 відправлений на Сх. фронт. 
Того ж року був поранений, пот¬ 
рапив до рос. полону. В 1917 в 
Петрограді брав участь у лип¬ 
невій демонстрації проти Тим¬ 
часового уряду, був заарештова¬ 
ний і висланий на Урал. У 1917 в 
Омську вступив до Червоної гвар¬ 
дії. Разом з більшовиками вів ре- 
волюц. роботу серед селян. У 
1920 повернувся на батьківщину, 
вступив до КП Югославії (КПЮ; 
з 1952 — СКЮ). В 1928 обраний 
секретарем к-ту КПЮ м. Загреба. 
В 1928—34 — в ув’язненні. З 1934 
— член Політбюро ЦК КПЮ. В 
1935—36 перебував у Москві, пра¬ 
цював у Комінтерні. Учасник VII 
конгресу Комінтерну (1935). У 
1936 нелегально повернувся до 
Югославії, 1937 очолив КПЮ. З 
1940 — ген. секретар ЦК КПЮ. 
В період нар.-визвольної війни в 
Югославії 1941 — 45 — верховний 
головнокомандуючий Нар.-виз¬ 
вольною армією і партизан, загона¬ 
ми Югославії, з 1943 одночасно — 
голова Най. к-ту визволення Юго¬ 
славії (тимчас. революц. уряд). 
У березні 1945 призначений голо¬ 
вою тимчас. уряду, міністром обо¬ 
рони і верховним головнокоман¬ 
дуючим збройними силами Демо¬ 
кратичної Федеративної Югосла¬ 
вії. В 1945—63 — голова уряду Фе¬ 
деративної Нар. Республіки Юго¬ 
славії, голова Соціалістичного 
союзу трудового народу Югосла¬ 
вії. З 1952 — ген. секретар, з 1966 
— голова СКЮ. З 1953 — прези¬ 
дент Югославії. З 1971 очолював 
Президію СФРЮ. Маршал Юго¬ 
славії (1943). Тричі Нар. герой 
Югославії (1944, 1972, 1977). Ге¬ 
рой Соціалістичної Праці Югосла¬ 
вії (1950). На честь Т. в Югосла¬ 
вії названо м. Тітоград та ін. На¬ 
городжений орденом Леніна, ор¬ 
деном «Перемога», орденом Жовт¬ 
невої Революції, орденом Суворо- 
ва 1-го ступеня. 

Те.: Рос. перекл.— Избранньїе 
статьи и Речи. М., 1973. 
ТІТОГРАД (до 1952 — Підгориця) 
— місто на Пд.-Зх. Югославії, сто¬ 
лиця Соціалісгич. Республіки Чор¬ 
ногорії. Розташований при впадін¬ 
ні р. Рибниці в р. Морачу. Вузол 
з-ць і автошляхів, аеропорт. 63 тис. 
ж. (1978). Підприємства металург, 
(алюм. комбінат), металообр., меб¬ 
левої і харчосмакової (у т. ч. тю¬ 
тюнової) пром-сті. Ун-т. У давни¬ 
ну на місці сучас. Т. було римське 
поселення. Архіт. пам’ятки 15— 
19 ст. Перейменоване на честь 
Й. Тіто. З 1963 — столиця Со¬ 
ціалістичної Республіки Чорно¬ 
горії. 
ТІТТА Р*ФФО (Тіиа Ки«о; 
справж. ім’я та прізв.— Руффо 
Каф’єро Тітта; 8^1 1877, Піза — 
6.VII 1953, Флоренція, похований 
в Мілані) — італ. співак (баритон). 
У 1898 дебютував у Римі. Висту¬ 
пав у театрах Італії, гастролював 
у країнах Європи і Америки. У 
20-і рр. співавшу <Метрополгтен- 
операь (Нью-Йорк). Після 1931 
залишив сцену. У мистецтві Т. Р. 
унікальні вокальні дані поєднува¬ 
лися з досконалою майстерністю 
і талантом драм, актора. Партії: 
Гамлет («Гамлет» Тома), Ріголет- 
то, Яго («Ріголетто», «Отелло» 
Верді), Тоніо («Паяци» Леонка- 
валло), Демон («Демон» Рубін- 
пггейна). Гастролював у Росії, зо¬ 
крема на Україні (Одеса, 1904— 
05; Харків, Київ, 1906). Антифа¬ 
шист, активний борець за мир, 
делегат 1-го Всесвітнього конгресу 
прихильників миру (1949). 
Те.: Рос. перекл. Парабола мо- 
ей жизви. Воспоминания. Л., 1974. 
ТГТЧЕНЕР (ТіїсЬепег) Едуард 
Бредфорд (11.1 1867, Чічестер, 
Великобританія — З^ІІІ 1927, 
Ітака, США) — амер. психолог, 
представник інтроспективної пси¬ 
хології. Учень і послідовник В. 
Вундта. В 1892—1927 — професор 
Корнеллського ун-ту, де створив 
великий центр експерименталь¬ 
ної психології. В 1904 засн. Т-во 
експериментальної психології. Ме¬ 
тодом психології вважав самоспо¬ 
стереження. Належав до т. з. 
структурної школи (завдання пси¬ 
хології вбачав у пошуку елемен¬ 
тарних психіч. процесів і законів 
та сполученні їх у складні проце¬ 
си). Стверджував існування трьох 
груп «психічних елементів» — від¬ 
чуттів, почуттів та образів, заг. 
характеристиками яких вважав 
якість, інтенсивність, тривалість. 
Досліджував відчуття, увагу, мис¬ 
лення, розробляв прилади для пси¬ 
хологічних експериментів. 

А. М. Гірник. 
ТІУН, тивун — у Київській Русі, 
на рос. і укр. землях за часів феод, 
роздробленості, а також після за¬ 
гарбання укр. земель феод. Лит¬ 
вою і в Російській централізова¬ 
ній державі (до 17 ст.) — госпо¬ 
дарський управитель князя, боя¬ 
рина або іншого феодала. В окре¬ 
мих місцевостях, де зберігало чин¬ 
ність давньоруське право, Т. були 
виборними представниками сільс. 
громад. 
ТГФОН (ТгхралО — у грецькій 
міфології стоголове вогнедишне 
страховище. Син Гег і Тартара, 
батько лернейської гідри, Цербе¬ 
ра, Химери, немейського лева та 
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ін. страховищ. Т. боровся проти 
Зевса за владу над світом і зазнав 
поразки. Зевс скував переможено¬ 
го Т. і навалив на нього гору Етну. 
Ворушачись під горою, Т. спричи¬ 
нює землетруси, вивергає вогонь, 
дим і каміння. Т.— уособлення 
вулканічних явищ. 
тГХВІН — місто обласного підпо¬ 
рядкування Ленінгр. обл. РРФСР, 
райцентр. Розташований на р. Тіх- 
вінці (бас. Ладозького оз.). Ву¬ 
зол залізнич. і автомоб. шляхів. 
65 тис. ж. (1983). Нагороджений 
орденом Вітчизняної* війни 1-го 
ступеня (1974). У місті — підпри¬ 
ємства маш.-буд., деревообр., лісо- 
хім., харчової та швейної галу¬ 
зей промисловості. Ливарний і 
мех. технікуми, мед. уч-ще. Бу- 
динок-музей М. А. Римського- 
Корсакова. Архіт. пам’ятки 16—17 
ст. Відомий з 1383, місто — з 
1773. В районі Т. провадилися 
оборонні та наступальні операції 
рад. військ під час Ленінград¬ 
ської битви 1941—44. 
ТҐХВІНСЬКИИ Сергій Леонідо¬ 
вич (н. 1.ІХ 1918, Петроград) — 
рад. історик і дипломат, акад. АН 
СРСР (з 1981). Член КПРС з 
1941. В 1939—57 перебував на дип¬ 
ломатичній роботі в Китаї, Велико¬ 
британії і Японії. У 1960—61 — 
директор Ін-ту китаєзнавства АН 
СРСР, 1961—63 — заст. директора 
Ін-ту народів Азії АН СРСР, 1963 
—65 — заст. директора Ін-ту еконо¬ 
міки світової соціалістичної си¬ 
стеми АН СРСР. З 1965 —на відпо¬ 
відальній роботі в центр, апараті 
М-ва закордонних справ СРСР. З 
1974 — гол. редактор журн. «Но¬ 
вая и новейшая история». З 1980 — 
ректор Дипломатичної академії 
М-ва закорд. справ СРСР, з 
1982 — академік-секретар* Відді¬ 
лу історії АН СРСР. З 1980 — 
голова Нац. к-ту істориків СРСР. 
Автор праць з нової і новітньої істо¬ 
рії країн Далекого Сходу, переваж¬ 
но Китаю. Нагороджений орденом 
Жовтневої Революції, ін. ордена¬ 
ми, медалями. 
ТГХЕ (Тбхл)—У грецькій міфо¬ 
логії богиня випадку, долі, щастя. 
Зображували її з кермом, кулею 
чи рогом достатку в руках. У 
рим. міфології їй відповідає Фор¬ 
туна. 
тгхо брАге — див. Браге Тіхо. 
ТІХУАНА — місто на Пн. Зх. 
Мексіки, на кордоні з США. Ву¬ 
зол автошляхів, залізнична стан¬ 
ція. 412 тис. ж. (1976). Бавовно¬ 
очисна та харчосмакова пром-сть. 
Центр великого району зрошу¬ 
ваного землеробства (бавовник, 
зернові, овочеві культури, фрук¬ 
ти). Курорт. Об’єкт туризму. 
ТІЦ Михайло Дмитрович [24.11 
(8.III) 1898, Петербург — 12.Х 
1978, Харків] — укр. рад. компо¬ 
зитор, піаніст, педагог. У 1924 
закінчив Харків, муз.-драм, ін¬ 
ститут (клас композиції С. Богати- 
рьова), з 1922 викладав у цьому 
ін-ті (з 1934 — консерваторія, 
з 1963 — Ін-т мистецтв), з 1935 — 
професор. Серед його учнів — П. 
Гайдамака, Л. Колоду б. Твори: 
опери «Перекоп» (1939), «Гайда¬ 
маки» (1941), обидві — у співавт., 
кантата «Пісня Червоної кінноти» 
(1936), твори для оркестру («Ком¬ 
сомольська увертюра»), камерно- 
інструм. ансамблі, фп. п'єси, хо¬ 

ри, романси, пісні, музика до 
драм, вистав; теоретичні праці 
«Про тематичну і композиційну 
структуру музичних творів» 
(1962),, «Про сучасні проблеми тео¬ 
рії музики» (1976), «Підручник 
поліфонії» (1£78, рукопис). 
ТІЦ Олексій Олексійович (н. 
2-У 1916, Петроград) — укр. рад. 
архітектор, доктор мистецтвознав¬ 
ства (з 1959), засл. діяч нау¬ 
ки УРСР (з 1980). Член КПРС 
з 1952. У 1939 закінчив архіт. 
ф-т Харків, інженерно-буд. ін-ту. 
Осн. споруди і проекти: плану¬ 
вання і забудова передзаводської 
та заводської площ з-ду ім. С. 
Орджонікідзе в Краматорську 
(1946), типові проекти ремісничих 
уч-щ (1947), комплекс адм. бу¬ 
дівель Новокраматорського з-ду 
(1950), численні пром. споруди 
(1942—55). Автор наук, праць з 
історії й теорії архітектури. Ви¬ 
кладає у Харків, інженерно-буді¬ 
вельному інституті (з 1947; з 
1960 — професор). 
Те.: Русское каменное жилое зодче¬ 
ство XVII века. М., 1966; Загадки 
древнерусского чертежа. М., 1978; 
Архитектура, стандарт, красота. К., 
1972; Основи архитектурной компо- 
зиции и проектирования. К., 1976; 
Харьков. Архитектурно-исторический 
очерк. К., 1983 [в співавт.]. 

ТІЦіАН [Тігіапо; власне — Тіціа- 
но Вечелліо; 1476 або 1477 (за ін. 
даними, 80-і рр. 15 ст.), П’єве- 
ді-Кадоре, Венеція — 27.VIII 1576, 
Венеція] — італ. живописець, 
представник венеціанської школи 
живопису доби Високого Відрод¬ 
ження. Навчався у Дж. Белліні. 
Працював у Венеції, Падуї, Фер- 
рарі, Мантуї, Урбіно, Римі та 
Аугсбурзі. Ранні картини Т. напи¬ 
сані під впливом Джорджоне, піз¬ 
ніше Т. виробив власну художню 
манеру, що позначена чуттєвим 
повнокровним сприйняттям і від¬ 
творенням краси людини і нав¬ 
колишнього життя. Серед творів: 
«Флора» (бл. 1515), «Любов зем¬ 
на і небесна» (бл. 1515—16), «Воз- 
несіння Марії» (т. з. «Ассунта», 
бл. 1516—18, церква Санта-Марія 
Глоріоза деї Фрарі, Венеція), 
«Динарій кесаря» (1518), «Вакх і 
Аріадна» (1523), «Венера Урбін- 
ська» (1538), «Се людина» (1543), 
«Даная» (бл. 1554), «Венера перед 
дзеркалом» (50-і рр. 16 ст), «Ма¬ 
рія Магдалина, що кається» 
(60-і рр. 16 ст.), «Св. Себастьян», 
«Оплакування Христа» (1573—76). 
Портретам роботи Т. властиве гли¬ 
боке проникнення в людські ха¬ 
рактери, уміння підкорити всі 
засоби живописного виразу психо¬ 
логічному розкриттю образів: порт¬ 
рети — П. Аретіно (1545), папи 
Павла III з Алессандро і Оттавіо 
Фарнезе (1545—46), Іпполіто Рі- 
мінальді (бл. 1548), Карла V 
(1548) та ін. Т.— один із найвиз¬ 
начніших колористів в історії зх.- 
європ. живопису. Твори Т. збе¬ 
рігаються в музеях Італії, в Па¬ 
рижі, Лондоні, Відні, Мадріді, 
ДЕ в Ленінграді та ін. колекціях. 
Іл. див. на окремому аркуші, 
с. 48—49, а також до ст. Відро¬ 
дження, т. 2, с. 272—273. 
Літ.: Тициано Вечеллио. [Альбом]. 
М., 1960; Тициан. ГАльбом репродук- 
ций]. М., 1977: Поцца Н. Тициан. 
Пер. с итал. М., 1981. 

Н. П. Рипська. 

ТГЦІУСА — БбДЕ ЗАКбН, Ті- 
ціуса — Боде правило — емпірич¬ 
ний закон (правило), що встанов¬ 
лює залежність між віддалями 
планет від Сонця. Виражається 
формулою: а„ = 0,4 4- 0,3 2П, 
де а„ — серед, віддаль планет від 
Сонця в астрономічних одиницях, 
п = — °о для Меркурія, 0 для 
Венери, 1 для Землі, 2 для Марса, 
З для серед, частини кільця малих 
планет, 4 для Юпітера, 5 для Са¬ 
турна, 6 для Урана (Нептун і 
Плутон випадають з цієї залеж¬ 
ності). Точніша формула має виг¬ 
ляд ап = 0,205 (1,89п), де п = 
= 1, 2, ... Т.—Б. з.и запропону¬ 
вав 1766 нім. вчений Й. Д. Тіціус 
(1729—96), він став відомим 1772 
завдяки працям Й. Е. Боде. Для 
систем супутників планет знай¬ 
дено співвідношення: г„ = 3,0 + 
+ 3,0 2” (Юпітер) та гп = 4,5 + 
+ 1,6 2" (Сатурн), де г„ — від¬ 
даль супутника від планети, ви¬ 
ражена в її радіусах, п = —оо, 
0, 1, 2 ... (у випадку Сатурна чет¬ 
вертої й шостої орбіт немає). 
Літ.: Бронштзн В. А. Беседьі о кос¬ 
мосе и гипотезах. М., 1968; Ньето 
М. М. Закон Тициуса — Боде. Пер. 
с англ. М., 1976. К. І. Чурюмов. 

ТГЧКА, еструс, охота — одна зі 
стадій статевого циклу самки 
ссавців. Відбувається періодично 
після досягнення статевої зрілості 
(до покриття самки) з інтервалами 
в кілька днів, тижнів і місяців, 
залежно від виду тварин. Характе¬ 
ризується морфологічними зміна¬ 
ми в статевому апараті самки та її 
збудженням. Під час Т. пробуд¬ 
жується інстинкт парування і у 
більшості видів відбувається ову¬ 
ляція. 
ТКАНЙНА ТЕКСТИЛЬНА — тка¬ 
нина, що її виготовляють перепле¬ 
тенням ниток основи і піткання 
на ткацькому верстаті. Розріз¬ 
няють Т. т.: однорідні (бавовняні 
тканини, вовняні тканини, лляні 
тканини, шовкові тканини та ін.), 
мішані (напр., льонолавсанові) і 
неоднорідні (напр., з бавовняною 
основою і вовняним пітканням); 
побутові і технічні (див. Тканина 
технічна). Є сирові Т. т. (безпо¬ 
середньо зняті з ткацького верста¬ 
та), що їх в подальшому піддають 
вибілюванню, фарбуванню, а та¬ 
кож опоряджувальним операціям 
(див. Текстильне виробництво). 
Т. т. бувають: строкатоткані (з 
різнокольорових ниток), мелан¬ 
жеві (див. Меланжева тканина), 
гладкофарбовані та вибивні (див. 
Вибивання тканин); з гладенькою, 
ворсованою, рубчиковою або ін. 
поверхнею; одно- та багатошарові. 
Властивості і зовн. вигляд Т. т. 
зумовлюються їхньою будовою, 
властивостями ниток і видом опо¬ 
рядження. Товщина Т. т.— 0,1— 
15 мм, ширина звичайно —* 0,4— 
1,5, іноді — до 12 м. Довжина від¬ 
різків, що надходять у продаж, 
— 20—40 м. Тканини, ширина яких 
менша 0,4 м, наз. стрічками. Види 
Т. т., що відрізняються один від 
одного хоча о одним з показни¬ 
ків (напр., товщиною ниток), поз¬ 
начають умовними номерами —ар¬ 
тикулами. В СРСР заг. кількість 
артикулів, що їх виробляють під¬ 
приємства текстильної промис¬ 
ловості, становить бл. 4000. 

Л. Н. Федотова. 

ТКАНИНА 
ТЕКСТИЛЬНА 

С. Л. Тіхвінський. 

Тіціан. Автопортрет. 
Фрагмент. 50-і роки 
16 ст. Державний му¬ 
зей. Берлін. 

Тіхе. Мармурова рим¬ 
ська копія з грецького 
оригіналу 3 ст. до н. е. 
Ватікан. 
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ТКАНИНА 
ТЕХНІЧНА 

А. С. Ткач. Портрет 
зварника. 1973. 

ТКАНЙНА ТЕХНГЧНА — ткани¬ 
на, що є основним або допоміжним 
матеріалом для виготовлення де¬ 
талей машин, споруд та різних тех¬ 
нічних виробів; різновид тканини 
текстильної. Т. т. виробляють пе¬ 
реважно полотняним переплетен¬ 
ням ниток, яке забезпечує най- 
міцніший зв’язок між основою і 
пітканням. Вона буває одно- і 
багатошаровою. До найпоширені¬ 
ших належать тканини кордні 
(див. Корд), ремінні та транспор¬ 
терні (див. Бельтинг), рукавні, 
пресові і фільтрувальні. Рукавні 
Т. т. виробляють з лляних, бавов¬ 
няних, комбінованих або синтетич¬ 
них ниток. З таких тканин виготов¬ 
ляють пожежні та ін. рукави, що 
їх експлуатують під тиском або 
розрідженням. Для пресових Т. т. 
використовують вовняну або бавов¬ 
няну пряжу. Такими тканинами 
обтягують віджимальні вали, з 
них виготовляють прокладки (див. 
Сукно) тощо. Фільтрувальні Т. т. 
виробляють з бавовняної, вовняної 
або лляної пряжі, синтетичних ни¬ 
ток. З їх допомогою вловлюють 
тверді частинки з рідин, газів і 
повітря. Технічними служать дея¬ 
кі побутові тканини (напр., марля, 
міткаль, саржа) у вироби, кле¬ 
йонки, прокладок, кальки та ін. 
З Т. т. виготовляють також пара¬ 
шути (див. Перкаль), оболонки на¬ 
дувних споруд, спец, захисний 
одяг (див. Брезент) тощо. 

Л. Н. Федотова. 
ТКАНЙНИ в біології — си¬ 
стема клітин і неклітинних елемен¬ 
тів, що характеризуються спіль¬ 
ністю походження, будови та функ¬ 
цій. В організмі тварин та 
людини розрізняють 4 типи 
тканин: епітеліальну, сполучну, 
м’язову та нервову. Епітеліальна 
тканина (див. Епітелій) вкриває 
тіло тварин, утворює оболонки 
внутр. органів, виконує захисну 
функцію; її похідні, напр. секре¬ 
торний епітелій печінки та під¬ 
шлункової залози,— секреторну 
функцію: розвивається з зародко¬ 
вих листків: ектодерми, ентодер¬ 
ми, мезодерми. Власне сполучна 
тканина та її похідні (див. Кров, 
Лімфа, Хрящ, Кістка)виконують 
захисну, опірну, трофічну функ¬ 
ції; розвиваються з мезенхіми. 
М'язовій тканині властива здат¬ 
ність до скорочення, внаслідок 
чого організм переміщується у 
просторі і відбуваються скоротливі 
рухи його органів; гладенька м’я¬ 
зова тканина походить з мезен¬ 
хіми; поперечносмугаста — з ме¬ 
зодерми. Нервова тканина, що 
походить з ектодерми, регулює 
і координує життєдіяльність орга¬ 
нізму, сприймає сигнали із зовн. 
середовища і визначає відповідні 
реакції організму. Т. тварин і 
людини вивчає гістологія. 
Серед Т. рослин виділяють 
малодиференційовані — твірні та 
високодиференційовані — постій¬ 
ні. Твірні тканини (див. Мери- 
стема) забезпечують ріст, розви¬ 
ток внутр. структури, формують 
постійні тканини, які становлять 
в рослинах системи: покривних, 
провідних, осн. тканин та провіт- 
рювальну. Покривні тканини рос¬ 
лин вкривають всі органи рослин, 
виконують захисну функцію; скла¬ 
даються з клітин епідермісу, який 

замінюється в кінці вегетац. пе¬ 
ріоду корком, пізніше в стовбурах 
та гілках дерев — кіркою. Про¬ 
відні тканини рослин представлені 
ксилемою (деревиною), що здійс¬ 
нює проведення води по трахеях 
та трахеїдах, та флоемою {лу¬ 
бом), що проводить органічні ре¬ 
човини по ситовидних трубках. 
Провітрювальна система забезпе¬ 
чує газообмін через продихи, со¬ 
чевички, аеренхіму, міжклітин¬ 
ники. До системи основних 
тканин відносять мех., асимі¬ 
ляційні, запасальні, секреторні, 
всисні Т. Механічні тканини рос¬ 
лин виконують гол. чин. опірну 
функцію і включають коленхіму 
та склеренхіму. Асиміляційні тка¬ 
нини, в яких здійснюється фото¬ 
синтез, складаються з паренхім- 
них (див. Паренхіма) клітин з 
хлоропластами. В запасальних 
тканинах плодів, коренів, стебел 
тощо відкладаються органічні ре¬ 
човини та вода. Секреторні, або 
видільні, тканини (диь. Залозис¬ 
ті тканини рослин) представлені 
гідатодами, нектарниками, мо¬ 
лочниками, смоляними та слизо¬ 
вими ходами. Всисні (адсорбцій¬ 
ні) тканини вбирають воду з роз¬ 
чиненими мінеральними та орга¬ 
нічними речовинами (напр., коре¬ 
неві волоски, ризоїди, гаусторії). 
Т. рослин вивчає анатомія рос¬ 
лин. Л. Ф. Кучерява 

(тканини рослин), 
В. А. Мельничук. 

ТКАНЙНИ ХУДбЖНІ — ткані 
вироби (ручні або машинні), що 
відзначаються художністю орна¬ 
ментації, барвистістю кольорів і 
способом виготовлення; один з ви¬ 
дів декоративно-ужиткового мис¬ 
тецтва. Т. х. застосовують для 
прикрашення жител і громадських 
інтер’єрів, одягу тощо. Орнамен¬ 
тують Т. х. за принципом ритміч¬ 
ного повторення (рапорту) шляхом 
переплетення різних за кольором 
ниток основи і піткання або набив¬ 
ним способом (див. Вибійка), а 
також вишивкою. Ці засоби відомі 
з глибокої давнини у різних наро¬ 
дів світу і мають свої нац. особ¬ 
ливості. Візерунки Т. х. склада¬ 
ються з геом., рослинних або те¬ 
матичних орнаментальних компо¬ 
зицій. 
З давніх часів вироблялися висо¬ 
коякісні Т. х. у Китаї, Індії, Ірані, 
Єгипті, Візантії. В 14 ст. Т. х. 
почали виробляти в Італії, у 16 
ст.— в Іспанії, в 17 ст.— у Франції. 
На території СРСР Т. х. мають 
багатовікові традиції. Яскравою 
нац. своєрідністю позначені Т. х. 
у народів Серед. Азії, Закавказ¬ 
зя, Прибалтики. Виробництво ху- 
дож. тканин існувало і в Київ. 
Русі. У 15—16 ст. різноманітний 
асортимент Т. х. вироблявся в 
Росії, Білорусії та на Україні 
(килими, коци, плахти, пояси, руш¬ 
ники, перемітки, серпанки та ін. ви¬ 
роби). В 16—17 ст. склалося 
шовкоткацьке виробництво, яке до- 
сягло розквіту у 18 ст. (кріпацькі 
майстерні). У 17—18 ст. широко 
розвинулося цехове виробництво 
Т. х. у містах. На Україні, зокре¬ 
ма, килимарські та ткацькі май¬ 
стерні існували на Волині, Поділлі, 
Полтавщині, Чернігівщині, в Га¬ 
личині. Найвідомішими були ману¬ 
фактури в Бродах, Львові, Сока- 

лі, Бучачі, Києві, Корсуні і Ніжи¬ 
ні, де виготовляли шпалери, кили¬ 
ми, шовкові золотолиті тканини. У 
18 ст. Т. х. уславилася Слобожан¬ 
щина (тепер Сум. і Харків, облас¬ 
ті). Найбільше Т. х. давав сел. 
домашній промисел, що в кожно¬ 
му районі мав свої стильові особ¬ 
ливості. З 2-ї пол. 19 ст. з інтен¬ 
сивним розвитком кустар, худож¬ 
ніх промислів виникли центри ви¬ 
робництва Т. х.: Кролевець, Дігтя¬ 
рі, Решетилівка, Косів та ін. У 
кін. 19 — на поч. 20 ст. кустарні 
ткацькі промисли занепали. В рад. 
час виробництво Т. х. досягло ши¬ 
рокого розвитку. На Україні на 
новій основі відроджено традицій¬ 
ні осередки ручного ткацтва, види 
якого [зокрема, кролевецькі руш¬ 
ники, дігтярівські плахти, вироби 
з богуславської тканини (скатер¬ 
ки і портьєри тощо), косівські 
верети] здобули широку популяр¬ 
ність у багатьох республіках 
СРСР, експортуються в зарубіжні 
країни. Серед майстрів сучас. 
укр. Т. х.— Г. Верес, В. Сисунен- 
ко, П. Сисуненко, С. Нечипорен- 
ко. Зразки Т. х. зберігаються в 
ДМУНДМ у Києві, Укр. музеї 
етнографії та худож. промислу у 
Львові та ін. музеях. Великого 
розвитку на Україні набуло ма¬ 
шинне виробництво Т. х. Сучасна 
текстильна промисловість респуб¬ 
ліки випускає широкий асортимент 
бавовняних, шовкових, лляних, 
вовняних тканин як одягового, так 
і декораіивно-інтер’єрного призна¬ 
чення з вибивними, пістрявотка- 
ними і жаккардовими візерунка¬ 
ми. В розробці рисунків для тка¬ 
нин машинного вироби, художни¬ 
ки широко використовують бага¬ 
товікову мистецьку спадщину і 
мотиви традиційного народного 
мистецтва. Високими худож. яко¬ 
стями відзначається продукція 
Херсонського бавовняного, Київсь¬ 
кого і Луцького шовкових, Донець¬ 
кого і Тернопільського бавовняних 
комбінатів, київської хусткової 
фабрики <Киянка» та ін. 
Іл. див. на окр. арк. до статей 
Килим, т. 5, с. 48 — 49; Орна 
мент, т. 8, с. 64 — 65; Рушник, 
т. 9, с. 96—97. 
Літ.: Українське народне декоратив¬ 
не мистецтво. Декоративні тканини. 
К., 1956; Сидорович С. Й. Художня 
тканина західних областей УРСР. 
К., 1979. А. К. Жук. 

ТКАНЙННА НЕСУМГСНІСТЬ — 
неможливість спільного існування 
в межах одного організму або в 
умовах експерименту клітин, тка¬ 
нин і органів, що належать ге¬ 
нетично неідентичним (відрізня¬ 
ються антигенами) особинам. 
Див. Несумісність імунологічна. 
Трансплантація. 
ТКАНЙННА РІДИНА — рідина, 
що виповнює міжклітинні й навко- 
локлітинні простори тканин і орга¬ 
нів тварин і людини; разом з 
кров'ю і лімфою є внутр. середо¬ 
вищем організму. За хім. складом 
близька до складу плазми крові, 
але містить меншу кількість біл¬ 
ка. До Т. р. з плазми крові над¬ 
ходять кисень і поживні речовини, 
необхідні клітинам, а з клітин — 
продукти їхнього обміну. Склад 
і властивості Т. р. мають певну ста¬ 
лість, що забезпечується механіз¬ 
мами гомеостазу. Відтікаючи від 
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органів в лімфатичні судини, Т. р. 
перетворюється на лімфу. 
ТКАНЙННА ТЕРАПІЯ — метод 
лікування консервованими ткани¬ 
нами тваринного або рослинного 
походження (плацента, скловидне 
тіло ока, алое та ін.) або препара¬ 
тами з цих тканин. Метод Т. т. 
вперше був запропонований укр. 
рад. вченим В. П. Філатовим 
(1933). Спочатку цей метод був 
застосований для лікування очних 
хвороб (атрофія зорового нерва, 
ускладнена короткозорість, глау¬ 
кома та ін.), а потім і ін., зокрема 
шкірних. Т. т. відносять до неспе¬ 
цифічних методів лікування. Ак¬ 
тивізуючи імунні і регенеративні 
функції організму, вона нерідко 
буває ефективною при в’ялому 
перебігу патологічних процесів різ¬ 
ної етіології — запальних, дегене¬ 
ративних, атрофічних та ін. Т. т. 
призначають гол. чин. у комплексі 
з вітамінами, антибіотиками, кор¬ 
тикостероїдами та ін. препарата¬ 
ми. Застосовують Т. т. в осн. шля¬ 
хом впорскування екстрактів та 
відгонів з консервованих тканин, 
а також шляхом пересадки під шкі¬ 
ру шматочків консервованих або 
свіжих стерилізованих тканин. 
Див. також Трансплантація, Біо¬ 
генні стимулятори. 
У ветеринарії Т. т. засто¬ 
совують для лікування довгонеза- 
гойних ран, виразок, метритів, ма¬ 
ститів, уражень шкіри тощо, 
іноді для підвищення продуктив¬ 
ності с.-г. тварин — як стимуля¬ 
тор росту при відгодівлі молод¬ 
няка, підвищення молочності ко¬ 
рів, вовнової продуктивності овець 

ТКАНЙННЕ ДЙХАННЯ, клі¬ 
тинне дихання — багатоетапний 
ферментативний процес викори¬ 
стання кисню клітинами тварин і 
рослин для окислення органічних 
субстратів з утворенням вугле¬ 
кислого газу та води. Утворення 
води на кінцевому етапі не супро¬ 
воджується значним виділенням 
енергії. Основна частина енергії 
звільнюється на проміжних етапах 
перенесення водню і електронів 
від продуктів розщеплення суб¬ 
страту до молекулярного кисню 
та йде на біосинтез білків, нуклеї¬ 
нових кислот, механічну роботу, 
транспортування іонів тощо. 
Субстратами першого етапу Т. д. 
можуть бути різні органічні ре¬ 
човини (амінокислоти, білки, вуг¬ 
леводи, жири). Субстратами окис¬ 
лення в дихальному ланцюгу (в 
послідовних реакціях переносу 
водню) може бути лише обмежена 
кількість органічних речовин. Це 
гол. чин. карбонові кислоти, пе¬ 
ретворення яких відбувається у 
трикарбонових кислот циклі (цик¬ 
лі Кребса). Саме цей цикл поста¬ 
чає уніфіковані субстрати для по¬ 
дальшого їх окислення дегідроге¬ 
назами карбонових кислот циклу 
Кребса — ферментами дихально¬ 
го ланцюга, локалізованими в пев¬ 
ному порядку в мітохондріях 
клітин. Молекули цих ферментів 
містять переносників водню (ні- 
котинамідаденіндинуклеотид — 
НАД і флавінаденіндинуклеотид 
—■ ФАД), які, відновлюючись, пе¬ 
редають водень до цитохромів — 
вмісників дво- або тривалентного 
заліза (залежно від того, в окисле¬ 

ному чи відновленому стані пере¬ 
буває переносник). Цитохроми пе¬ 
реносять водень до кисню з «утво¬ 
ренням води. Енергія, що звільню¬ 
ється в процесі перенесення водню 
і електронів, акумулюється в мо¬ 
лекулах макроергічних сполук — 
аденозиндифосфорної та адено- 
зинтрифосфорної (АДФ та АТФ) 
кислот, які є універсальними но¬ 
сіями енергії, необхідної тканинам 
для здійснення біосинтезу речо¬ 
вин, механічної роботи та ін. про¬ 
цесів. У процесі Т. д. акумулюєть¬ 
ся (у фюрмі АТФ) енергія окис¬ 
лення біологічного завдяки фосфо- 
рилюванню молекули АДФ за ра¬ 
хунок енергії переносу електронів 
у дихальному ланцюгу. Сполучен¬ 
ня окислювально-відновних іто- 
цесів дихального ланцюга і біо¬ 
синтезу АТФ є головним (у кіль¬ 
кісному відношенні) механізмом 
акумуляції енергії у більшості 
організмів. Крім того, Т. д. конт¬ 
ролює інтенсивність гліколізу. 
Енергетична ефективність Т. д. 
оцінюється відношенням кілько¬ 
сті фосфату, акумульованого у 
складі АТФ, до кількості вико¬ 
ристаного кисню — коефіцієнтом 
Р/О (моль). Цей коефіцієнт був 
введений (1937) В. О. Беліцером. 
Зміна просторового розташуван¬ 
ня ферментів дихального ланцюга 
приводить до роз’єднання процесів 
дихання і фосфорилювання, а 
енергія, необхідна для окислення 
субстратів, перетворюється на 
енергію тепла. Таке роз’єднання 
можна досягти деякими хім. ре¬ 
човинами (напр., 2,4-динітрофе- 
нолом, азидом натрію тощо) та 
гормонами, зокрема тироксином, 
що використовується в експери¬ 
ментальних дослідженнях про¬ 
цесу тканинного дихання. Про 
біологічне значення Т. д. див. 
Дихання. 
Літ.: Белицер В. А., Цьібакова Т. Е. 
О механизме фосфорилирования со- 
пряженного с дьіханием. «Биохимия*, 
1939, т. 4, в. 5; Скулачев В. П. Ак- 
кумуляция знергии в клетке. М., 
1969; Кребс Г., КорнбергГ. Превраще- 
ния знергии в живьіх системах. Пер. 
с англ. М., 1959. 

І. А. Безвершенко. 
ТКАНКО Олександр Васильо¬ 
вич [н. 10 (23).XII 1916, с. Макіїв¬ 
ка, тепер Варвинського р-ну Чер- 
ніг. обл.] — учасник партизан, 
руху на Україні під час Великої 
Вітчизн. війни 1941—45, підпол¬ 
ковник, Герой Рад. Союзу (1944). 
Член КПРС з 1941. В 1935 закін¬ 
чив Ніжинський ін-т соціального 
виховання, вчителював. З 1940 — 
в Рад. Армії. З лютого 1943 — 
у розпорядженні представництва 
Укр. штабу партизан, руху при шта¬ 
бі Пд.-Зх. фронту. З серпня 1943 
на чолі десантної групи, загону, 
з’єднання брав участь у партизан, 
боротьбі на тер. Полтав., Чернів. 
областей, на Закарпатті. З листо¬ 
пада 1944 по серпень 1945 — нач. 
Центр, штабу нар. дружин Закарп. 
України. В 1945—53 — директор 
учительських ін-тів у Чернівцях, 
Конотопі. З 1953 працює в Чер¬ 
кас. пед. ін-ті (1953—79 — його 
ректор). Професор (з 1969). Ав¬ 
тор праць з історії революц. руху 
на Черкащині. Нагороджений орде¬ 
ном Леніна, орденом Жовтневої 
Революції, 2 орденами Червоного 
Прапора, ін. орденами, медалями. 

ТКАЦТВО — виготовлення сиро¬ 
вих (необроблених) тканин тек¬ 
стильних на ткацькому верстаті. 
Ручне Т. (на ручному ткацькому 
верстаті) відоме з часів неоліту. 
В Київській Русі було одним з 
важливих ремесел. Машинне Т. 
почалось наприкінці 18 ст., коли 
було створено мех. ткацький вер¬ 
стат. Розрізняють бавовноткацтво, 
вовноткацтво, шовкоткацтво та ін. 
В широкому розумінні слова Т. 
означає сукупність технологічних 
процесів, що становлять ткацьке 
виробництво. Див. також Ткац¬ 
тво художнє. 
ТКАЦТВО ХУДОЖНЄ — ручне 
або машинне виготовлення тканин, 
які завдяки художньому орнамен¬ 
тальному оздобленню, гармоній¬ 
ному поєднанню кольорів та май¬ 
стерності виконання є творами де¬ 
коративно-ужиткового мистецт¬ 
ва (див. Тканини художні). 
ТКАЦЬКЕ виробництво — 
сукупність технологічних проце¬ 
сів, пов’язаних з виготовленням 
сирових (необроблених) тканин 
текстильних. Складається з під¬ 
готовки пряжі, виготовлення з неї 
сирової тканини (ткацтва) і зак¬ 
лючної обробки тканини. Підго¬ 
товка пряжі має на меті сформу¬ 
вати паковки (з ниток основи або 
піткання), що їхня форма забез¬ 
печувала б проведення наступного 
технологічного процесу — ство¬ 
рення тканини. В процесі такої 
підготовки нитки основи перемо¬ 
туються (з прядильних паковок) 
на мотальних машинах або авто¬ 
матах у бобіни (рідше — на ко¬ 
тушки), а нитки піткання — в 
бобіни або на шпулі. Після цьо¬ 
го нитки основи піддають снуван¬ 
ню і шліхтуванню; нитки піткан¬ 
ня в разі потреби зволожують і 
запарюють (іноді на них наносять 
емульсію). Підготовлені належ¬ 
ним чином нитки основи і піткан¬ 
ня надходять на ткацький вер¬ 
стат, де з них виробляють тка¬ 
нину певних переплетень ниток, 
густини і ширини. Заключна об¬ 
робка (на потокових лініях) поля¬ 
гає у перевірці якості сирової тка¬ 
нини, вимірюванні її довжини, 
чищенні і упаковуванні. За кіль¬ 
кістю дефектів визначають сорт 
тканини. Далі сирову тканину під¬ 
дають опоряджувальним опера¬ 
ціям (див. Текстильне виробниц¬ 
тво), одержуючи готову тканину 
з заданими властивостями і зовн. 
виглядом. Розвиток Т. в. зумовле¬ 
ний автоматизацією виробничих 
процесів, застосуванням безчовни¬ 
кових верстатів, верстатів бага- 
тозівних (з безперервним форму¬ 
ванням тканини) тощо. 
Літ.: Гордеев В. А., Арефьев Г. И., 
Волков П. В. Ткачество. М., 1970. 

Р. І. Харечко. 

ТКАЦЬКИЙ ВЕРСТАТ — верстат, 
на якому виготовляють тканини 
текстильні; осн. машина ткаць¬ 
кого виробництва. Ручними Т. в. 
з вертикальним розміщенням ос¬ 
нови користувались ще прибл. 
за 5—6 тис. років до н. е. У 1785 
Е. Картрайт одержав патент на 
механічний верстат. Осн. частини 
сучасного Т. в.: зівоутворювальний 
механізм, що розділяє нитки основи 
відповідно до малюнка перепле¬ 
тення і створює між ними простір 
(зів); механізм, що прокладай у 

ТКАЦЬКИЙ 
ВЕРСТАТ 

Багатозівннй ткацький 
верстат. 
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Н. О. Ткаченко. 

П. Д. Ткаченко. 

О. П. Ткачов. 

С. П« Ткачов. 

зів нитки піткання; батанний ме¬ 
ханізм, який просуває нитку піт¬ 
кання в зону формування тканин 
і прибиває її до краю тканини; то¬ 
варний регулятор, що в міру ви¬ 
роблення відводить тканину з ро¬ 
бочої зони. В разі обриву нитки ос¬ 
нови верстат зупиняється осно- 
воспостерігачем. Наявність нитки 
піткання у зіві контролюють спец, 
пристрої (вилочка, фотоелемент 
та ін.). Т. в. бувають: плоскі і круг¬ 
лі (з безперервним примусовим 
рухом човників по кругу); вузькі 
(розраховані на тканину завширш¬ 
ки до 100 см) і широкі. Залежно 
від типу зівоутворювального меха¬ 
нізму їх поділяють на ексцентри¬ 
кові (для тканин найпростіших 
переплетень ниток), кареткові 
(для складних переплетень) і жак- 
кардові (див. Жаккарда машина). 
Крім того, розрізняють верстати 
човникові (одно- і багаточовнико¬ 
ві) і безчовникові (див. Безчовни¬ 
ковий верстат) — з періодичним 
утворенням тканини, а також бага- 
тозівні — з безперервним її ут¬ 
воренням. На човникових Т. в. 
нитки піткання прокладаються 
човником, що несе шпулю з пря¬ 
жею. Такі Т. в. відзначаються ма¬ 
лою продуктивністю через невели¬ 
ку швидкість руху і велику масу 
(0,25—5 кг) човника. В багатозів- 
них Т. в. (мал. с. 271) нитки пі¬ 
ткання прокладаються човниками 
в кількох місцях за шириною 
основи. Човники переміщуються з 
невеликою швидкістю. Удоскона¬ 
лення Т. в. пов’язане в основному 
з підвищенням надійності їхньої 
експлуатації при високих швидкос¬ 
тях прокладання ниток піткання. 
ТКАЧ Анатолій Степанович (н. 
11.IV 1939, Дніпропетровськ) — 
укр. рад. живописець, засл. діяч 
мист. УРСР (з 1979). Член КПРС 
з 1963. У 1957—65 (з перервами) 
навчався в Дніпроп. худож. уч-щі, 
1965—72 — у Київ, худож. ін-ті 
у В. Костецького та В. Шаталі- 
на. Твори: «Метал і люди» (1972), 
«Поєдинок» (1973), «Романтики 
дев’ятої» (1974), «Гірники Крив¬ 
басу» (1975), «Липень. 1918 рік» 
(1976), «Фронтова весна» (1979), 
«Комунари» (1980), «Метал іде» 
(1981); портрети. Іл. с. 270. 
ТКАЧ Дмитро Васильович [н. 
11(24).IX 1912, с. Орлик, тепер 
Кобеляцького р-ну Полтав. обл.] 
— укр. рад. письменник. Член 
КПРС з 1943. Учасник Великої 
Вітчизн. війни. Працював у редак¬ 
ціях газет, журналу <Днгпро», 
у видавництвах. Друкуватися по¬ 
чав 1932. Гол. теми творчості: под¬ 
виг рад. народу у Великій Віт¬ 
чизн. війні, життя робітничого кла- 
су, виховання молоді. Окремими 
виданнями вийшли оповідання і 
повісті «Моряки» (1948), «Черго¬ 
ве завдання» (1951), «Небезпечна 
зона» (1958), «Суду не буде» (1971), 
«Спокійне море» (1974), романи 
«Плем’я дужих» (1957), «Арена» 
(1960), «У нас в гуртожитку» 
(1966), «Шторм і штиль» (1971) 
та ін. Твори для дітей. Нагород¬ 
жений орденами Вітчизняної вій¬ 
ни 2-го ступеня, Червоної Зірки, 
медалями. Респ. літ. премія ім. 
Лесі Українки, 1981. 

В. X. Косян. 
ТКАЧ Клим Автономович [9 (21). 
X 1882, с. Сичівка, тепер Христи- 

нівського р-ну Черкас, обл.— 
12.VIII 1943, с. Катеринівка, тепер 
Сарненського р-ну Ровен. обл.] — 
укр. поет і громад, діяч. Був ак¬ 
тивним учасником революц. під¬ 
пілля на Зх. Україні. Член літ. 
об’єднання «Горно*. В 1939 — де¬ 
путат Народних зборів Зх. Укра¬ 
їни. Друкуватися почав 1905 (вір¬ 
ші, фейлетони). У поемах «Полісь¬ 
кий месія» (1924), «Листи за кор¬ 
дон» (1926), «Поліщуки» (1928), 
у віршах «Заклик», «Січнева піс¬ 
ня ріки» показав боротьбу зх.-укр. 
трудящих за возз’єднання з Рад. 
Україною. Замордований в застін¬ 
ках гестапо. 
Те.: ГВірші]. В кн.: Революційні поети 
Західної України. К., 1958. 
ТКАЧ Михайло Миколайович (н. 
26.XI 1932, с. Лукачівка, тепер 
Кельменецького р-ну Чернів. обл.) 
— укр. рад. письменник. Член 
КПРС з 1954. Закінчив Чернів. 
мед. ін-т (1957) та Вищі літ. 
курси при Літературному ін-ті 
ім. О. М. Горького (Москва, 1961). 
Окремими виданнями вийшли 
збірки поезій «Йдемо на верхови¬ 
ни» (1956), «На перевалі» (1957), 
«Житній вінок» (1961), «На смере¬ 
кових вітрах» (1965), «Пристрасть» 
(1968), «Повернення» (1974), «По¬ 
ворот землі» (1976). Автор багатьох 
популярних пісень («Марічка», 
«Ясени», «Сніг на зеленому листі» 
та ін.), повісті «Хліб з добрих 
рук» (1981). Написав сценарії 
художніх («Наймичка», «Серед лі¬ 
та») та документальних («Леся 
Українка» та ін.) фільмів. За сце¬ 
нарій фільму «Радянська Украї¬ 
на» удостоєний Держ. премії 
УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1973). 

\л. М. Коеаленк». | 

ТКАЧЄНКО Валентина Данилів¬ 
на (6.III 1920, м. Корюківка, те¬ 
пер Черніг. обл. — 19.XII 1970, 
Київ) — укр. рад. поетеса. Член 
КПРС з 1948. Навчалася в Київ, 
ун-ті (1940—41). Під час Великої 
Вітчизн. війни працювала на ра¬ 
діостанції імені Т. Г. Шевченка. 
Друкуватися почала 1938. Автор 
поетичних збірок «Зелена сторо¬ 
на» (1940), «Просторами України» 
(1943), «Дівоча лірика» (1946), 
«Майбутнє кличе» (1952), «Осінь 
тільки починається» (1958), «Жит¬ 
тя єднає руки» (1960), «Сад мого 
літа» (1968), «Зелене передзим’я» 
(1970) та ін. Писала вірші для 
дітей. 
Те.: Обриси. К., 1971; Рос. пе¬ 
ре к л.— Благодарность земле. М., 
1968. _ В. X. Косян. 
ТКАЧЕНКО Михайло Степанович 
(1860, Харків — 1916, поблизу Сло¬ 
в’янська) — укр. живописець. По¬ 
чаткову художню освіту здобув 
у Д. Безперчого. У 1879 навчався 

М. С. Ткаченко. Сільське кладови¬ 
ще. 1887. Львівський музей укра¬ 
їнського мистецтва. 

в пе.терб. АМ у П. Чистпякова, 
1888—92 — в академії Кормона 
у Франції. Оселився в Парижі, 
щороку приїздив на Україну. Тво¬ 
ри: «Сільське кладовище» (1887), 
«У майстерні скульптора» (1891), 
«Захід сонця на морі» (1901), 
«Прибій на морі» (1902—06). «Вес¬ 
на» (1906). Картини Т. зберігають¬ 
ся в ДРМ у Ленінграді, Львів, 
музеї укр. мистецтва, Харків, 
худож. музеї. 
Літ.: Дюженко Ю. Ф. Михайло Сте¬ 
панович Ткаченко. К., 1963. 
ТКАЧЕНКО Надія Володимирів¬ 
на (н. 9.IX 1948, м. Кременчук 
Полтав. обл.) — укр. рад. спортс¬ 
менка-легкоатлетка; засл. майстер 
спорту (з 1975), олімпійська чем¬ 
піонка (1980) з п’ятиборства. Ре¬ 
кордсменка світу (1977, 1980), чем¬ 
піонка Європи (1974), володарка 
Кубка Європи (1977), чемпіонка 
СРСР (1973—75, 1978). Нагород¬ 
жена орденом Трудового Червоно¬ 
го Прапора. 
ТКАЧЕНКО Нінель Олександрів¬ 
на (н. 21.XI 1928, Харків) — укр. 
рад. співачка (драматичне сопра¬ 
но), нар. арт. СРСР (з 1964). Член 
КПРС з 1973. У ; 1958 закінчи¬ 
ла Харків, консерваторію. Була 
солісткою оперної студії Київ, 
консерваторії (1958—60), Львів. 
(1960—62), Білорус. (1962—68, 
Мінськ) театрів опери та балету. 
З 1968 — солістка Одес. театру 
опери та балету. Партії: Ярослав - 
на («Князь Ігор» Бородіна), Ліза 
(«Пікова дама» Чайковського), На- 
таша («Русалка» Даргомижсько- 
го), Дездемона, Аїда («Отелло», 
«Аїда» Верді), Тоска (однойменна 
опера Пуччіні), Одарка («Запоро¬ 
жець за Дунаєм» Гулака-Артемов- 
ського), Любка («Семен Котко» 
Прокоф’єва), Мавка («Лісова піс¬ 
ня» Кирейка). В камерному репер¬ 
туарі: твори світової класики, а 
також укр., рос., білорус, рад. 
композиторів. /. Д. Гамкало. 

ТКАЧЕНКО Павло Дмитрович 
(справж. прізвище, ім’я і по батько¬ 
ві — Антипов Яків Якович; 20.IV 
1901, станція Новосавицька, тепер 
Слободзейського р-ну Молд. РСР 
— 5.IX 1926, Кишинів) — діяч 
молд. і рум. робітн. руху. Н. в 
сім’ї залізничника. З 14 років 
працював у залізничних майстер¬ 
нях у м. Бендери, брав участь у 
роботі с.-д. гуртка. З 1916 навчав¬ 
ся в Петроград, ун-ті. Учасник 
Лютн. бурж.-демократичної рево¬ 
люції 1917. В серпні 1917 вступив 
до Червоної гвардії. З 1918— член 
РКП(б). Брав участь у боротьбі 
за встановлення Рад. влади в Бес- 
сарабії. Після окупації Бессарабії 
1918 Румунією — один з органі¬ 
заторів нар. боротьби проти загарб¬ 
ників. У 1919 обраний секретарем 
підпільного Кишинівського міськ¬ 
кому, 1920 — підпільного Бесса¬ 
рабського обкому РКП(б). За ре¬ 
волюц. діяльність двічі заочно 
засуджений рум. трибуналом до 
страти. Один з організаторів Яссь¬ 
кої конференції комуністичних 
груп Румунії (березень 1921), про¬ 
веденої з метою створення КП Ру¬ 
мунії (КПР), на якій обраний чле¬ 
ном тимчас. ЦК КПР. В 1921 за¬ 
арештований, 1923 звільнений під 
тиском громадськості; нелегально 
виїхав до СРСР. З 1924 — член 
ЦК КПР. Нелегально повернув- 



273 
шись до Румунії (1924), продовжу¬ 
вав революц. діяльність. У серпні 
1926 заарештований і незабаром 
вбитий поліцією. 
ТКАЧСНКО Петро Федорович 
[21 .XII 1878 (2.1 1879), с. Синявка, 
тепер Менського р-ну Черніг. обл. 
— 3.1 1919, там же] — укр. кобзар. 
У дитинстві осліп. Учень Т. Пар- 
хоменка. У репертуарі Т. були 
укр. народні (істор., соціально-по¬ 
бутові, жартівливі), революційні 
пісні, пісні на слова Т. Шевченка 
та ін. Під час революції 1905—07 
поширював нелегальну літературу, 
був зв’язківцем між революційно- 
демократичними гуртками. Після 
Великої Жовтн. соціалістичної ре¬ 
волюції вступив до комнезаму. 
Літ.: Полотай М. П. Кобзар Петро 
Ткаченко. «Народна творчість та ет¬ 
нографія», 1978, № 5. 

М. П. Полотай. 

ТКАНИНКО Юлія Семенівна (н. 
25.УІІ 1928, Київ) — укр. рад. ак¬ 
триса, нар. арт. УРСР (з 1970). 
Член КПРС з 1959. З 1950, піс¬ 
ля закінчення Київ, ін-ту театр, 
мистецтва ім. І. Карпенка-Карого, 
— актриса Київ. укр. драм, театру 
ім. І. Франка. Серед ролей — Кас- 
сандра («Кассандра» Лесі Україн¬ 
ки), Варка («Дума про Британку» 
Яновського), Інгігерда («Ярослав 
Мудрий» Кочерги), Вероніка 
(«Сторінка щоденника» Корнійчу¬ 
ка), Марія Олександрівна Ульяно- 
ва («Поєдинок» Синельникова), 
Щура, Васса («Єгор Буличов та 
інші», «Васса Желєзнова» М.Горь- 
кого), Комісар («Оптимістична 
трагедія» Вишневського), Антігона 
(«Антігона» Софокла), леді Мак- 
бет («Макбет» Шекспіра). Нагоро¬ 
джена орденом Дружби народів. 
Держ. премія УРСР ім. Т. Г. 
Шевченка, 1972. К. О. Силіна. 
ТКАЧИКОВІ (РІосеМае) — роди¬ 
на птахів ряду горобцеподібних. 
Довж. тіла 7—ЗО см, маса 7—100 г. 
Оперення щільне, забарвлення різ¬ 
номанітне; деяким видам власти¬ 
вий статевий диморфізм. Гніздять¬ 
ся переважно групами, часто ве¬ 
ликими колоніями. Кладку (1— 
З на рік) з 4—8 яєць насиджують 
11—12 діб. Живляться насінням, 
зокрема зерном, різними ягодами 
та ін. плодами, пташенят вигодо¬ 
вують комахами. При масовому 
скупченні Т. можуть бути шкід¬ 
никами (поїдають дозріваюче зер¬ 
но, вишні, виноград тощо). В роди¬ 
ні—до 272 видів (37 — 68 родів), 
поширених на всіх материках; 
більшість видів зустрічається в 
тропіч. і субтропічних зонах Сх. 
півкулі. В СРСР відомо 11 видів 
(5 родів), у т. ч. в УРСР — 2 види 
роду горобець. А. П. Федоренко. 

ТКАЧСЗВ Петро Микитович [29.VI 
(11.VII) 1844, с. Сивцово, тепер 
Великолуцького р-ну Псков, обл.— 
23.XIІ 1885 (4.1 1886), Париж] — 
рос. революціонер, один з ідеоло¬ 
гів народництва, публіцист і літ. 
критик. З дрібнопомісних дворян. 
Закінчив екстерном юрид. ф-т 
Петерб. ун-ту (1868). Літ. діяль¬ 
ність почав 1862. Учасник революц. 
руху 60-х рр. Прихильник змов¬ 
ницької тактики (див. Бланкізм) 
та індивідуального терору. В 1869 
заарештований і засуджений за 
участь у керівництві (разом з С. Г. 
Нечаєвим) таємною орг-цією не- 
чаєвців. У 1873 емігрував за кор¬ 

дон. У 1875—81 видавав журн. 
«Набат», у якому закликав до не¬ 
гайного знищення царизму* захоп¬ 
лення влади шляхом змови. Кон¬ 
цепцію Т. від ідей ін. ідеологів 
революц. народництва 70-х рр.— 
П. Л. Лаврова та М. О. Бакуніна— 
відрізняли проповідь політ, бо¬ 
ротьби, вимога організації рево¬ 
люц. сил, визнання необхідності 
революц. диктатури. В. І. Ленін, 
високо оцінивши заслуги Т. і 
«Народної волі» (див. Повне зібр. 
тв., т. 6, с. 163), різко крити¬ 
кував змовницьку тактику (див. 
Повне зібр. тв., т. 13, с. 73). 

ТКАЧбВИ, брати — рос. рад. жи¬ 
вописці і графіки. Олексій 
Петрович Т. (н. 11.IX 1925, 
с. Чугуновка, тепер Жуковського 
р-ну Брянської обл.) — нар. ху¬ 
дожник СРСР (з 1983), дійсн. член 
АМ СРСР (з 1978). В 1945—51 нав¬ 
чався в Моск. худож. ін-ті ім. 
В. І. Сурикова у Г. Г. Ряжського. 
З 1952 працює разом з С. П. Тка- 
човим. Нагороджений орденом 
«Знак Пошани», медалями. Держ. 
премія СРСР, 1978. 
Сергій Петрович Т. (н. 
10.XI 1922, с. Чугуновка, тепер 
Жуковського р-ну Брянської обл.) 
— нар. художник СРСР (з 1983), 
дійсний член АМ СРСР (з 1978). 
Член КПРС з 1950. Учасник Ве¬ 
ликої Вітчизн. війни. В 1938— 
41 навчався у Вітебському худож. 
уч-щі, 1945 — 46 — у Свердлов- 
ському худож. уч-щі, 1946—52—в 
Моск. худож. ін-ті ім. В. І. Сури¬ 
кова у С. В. Герасимова і Ф. О. 
Модорова. Нагороджений ордена¬ 
ми Трудового Червоного Прапора 
і «Знак Пошани», медалями. Держ. 
премія СРСР, 1978. 
Твори Т.: ілюстрації до роману М. 
Островського «Як гартувалася 
сталь» (1954—55), картини: «Ма¬ 
ти» (1955), «Пралі» (1956—57), 
«Між боями» (1958—60), «На мир¬ 
них полях» (1965), «До колгоспу» 
(1970), «Червнева пора» (1977), 
«На рідній землі» (1977 — 80), 
«Травень сорок п’ятого» (1980— 
81). Картини Т. зберігаються в 
ДГТ у Москві, ДРМ у Ленінграді, 
Київ, музеї рос. мистецтва, Хар¬ 
ків. худож. музеї. 
Літ.: Круглий И. Алексей и Сергей 
Ткачевьі. Л., 1979. Н. А. Володіна 

С. П. Ткачов, О. П. Ткачов. Між 
боями. 1958—60. Державна Третья- 
ковська галерея в Москві. 

ТКАЧУК Григорій Іванович (н. 
12.IV 1918, с. Підвербці, тепер 
Тлумацького р-ну Івано-Фр. обл.) 
— організатор с.-г. виробництва, 
двічі Герой Соціалістичної Праці 
(1958, 1977), заслужений праців¬ 
ник сільського господарства Укра¬ 
їнської РСР (з 1978). Член КПРС 

з 1948. З 1945 — голова ордена 
Леніна колгоспу «Україна» Горо- 
доцького р-ну Хмельницької обл. 
Під керівництвом Т. колгосп 
«Україна» став високорентабель¬ 
ним г-вом, його досягнення демон¬ 
струвались на виставках в США 
(Нью-Йорк, 1959), Індії (Делі, 
1960), НДР (1965), ЧССР (1967), 
УНР (1971). Делегат XX — XXVI 
з’їздів КПРС та XX — XXVI 
з’їздів Компартії України. Член 
ЦК Компартії України з 1961. 
Депутат Верховної Ради СРСР 
5—10-го скликань. Нагороджений 
5 орденами Леніна, ін. орденами, 
медалями. В. П. Лисенко. 

ТКАЧУК Іван Васильович (25.IX 
1891, с. П’ядики, тепер Коломий¬ 
ського р-ну Івано-Фр. обл.— 9-Х 
1948, Львів) — укр. рад. письмен¬ 
ник і журналіст. Навчався в Ко¬ 
ломийській гімназії. В роки гро¬ 
мадян. війни брав участь у виз¬ 
вольному поході Рад. Армії на 
зх.-укр. землі. Був редактором 
ряду рад. газет і журналів. Нале¬ 
жав до літ. орг-ції «Західна Ук¬ 
раїна». Автор збірок оповідань 
«Помста» (1927), «Над Збручем» 
(1931), «На вкраденій землі» 
(1933), «На Верховині» (1955, по¬ 
смертно) та ін. В оповіданні «Ма¬ 
ти» (1948) та ін. творах показав 
соціальні перетворення в зх. об¬ 
ластях України. 
Те.: На Верховині. Львів, 1968. 

|л. І. Піеторадні.\ 

ТКАЧУК Лук’ян Григорович 
[15 (28).X 1902, с. Немиринці, те¬ 
пер Ружинського р-ну Житомир, 
обл. УРСР — 20.VI 1981, Київ] — 
укр. рад. геолог, акад. АН УРСР 
(з 1972). Член КПРС з 1956. За¬ 
кінчив Київ, ін-тнар. освіти (1926). 
У 1945—61 — зав. лабораторією 
Ін-ту геології і геохімії горючих 
копалин АН УРСР у Львові і зав. 
кафедрою Львів, політех. ін-ту. 
В 1961—68 — зав. відділом Ін-ту 
геол. наук АН УРСР, 1968—81 — 
зав. відділом Ін-ту геохімії і фі¬ 
зики мінералів АН УРСР. Осн. 
праці — з питань літології оса¬ 
дочних і осадочно-вулканогенних 
формацій Українських Карпат і 
пд.-зх. частини Сх.-Європ. плат¬ 
форми та петрографії магматич¬ 
них і метаморфічних гірських по¬ 
рід Укр. щита. Нагороджений ор¬ 
деном Трудового Червоного Прапо¬ 
ра, медалями. В. М. Палій. 

ТКАЧУК (Тсасіис)Степан (н. ІЗ.І 
1936, с. Деніла, тепер Сучавського 
пов., СРР) — рум. письменник. 
Пише укр. мовою. Збірки віршів 
«Розколоте небо» (1971), «Навро¬ 
чені роки» (1973), «Час без часу» 
(1975), «Кочівницька душа» (1980), 
«Подорож у вічність» (1982), роман 
«Нічия пора» (1979), зб. опові¬ 
дань «Сузір’я предків» (1974) — 
на сучасну тематику. Автор циклу 
есе про укр. письменників Руму¬ 
нії «Слово про побратимів» (аль¬ 
манах «Обрії», Бухарест, І979, 
1981, 1982, 1983). 

О. С. Романець. 

ТЛУМАЦЬКИЙ РАЙОН — на 
Сх. Івано-Фр. обл. УРСР. Утворе¬ 
ний 1939. Площа 0,7 тис. км2. Нас. 
56,6 тис. чол. (1983). У районі — 
59 населених пунктів, підпоряд¬ 
кованих міській, селищній і 23 
сільс. Радам нар. депутатів. 
Центр — м. Тлумач. Т. р. розташо- 

ТЛУМАЦЬКИЙ 
РАЙОН 

Ю. С. Ткаченко. 

Г. І. Ткачук. 

І. В. Ткачук. 

Л. Г. Ткачук. 

18 УРЕ, т. 11 
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ТЛУМАЧ 
ваний у пн.-зх. частині Прут-Дніст¬ 
ровського межиріччя. Поверхня — 
хвиляста рівнина з розвинутими 
карстовими формами рельєфу (во^ 
ронки, западини, озера). Корисні 
копалини: кварцові піски, вапня¬ 
ки, мергелі, гравій, червоні глини. 
Гол. річка — Дністер. Грунти сірі 
опідзолені. Лежить у лісостеповій 
зоні. Ліси (граб, бук. дуб, явір) 
займають 11,3 тис. га. Найбільші 
пром. підприємства: сокоекстракт- 
ний з-д, хлібокомбінат (Тлумач), 
з-д буд. матеріалів (с. Олеїнів), 

склозавод (с. Кутшце). Комбінат 
побутового обслуговування (Тлу¬ 
мач). У землеробстві переважає 
зерново-буряківничий напрям, у 
тваринництві — мол.-м’ясний. Пло¬ 
ща с.-г. угідь 1982 становила 43,9 
тис. га, у т. ч. орні землі — 36,4 
тис. га, сіножаті й пасовища — 
7,2 тис. га. Гол. культури: озима 
пшениця, озимий ячмінь, кукуру¬ 
дза, цукр. буряки, картопля, льон, 
овочеві, кормові. В Т. р.— 18 
колгоспів, радгосп, міжгосп. під¬ 
приємство по вироби, свинини, 
райсільгосптехніка, райсільгоспхі- 
мія. Довжина автомоб. шляхів — 
273 км (усі з твердим покриттям). 
У Т. р.—с.-г. технікум бухгалтер, 
обліку, 43 заг.-осв.та музична шко¬ 
ли» 50 лік. закладів, у т. ч. З лі¬ 
карні. 17 будинків культури, 35 
клубів, 2 кінотеатри, 53 6-ки; му¬ 
зеї: рад. скульптора М. Ф. Брин- 
ського на його батьківщині в с. 
Долині та історії першого колгоспу 
на Івано-Франківщині в с. Буків- 
ній. У смт Обертині Т. р. наро¬ 
дився укр. рад. хоровий диригент 
М. П. Гринишин, у с. Підверб- 
цях — новатор с.-г. виробництва 
Г. І. Ткачук. У Т. р. видається 
газ. «Дністровська зірка» (з 1939). 

В. П. Тинкован. 
ТЛУМАЧ — місто Івано-Фр. обл. 
УРСР, райцентр. Розташований 
на р. Тлумачику (прит. Дністра), 
за 27 км від Івано-Франківська. 
Виникло в 12 ст. як поселення тов¬ 
мачів (перекладачів), які служили 
в митницях Ярослава Осмомисла 
(звідси і назва міста). Згадується 
в Іпатіївському літописі під 1213. 
В 14 ст. був загарбаний шляхет. 
Польщею. В 1448 дістав магде¬ 
бурзьке право. Під час визвольної 
війни українського народу 1648— 
54 Т. був одним з повстанських 
вогнищ (див. Покутське повстан¬ 

ня 1648). Після 1-го поділу Поль¬ 
щі (1772) Т.— у складі Австрії 
(з 1867 — Австро-Угорщина), з 
1919 — бурж.-поміщицької Поль¬ 
щі. З 1929 в Т. діяли районний і 
місц. підпільні к-ти КПЗУ. В 
1939 Т. у складі Зх. України воз¬ 
з’єднано з УРСР. З того самого 
року Т.— місто. В місті — соко- 
екстрактний, комбікормовий, на¬ 
сіннєвий, цегельний з-ди, хлібо¬ 
комбінат, міжгосп. буд. орг-ція, 
райсільгосптехніка, райсільгоспхі- 
мія, комбінат побутового обслуго¬ 
вування. С.-г. технікум бухгал¬ 
терського обліку, 2 заг.-осв. та му¬ 
зична школи, 2 лікарні, 2 поліклі¬ 
ніки, Будинок культури, кіно¬ 
театр, 9 бібліотек. 
ТЛУМАЧЕННЯ ЗАКОНУ — вста- 
новлення справжнього змісту норм 
закону з метою юрид. оцінки (ква¬ 
ліфікації) фактів суспільного жит¬ 
тя і правильного висвітлення їх 
на основі цих норм. Одна з стадій 
реалізації норм права (див. Реа¬ 
лізація права). Т. з. допомагає 
виявити виражену в законі волю 
законодавця як заг. правила і 
встановити, чи відповідає цьому 
правилу конкретний випадок сусп. 
життя. Існують спец, способи Т. 3., 
які лише в сукупності забезпечу¬ 
ють правильне розуміння його як 
заг. правила поведінки, що визна¬ 
чає права і обов’язки учасників 
правовідносин. У рад. юрид. науці 
й практиці застосовують грама¬ 
тичне (в т. ч. етимологічне і син¬ 
таксичне), систематичне, логічне, 
істор. і телеологічне тлумачення 
правових норм. Граматичне Т. з. 
полягає у з’ясуванні значення слів, 
застосовуваних законодавцем у їх¬ 
ньому повсякденному вжитку, і 
спеціального значення їх у юрис¬ 
пруденції тощо; систематичне — 
у встановленні змісту правової 
норми залежно від місця, яке вона 
займає в даному правовому акті, 
та ін. Логічне Т. з. досягається 
шляхом порівняння норми з заг. 
принципами права або з принци¬ 
пами окремих його галузей, з’ясу¬ 
вання взаємозалежності окремих 
елементів даної норми {диспози¬ 
ції, гіпотези, санкції). Істор. Т. 
з. полягає в порівнянні правових 
норм з тими, що діяли раніше; 
телеологічне — у з’ясуванні при¬ 
писів окремої норми залежно від 
мети, що її викладено в преамбулі 
законодавчого акта або встанов¬ 
лено шляхом аналізу заг. змісту 
його. Конституцією СРСР (ст. 
121, п. 5) Т. з. покладено на 
Президію Верховної Ради СРСР. 
В УРСР Т. з. згідно з п. 5 ст. 108 
Конституції УРСР дає Президія 
Верховної Ради УРСР. 
ТМбНОВ Дзантемир Миколайо¬ 
вич (н. 27.XII 1929, с. Хумалаг 
Правобережного р-ну Півн.-Осет. 
АРСР) — укр. рад. вчений у галу¬ 
зі нафтохімії та переробки нафти, 
доктор тех. наук (з 1976), профе¬ 
сор (з 1978), засл. діяч науки 
УРСР (з 1982). Член КПРС з 1955. 
Закінчив (1952) Азерб. індустрі¬ 
альний (тепер нафти і хімії) 
ін-т. Працював у Ін-ті нафтохіміч¬ 
них процесів АН Аз. РСР (1955 — 
68) і секторі нафтохімії Ін-ту хі¬ 
мії високомол. сполук АН УРСР 
(1968—76). З 1977 — директор 
Всесоюзного н.-д. і проектного ін- 
ту хім. пром-сті (Київ). Осн. пра¬ 

ці стосуються хімії та технології 
каталітичного і термічного перетво¬ 
рення нафти й газу на мономери 
та паливо. 
тмутаракАнське князів¬ 
ство, Тмутороканське князівст¬ 
во — давньорус. князівство на Та- 
манському півострові з центром у 
м. Тмутаракані. Утворилося вна¬ 
слідок колонізації Пн. Причорно¬ 
мор’я сх.-слов’янськими племена¬ 
ми. Вперше згадується в літопи¬ 
сах під 988, коли кн. Мстислав 
Володимирович дістав його в уділ 
від свого батька великого кн. Во¬ 
лодимира Святославича. В 1024 
Мстислав Володимирович захопив 
Чернігівську землю. Відтоді Т. к. 
протягом 11 ст. було тісно зв’яза¬ 
не з Черніговом. У Т. к. були роз¬ 
винуті землеробство, виноградар¬ 
ство, рибальство, ремесла і тор¬ 
гівля. Т. к. відігравало роль опор¬ 
ного пункту давньорус. д-ви на 
Пн. Кавказі й у Криму в розвитку 
екон. і культур, зв’язків Русі з 
країнами Сходу. В 1054 ввій¬ 
шло до складу володінь черніг. 
князя Святослава Ярославича. В 
2-й пол. 11 ст. в Т. к. правили його 
сини Гліб, Роман і Олег. В 1079 
Романа вбили половці, а Олега 
взяли в полон хозари і відправи¬ 
ли до Константинополя. В 1083 
він повернувся на Русь і став тму- 

тараканським князем (до 1094). 
Після 1094 Т. к. в літописах не 
згадується. Є підстави вважати, 
що Т. к. існувало під зверхністю 
половців або Візантії до 13 ст., 
коли орди Батия остаточно зни¬ 
щили його. 
Літ.: Очерки истории СССР. Период 
феодализма. IX—XV вв., ч. 1. М., 

тмутаракАнський КАМІНЬ 
— мармурова плита з вирізьбле- 
ним на ній давньоруським напи¬ 
сом. Знайдений 1792 на сх. березі 
Керченської протоки. На Т. к. ви¬ 
різьблено: «В літо 6576 індикту 
6 (тобто року 1068) Гліб князь 
міряв море по льоду від Тмуторо- 
каня до Корчева (Керчі) 14 000 
сажнів». Відомості, що є в напису, 
підтверджуються даними літопи¬ 
сів про князювання в Тмутара- 
канському князівстві Гліба Свя¬ 
тославича. На місці знахідки роз¬ 
копано залишки м. Тмутаракані. 

ІІЇНІІМГІМТІГ - 

Віддаль між нею і Керчю (23 км) 
відповідає віддалі, зазначеній у 
напису. Т. к., очевидно, був по¬ 
ставлений біля переправи через 
Керченську протоку. З 1851 Т. к. 
зберігається в Ермітажі. 
тмутаракАнь, Тмуторакань — 
давньорус. місто на Таманському 
п-ові, на місці сучас. станиці Та- 
манської Краснодар. кр. РРФСР. 
На місці Т. за античних часів іс¬ 
нувало місто Гермонасса, у 8—9 ст. 
— поселення Таматарха, що пе¬ 
ребувало під владою Хозарського 
каганату. Після його розгрому 
965 київським кн. Святославом 
Ігоревичем на місці Таматархи ви¬ 
никла Т., що стала центром Тму- 
тараканського князівства. Залиш¬ 
ками Т. є Таманське городище, на 
якому з 19 до серед. 20 ст. прово- 
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дили археол. дослідження. Вияв¬ 
лено фундаменти церкви Богоро¬ 
диці, збудованої 1023 кн. Мсти¬ 
славом Володимировичем Хороб¬ 
рим. У кін. 11 ст. Т. загарбали 
половці, потім Візантія, в 13 ст. 
— генуезці, а згодом — Золота 
орда. В 15 ст.'на місці Т. — 
генуезька колонія Матрега; 1475 
її зруйнували турецькі війська. 
ТНЯ — річка в Житомир, обл. 
УРСР, права притока Случі (бас. 
Прип’яті). Довж. 75 км, площа 
бас. 1030 км2. Має рівнинний ха¬ 
рактер. Замерзає у грудні, скре¬ 
сає в березні. Використовують 
для зрошування культур, пасовищ. 
У бас. річки — поклади торфу. 
тобАго — острів в Атлантично¬ 
му ок., на Пн. Сх. від о. Трінідад, 
разом з яким входить до складу 
держави Трінідад і Тобаго. Пл. 
300 км2. Нас. 39,3 тис. чол. (1970). 
Гористий, вис. до 576 м. Клімат 
субекваторіальний. Вічнозелені лі¬ 
си. Плантації какао та кокосової 
пальми. Головне місто — Скар- 
боро. 
ТОБЄЧИКСЬКЕ <5 З ЕРО — соло¬ 
не озеро в Крим. обл. УРСР, на 
Сх. Керченського п-ова. Довж. 
9 км, шир. до 5 км, глиб, до 0,5 м. 
Площа 18,7 км2. Береги переважно 
високі, подекуди урвисті. Від мо¬ 
ря озеро відокремлене пересипом. 
Живиться гол. чин. за рахунок 
фільтрації мор. води, частково — 
підземними водами. Дно вкрите 
шаром чорного мулу (завтовшки 
до 20 м), що має лік. властивості. 
Ропа насичена хлоридно-сульфат- 
ними солями. Взимку спостеріга¬ 
ється садка глауберової солі {мі¬ 
рабіліту). А. М. Оліферпв. 
ТОБІЛЕВИЧ Іван Карпович (1845 
—1907) — укр. драматург, актор, 
режисер, театральний діяч. Див. 
Карпенко-Карий. 
ТОБІЛЕВИЧ Софія Віталіївна 
[дівоче прізв.— Дітковська; 3 (15). 
X 1860, с. Новоселиця, тепер Жме¬ 
ринського р-ну Війн. обл.— 7.Х 
1953, Київ] — укр. актриса, фоль¬ 
клористка, письменниця. Дружина 
І. Карпенка-Карого, племінниця 
3. Сераковського. У 1880—83 спі¬ 
вала у хорі М. Лисенка у Києві. 
Сценічну діяльність почала як хо¬ 
ристка (1883—84) у трупі М. П. 
Старицького. У 1884—85 жила 
в Новочеркаську (де перебував 
на засланні І. Карпенко-Карий), 
1887—88 — на хуторі Надія 
(див. Карпенка-Карого І. К. запо- 
відник-музей <Хутір Надія»). Як 
драм, актриса виступала 1888 — 90 
в Садовського М. К. трупі, 
1890—1907 — у трупі П. К. Сак- 
саганського та І. К. Карпенка- 
Карого. У 1908—16 працювала в 
Театрі Миколи Садовського в 
Києві. У 1920—21 грала у Новому 
драм, театрі ім. І. Франка під ке¬ 
рівництвом Г. Юри (Черкаси). У 
1926—ЗО гастролювала разом з 
М. Садовським і П. Саксаган- 
ським у різних периферійних те¬ 
атрах. Ролі: Терпилиха («Наталка 
Полтавка» Котляревського), баба 
Бушля, Тетяна («Чумаки», «Сує¬ 
та» Карпенка-Карого), Лимериха 
(«Лимерівна» Панаса Мирного). 
У співавторстві з І. Карпенком- 
Карим здійснила драм, перероб¬ 
ки: «Чортова скала» (з польс. 
однойменної п’єси Я. Галасевича), 
«Гуцули» (з польс. п’єси «Карпат¬ 

ські верховинці» Ю. Коженьов- 
ського), «Суженого конем не 
об’їдеш» (твір «Наш друг Фріц» 
Еркмана-Шатріана). Переклала 
укр. мовок) «Весілля Фігаро» П. 
Бомарше, «Ганнеле» Г. Гауптма- 
на, «В липневу ніч» Б. Горчинсько- 
го, «Зачароване коло» Л. Риделя. 
Автор спогадів про діячів укр. 
театру. Досліджувала Vкраїнську 
нар. творчість, укладала збірники 
укр. і польс. нар. пісень, укр. нар. 
казок та приказок. 
Те.: Життя Івана Тобілевича. К., 1945; 
Корифеї українського театру. К., 
1947; Мої стежки і зустрічі. К., 1957; 
Українські народні пісні в записах 
Софії Тобілевич. К., 1982. 

Р. Я. Пилипчук. 
ТОБІЛЄВИЧІ — родина видатних 
діячів укр. театр, культури, бра¬ 
ти — Карпенко-Карий, М. Садов- 
ський, П. Саксаганський, сестра — 
М. Садовська, дружина Карпенка- 
Карого — С. Тобілевич. 
ТОБбЛ — ріка у Каз. РСР і 
РРФСР, ліва прит. Іртиша (бас. 
Обі). Довж. 1591 км, площа бас. 
426 тис. км2. Бере початок на Тур- 
гайському плато, нижче виходить 
на Зх.-Сибірську рівнину. Річище 
звивисте, заплава заболочена, ба¬ 
гато озер. Гол. притоки: Аят, 
Уй, Ісеть, Тура, Тавда (ліві), Уба- 
ган (права). Живлення в основно¬ 
му снігове і дощове. Пересічна 
витрата води у гирлі 805 м3/с. 
Замерзає у листопаді, скресає у 
квітні. На Т. споруджено водо¬ 
сховища для водопостачання пром. 
центрів. Сплавний, у нижній те¬ 
чії судноплавний. На Т.— міста 
Лисаковськ, Рудний, Кустанай, 
Курган. У бас. верх, течії Т.— ро¬ 
довища заліз, руди (Соколовське, 
Сарбайське та ін.). 
ТОБОЛЬСЬК — місто обласного 
підпорядкування Тюмен. обл. 
РРФСР, райцентр. Порт на Ірти¬ 
ші, поблизу впадіння в нього р. 
Тоболу. Розташований за 14 км 
від залізнич. ст. Тобольськ, аеро¬ 
порт. 69 тис. ж. (1983). Засн. 
1587. З 1708 Т. — центр Сибір¬ 
ської губ., з 1782 — Тобольського 
намісництва, з 1796 — Тобольської 
губ. За царизму був місцем політ, 
заслання. Тут були на поселен¬ 
ні деякі декабристи, зокрема В. К. 
Кюхельбекер (похований у Т.). 
У місті 1899—1902 відбував заслан¬ 
ня П. А. Грабовський (тут і похова¬ 
ний). Радянську владу в Т. вста¬ 
новлено 9.IV 1918. У Т. — нафто¬ 
хімічний комбінат, судноверф, 
ремонтно-механічний завод; ф-ки: 
килимова, худож. різьблення на 
кістці, швейна та ін. Пед. ін-т, 
8 серед, спец. навч. закладів, драм, 
театр. У Т. існує худож. проми¬ 
сел різьблення на кістці (вироби 
відомі з поч. 18 ст.; див. Тоболь¬ 
ська різьблена кістка). Уроджен- 

Тобольська різьблена кістка. В. Сн- 
ницьких. Ловіння оленя. Кістка, об’¬ 
ємне різьблення. 1953. 

цями Т. були Д. 1. Менделєєв 
О. О. Аляб'єв, В. Г. Перов. 
ТОБОЛЬСЬКА РІЗЬБЛЕНА КІ- 
СТКА — один з видів рос. різьб¬ 
лення на кістці, худож. промисел 
у Тобольську (Тюмен. обл.). Виро¬ 
би Т. р. к. відомі з поч. 18 ст., ко¬ 
сторізний промисел виник у 2-й 
пол. 19 ст. Традиційні вироби — 
мініатюрна скульптура (нерідко 
групові композиції) переважно з 
мамонтової кістки на теми життя 
народів Півночі. У 1960 на базгі 
артілі «Тобольський косторіз» 
(засн. у 30-х рр. 20 ст.)створено То¬ 
больську ф-ку худож. косторізних 
виробів. Відомі майстри Т. р. к.— 
Г. Кривошеїн, Г. Хазов, В. Дени- 
сов, Т. і К. Пєскови та ін. 

Т. Б. Митлянська. 
ТОБРУК — місто на Пн. Лівії. 
Мор. порт на узбережжі Середзем¬ 
ного м. Розташований на примор¬ 
ському автошляху. Бл. 55 тис. ж. 
(1974). Харчосмакова пром-сть (ви¬ 
роби. вина, борошна, масла тощо). 
Кустарні промисли. 
товАр — продукт праці, який за¬ 
довольняє певну потребу людини і 
виготовлений не для власного спо¬ 
живання, а для обміну через ку- 
півлю-продаж. Товарної форми 
продукти праці набувають на пев¬ 
ному етапі істор. розвитку, з ви¬ 
никненням сусп. поділу праці і 
спеціалізації виробників на випус¬ 
ку конкретного продукту. За цих 
умов для задоволення сусп. потреб 
стає необхідним обмін продуктів 
як товарів. Обмін Т. виник на ста¬ 
дії розкладу первіснообщинного 
ладу. Дальший розвиток товарно¬ 
го виробництва пов’язаний з ви¬ 
никненням ішиватної власності на 
засоби вироон. як основи екон. 
відокремленості виробників (див. 
Рабовласницький лад, Феода¬ 
лізм). Але панівним у цих форма¬ 
ціях залишалося натуральне гос¬ 
подарство. Лише з переходом до 
капіталізму товарне вироби, на¬ 
буває заг. і всеохоплюючого харак¬ 
теру. Т. стають не тільки продукти 
праці, а й робоча сила людини. 
Т. за капіталізму — найпростіша, 
найпоширеніша екон. клітинка 
складного капіталістичного г-ва, 
яка містить у собі всі його власти¬ 
вості й суперечності і з якої по¬ 
стійно виростають капіталістичні 
виробничі відносини. Наук, теорія 
Т. і товарного вироби., створена 
К. Марксом, дала можливість роз¬ 
крити глибинні основи капіталіс¬ 
тичного способу виробництва, що 
виростає з простого товарного г-ва, 
обгрунтувати теорію додаткової 
вартості, яку В. І. Ленін назвав 
«наріжним каменем» екон. вчення 
К. Маркса, показати об’єктивні за¬ 
кономірності й тенденції розвитку 
капіталізму. 
Т. має дві властивості — спожив¬ 
ну вартість і мінову вартість 
(див. також Вартість). Як спо¬ 
живні вартості Т. якісно відмін¬ 
ні й непорівнянні, а як варто¬ 
сті вони якісно однорідні і різ¬ 
няться лише кількісно, залежно 
від величини праці, затраченої на 
їхнє вироби. Дві властивості Т. 
зумовлені двоїстим характером 
праці, втіленої в Т. (див. Праця). 
Відкриття К. Марксом двоїстого 
характеру праці відіграло важли¬ 
ву роль у створенні наук, теорії 
трудової вартості, в обгрунтуван- 

ТОВАР 

С. В. Тобілевич. 
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ні осн. відносин капіталістичного 
способу вироби. Суперечності Т., 
виробленого в умовах приватної 
власності, є зародком суперечнос¬ 
тей простого товарного і приватно¬ 
капіталістичного вироби. Вироби. 
Т. існує і в соціалістичному сус¬ 
пільстві, однак за соціалізму воно 
базується на сусп. власності, здій¬ 
снюється об’єднаними виробника¬ 
ми і в плановому порядку. На від¬ 
міну від капіталізму, де для при¬ 
ватного товаровиробн. на перший 
план виступає вартість, у соціаліс¬ 
тичному суспільстві, де метою 
вироби, є не одержання прибутку, 
а найповніше задоволення потреб 
людини, особливого значення на¬ 
буває споживна вартість Т. Тому 
в процесі планування встановлю¬ 
ють не тільки заг. обсяги вироби, 
продукції, а й її номенклатуру, 
асортимент, якісні показники. Це 
стосується як засобів вироби., так 
і предметів споживання. Соціалі¬ 
стичне суспільство враховує також 
і вартісні показники вироби., 
спрямовані на зниження суспіль¬ 
но необхідних затрат і вартості 
Т., їхньої ціни, а отже і підвищен¬ 
ня купівельної спроможності на¬ 
селення. За соціалізму Т. не має 
антагоністичних суперечностей, 
але неантагоністичні суперечності 
між вартістю і споживною вартіс¬ 
тю Т. існують, що зумовлюється 
низькою якістю деяких виробів, 
невідповідністю товарної структу¬ 
ри потребам споживача, затрат пра¬ 
ці окремого підприємства суспіль¬ 
но необхідним затратам та ін. За 
соціалізму перестає бути Т. робо¬ 
ча сила людини, оскільки всі тру¬ 
дящі є колективними власниками 
засобів виробництва і вироблю¬ 
ваної продукції. Не є Т. земля, її 
надра, фабрики, заводи, залізниці, 
комунальні та ін. підприємства. 
Т. перестає бути всеохоплюючим, 
процес його виробництва і обміну 
не знає анархії й конкуренції, 
вільної гри цін і виражає нові, 
соціалістичні виробничі відносини 
співробітництва і взаємодопомоги. 
Літ.: Маркс К. і Енгельс Ф. Твори: 
т. 23. Маркс К. Капітал, т. 1; т. 13. 
Маркс К. До критики політичної еко¬ 
номії; Ленін В. І. Повне зібрання тво¬ 
рів: т. 1. З приводу так званого питан¬ 
ня про ринки; т. 26. Карл Маркс; т. 43. 
Наказ від РПО (Ради Праці і Оборо¬ 
ни) місцевим радянським установам; 
Матеріали XXVI з’їзду КПРС. К., 
1981; Лінійчук Я. У. Ленінське вчен¬ 
ня про товарне виробництво і сучас¬ 
ність. К., 1970; Островитянов К. В. 
К вопросу о товарном производстве 
при социализме. М., 1971; Політична 
економія, т. 1. К., 1980; Политичес- 
кая зкономия. т. 1. М., 1982. 

В. О. Хилько. 

ТОВАРЙСТВА НАРОДНИХ 
УНІВЕРСИТЕТІВ — добровільні 
просвітницькі організації в доре- 
волюц. Росії. Створювалися з ме¬ 
тою розповсюдження серед насе¬ 
лення наук, знань шляхом читан¬ 
ня на різних курсах лекцій з сусп. 
і природничих наук, організації 
6-к, видання наук.-популярної 
л-ри. До складу Т. н. у. входили 
професори, вчителі, лікарі, інже¬ 
нери, адвокати та ін., які читали 
лекції у створених т-вами народ¬ 
них університетах (перший—Пре- 
чистенські курси — був відкритий 
1897 у Москві). Т. н. у. діяли в 
Петербурзі, Москві, Києві, Хар¬ 
кові, Катеринославі (тепер Дніп¬ 

ропетровськ) та ін. містах.-Спря¬ 
мування діяльності т-в у цілому 
було бурж.-просвітницьким. у 
1908 відбувся 1-й Всерос. з’їзд ді¬ 
ячів Т. н. у. Більшовики широко 
використовували т-ва нар. ун-тів 
для пропаганди марксизму серед 
трудящих. У 1908—09 царський 
уряд заборонив діяльність това¬ 
риств. 
ТОВАРЙСТВА ОСТРОВЙ — гру¬ 
па островів на Пд. Сх. Тихого ок., 
Полінезії. Входять до складу 

олінезії Французької. Площа 1,6 
тис. км2. Нас. понад 100 тис. чол. 
Гол. місто і порт — Папеете (на 
о. Таїті). Т. о. переважно вулка¬ 
нічного походження, оточені кора¬ 
ловими рифами. Вис. до 2241 м 
(г. Орохена на о. Таїті). Вологі 
тропічні ліси. Плантації кокосо¬ 
вої пальми, ванільного дерева, 
цитрусових, бананів, ананасів. Ви¬ 
рощують таро, ямс, маніоку, цукр. 
тростину. Рибальство, мор. про¬ 
мисли (добування перлів та рако¬ 
вин). Туризм. Острови названо на 
честь Лондонського королівського 
товариства. 
ТОВАРЙСТВО авіАціТ та по¬ 
вітроплавання УКРАЇНИ | 
КРЙМУ, ТАПУК — патріотичне 
оборонне об’єднання аматорів авіа¬ 
ції та повітроплавання. Засноване 
1923 у Харкові з ініціативи уряду 
України та військ, командування. 
Головою Ради ТАПУКу був Г. І. 
Петровський, його заст.— М. В. 
Фрунзе, потім В. П. Затонський. 
Мета т-ва полягала у сприянні роз¬ 
виткові повітр. флоту країни та 
залученні до цієї справи широких 
мас трудящих. Т-во налічувало 
(1925) 416 тис. членів, об’єднаних у 
7115 гуртків. Ним засновано Центр, 
аероклуб і авіац. школу в Харко¬ 
ві, школу інструкторів планерного 
спорту в Києві, 72 планерних і 97 
авіамодельних гуртків, відкрито 
1475 авіабібліотек. Члени.т-ва зіб¬ 
рали на розвиток повітр. флоту 
понад 1,5 млн. крб., були учасни¬ 
ками численних змагань, створен¬ 
ня регулярних авіаліній на Укра¬ 
їні. У 1925 ТАПУК і т-во «Укрдо- 
брохім» були об’єднані у Товарист¬ 
во друзів авіахімічної оборони і 
промисловості («Авіахім»). 

М. Б. Ляховецький. 

«ТОВАРЙСТВО ДЛЯ РбЗВОЮ 
РУСЬКОЇ ШТУКИ у Львові» — 
перше професійне об’єднання укр. 
художників Галичини. Засн. 1898 
у Львові. Його фундаторами були 
художники Ю. Панкевич, І. Труш, 
A. Пилиховський і архітектор 
B. Нагірний. В 1898— 1905 т-во 
організовувало виставки, на яких 
експонувалися твори І. Труша, 
Ю. Панкевича, А. Пилиховсько- 
го, К. Устияновича, С. Томасе- 
вича, М. Івасюка, О. Скрутки, 
І. Кавки, А. Манастирського, 
О. Новаківського, Я. Пстрака, Є. 
Турбацького та ін. У 1905 спільно 
з Товариством прихильників 
української літератури, науки і 
штуки організувало першу у Льво¬ 
ві виставку укр. художників і 
майстрів ужиткового мистецтва Га¬ 
личини і Наддніпрянщини. Діяль¬ 
ність Т-ва сприяла розвитку мис¬ 
тецтвознавчої критики у Львів, 
пресі («Артистичний вістник», 
«Літературно-науковий вістник» 
та ін.). З 1906 — об’єднання ху- 

дожників-ремісників, 1914 Т-во 
припинило діяльність. 
Літ.: Каталог виставки для розвою 
руської штуки у Львові. Львів, 1900. 

П. К. Медведик. 
ТОВАРЙСТВО ДОПОМОГИ 
ВИЗВОЛЬНОМУ РУХОВІ НА 
ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ — органі- 
зація прогресивних українців Ка¬ 
нади, що діяла 1931—39. Об’єд¬ 
нувало 4500 членів. Метою т-ва 
було подання моральної та мате¬ 
ріальної допомоги трудящим зх.- 
укр. земель у боротьбі проти оку¬ 
паційних режимів бурж.-помі¬ 
щицької Польщі, королівської Ру¬ 
мунії та бурж. Чехословаччини, за 
возз’єднання з Рад. Україною. Т-во 
організовувало;масові виступи тру¬ 
дящих Канади проти військ.-по¬ 
ліцейського терору на зх.-укр. зем¬ 
лях, викривало зрадництво укр. 
бурж. націоналістів, подавало до¬ 
помогу КПЗУ. Орг-цію очолювала 
Гол. керуюча рада. Активним дія¬ 
чем її був П. Д. Прокопчак. У 
1939 перетворено на Т-во захисту 
Зх. України і Т-во захисту Буко¬ 
вини і Бессарабії. Обидва т-ва 
ввійшли в Демократичний союз 
оборони укр. народу.Т-ва висту¬ 
пали проти перетворення Зх. 
України на плацдарм фашист. 
Німеччини для нападу на СРСР. 
Після возз’єднання 1939 Зх. 
України з УРСР і 1940 Пн. Бу¬ 
ковини і Бессарабії обидва т-ва 
припинили свою діяльність. 
ТОВАРЙСТВО ДРАМАТЙЧНЕ 
імені І. Котляревського — прогре¬ 
сивне громадське товариство дія¬ 
чів укр. культури, метою якого бу¬ 
ло сприяння розвиїку театр, мис¬ 
тецтва. Діяло 1898 — 1910 у Льво¬ 
ві. Збирало кошти для підтримки 
Театру товариства «Руська бе¬ 
сід а> та аматор гуртків, надан¬ 
ня стипендій талановитим акто¬ 
рам і співакам для здобуття осві¬ 
ти; Т-во створило муз.-театр, б-ку, 
проводило конкурси на нові драм, 
твори, видавало п’єси (Т. Шевчен¬ 
ка, І. Котляревського, Г. Цеглин- 
ського та ін.); утримувало вокаль¬ 
но-драм. студію (1904—07, викла¬ 
дали А. Вахнянин, Л. Лопатин- 
ський, Ф. Лопатинська, М. Во¬ 
лошин). При Т. д. діяв аматор¬ 
ський театр (режисер Л. Лопатин- 
ський, актори — Ф. Лопатинська, 
Г. Крушельницька, О. Левицька, 
М. і Е. Крушельницькі, М. Ар- 
данівна, М. Гарасевич, І. Сологуб, 
Р. Прокопович, актор і письменник 
М. Яцків; диригент Л. Домалин. 
Протягом 1904—10 колектив здійс¬ 
нив вистави «Наталка Полтав¬ 
ка» 1. Котляревського, «Украдене 
щастя», «Учитель» І. Франка, 
«Запорожець за Дунаєм» С. Гула- 
ка-Артемовського, «Чорноморці» 
М. Старицького (за Я. Кухарен¬ 
ком), <Дядя Ваня» А. Чехова. 

П. К. Медведик. 

ТОВАРЙСТВО ДРУЗІВ РАДІО 
— перша в СРСР громадська ор¬ 
ганізація радіоаматорів (див. Ра¬ 
діоаматорство). Центральне Т. д. 
р. організовано 1924 у Москві. 
На Україні відділення т-ва було 
створено (1925) у Києві, Одесі, 
Чернігові, Харкові, Дніпропетров¬ 
ську, Вінниці та ін. містах. Усього 
в республіці налічувалось (1927) 
28 орг-цій Т. д. р. У жовтні 1928 
засн. укр. республіканське Т. д. р., 
що видавало з 1930 масовий жур- 
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нал <Радіо>. Т. д. р. відіграло знач¬ 
ну роль у розвитку вітчизн. ра¬ 
діо! ехніки. Діяльність його була 
спрямована на поширення радіо- 
тех. знань серед населення, масо¬ 
ву радіофікацію країни. Члени 
т-ва провадили дослідження радіо¬ 
хвиль, брали участь у польотах на 
повітр. кулях, обладнаних радіо¬ 
апаратурою, у рятуванні експеди¬ 
ції У. Нобіле, криголама «Челюс- 
кін». З участю членів Т. д. р. на 
Україні було збудовано перші 
радіомовні станції у Києві (1925), 
Харкові, Дніпропетровську та Оде¬ 
сі (1926). Існувало т-во до 1933. 
ТОВАРИСТВО ЗАОХОЧУВАН¬ 
НЯ ХУДОЖНИКІВ — об’єднан¬ 
ня аматорів мистецтва. Засн. 1820 
у Петербурзі для сприяння розвит¬ 
ку та пропагування вітчизн. обра¬ 
зотворчого мистецтва, а також з ме¬ 
тою матеріальної підтримки ху¬ 
дожників. Т. з. х. влаштовувало 
виставки, лотереї і конкурси, від¬ 
ряджало митців за кордон, вида¬ 
вало навч. посібники, журнали «Ис- 
кусство и художественная промьіш- 
ленность» (1898—1902) та «Худо- 
жественньїе сокровшца России» 
(1901—07), мало музей ужитко¬ 
вого мистецтва, утримувало рису¬ 
вальну школу (з 1857). Т-во під¬ 
тримувало, зокрема, й укр. худож¬ 
ників — Т. Шевченка, І. Сошенка, 
Г. Лапченка, А. Мокрицького, П. 
Бориспольця, К. Трутовського, С. 
Васильківського, М. Самокиша; 
брало участь у викупі з кріпацтва 
художників О А. Іванова, В. Рає- 
ва, А. Безлюдного та ін. 
Літ.: Макаренко Н. Е. Школа Импе- 
раторского общества поощрения ху^о 
жеств. Пг., 1914: Затенацький Я. П. 
Петербурзьке товариство заохочення 
художників і його роль у розвитку 
українського образотворчого мистецт¬ 
ва ХІХ-ХХ ст. «Вісник АН УРСР». 
1954, № 9. 
ТОВАРИСТВО КАРПАТО- 
РУСЬКИХ КАНАДЦІВ — етнічна 
прогресивна культурно-освітня ор¬ 
ганізація в Канаді. Створено у ве¬ 
ресні 1929. Об’єднує вихідців з 
Лемківщини та їхніх нащадків, 
які виїхали до Америки в кін. 
19 — на поч. 20 ст. Керівний орган 
— Центр, к-т. Т-во співробітничає 
з <Лемко-союзом» у США. Бере 
участь у боротьбі за мир і розряд¬ 
ку міжнар. напруженості, співро¬ 
бітничає з Канадським конгресом 
миру виступає за розширення 
культур, зв’язків з СРСР, за добро¬ 
сусідські відносини Канади з 
СРСР. Т. Т. Новицька. 

ТОВАРИСТВО КИЇВСЬКИХ ЛІ¬ 
КАРІВ — одне з перших в Росії і 
перше на Україні наукове медичне 
товариство. Засн. 1840 за ініціати¬ 
вою лікарів К. Ф. Босеє, Л. Ф. 
Гроікоьського, Ф. Ф. Мерінга. В 
різний час Т. к. л. очолювали В. О. 
Караваєв, Н. А. Хржонщевський, 
Ю. І. Мацон, Г. М. Мінх, В. К. 
Високович, М. М. Волкович та 
ін. Серед почесних та дійсних 
членів т-ва були І. І. Мечников, 
С. П. Боткін, М. І. Пирогов, 1. М. 
Сєченов, Л. Пастер, В. П. Образ- 
цов, Ф. Г. Яновський та ін. Зав¬ 
данням Т. к. л. було об’єднання 
лікарів з метою сприяння дальшо¬ 
му розвиткові мед. науки та прак¬ 
тики. На засіданнях обговорюва 
лися наук, доповіді, демонстру¬ 
валися хворі, обговорювалися за¬ 
ходи щодо поліпшення сан. ста¬ 

ну міста тощо. Т. к. л. розроби¬ 
ло ряд інструкцій в галузі бо¬ 
ротьби з інфекційними хворобами, 
проекти побудови міської лікарні 
та нічліжних притулків; вжило 
заходів щодо впровадження віс¬ 
пощеплення та ін.; при т-ві працю¬ 
вало санітарно-статистичне бю¬ 
ро. В 1881 Т. к. л. вперше в Росії 
організувало нічні чергування лі¬ 
карів для відвідування хворих 
вдома; з 1886 при т-ві вперше в 
світі почали провадитися систе¬ 
матичні <народні медичні читан¬ 
ня». Т. к. л. видавало свої «Пра¬ 
ці» і «Протоколи». 
ТОВАРЙСТВО КУЛЬТУРНИХ 
ЗВ’ЯЗКГВ З УКРАЇНЦЯМИ ЗА 
КОРДОНОМ — див. Товариство 
«Україна». 
ТО ВАРЙСТВО ЛЮБЙТЕЛІВ 
КНЙГИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР — 
добровільна масова громадська 
орг-ція, покликана сприяти пропа¬ 
ганді книги та ін. неперіодичних 
видань, активному використанню 
їх у комуністичному вихованні тру¬ 
дящих, залученню громадськості 
до розповсюдження л-ри, об’єд¬ 
нання та координації діяльності 
книголюбів республіки. Засн. 1974, 
є складовою частиною Всесоюз. 
добровільного т-ва любителів кни¬ 
ги. Керівний орган т-ва — респ. 
правління (міститься в Києві); 
обирається з’їздом один раз на 
п’ять років. У 1974—81 його очо¬ 
лював письменник В. Собко, з 
1982 голова правління — письмен¬ 
ник В. Канівець. 
В 1982 т-во об’єднувало 25 облас¬ 
них, Київську та Севастопольську 
(респ. підпорядкування) міські, 
116 міських, 588 районних, ЗО 022 
первинні орг-ції; 11 570 орг-цій — 
колективних членів, всього — 
2402 тис. чол. У складі респ. 
орг-ції працювало 5 тис. громад, 
лекторів (1982). Т-во видає (ра¬ 
зом з Держкомвидавом УРСР) 
тижневик <Друг читача». 

В. Д. Конашевич. 

ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬ¬ 
НИЙ теАтр* — творча громадсь¬ 
ка організація. Створена з ініціа¬ 
тиви представників укр. літ.-мис¬ 
тецької громадськості (зокрема, 
Театру Миколи Садовського, те¬ 
атр. студії, очолюваної Л. Курба- 
сом. Музично-драматичної шко¬ 
ли Миколи Лисенка) з метою під¬ 
несення худож. рівня укр. театр, 
мистецтва. Існувало з квітня 1917. 
Серед членів г-ва: актори — 
М. Садовський, П. Саксаганський, 
М. Старицька, І. Мар’яненко, Л. 
Курбас, О. Мишуга, П. Ковален¬ 
ко; письменники — Л. Яновська, 
О. Косач, С. Васильченко, В. 
Самійленко, О. Олесь, М. Воро¬ 
ний, художники — М. Бурачек, 
В. Кричевський, М. Жук, Ф. Ба- 
лавенський, композитор — О. Ко- 
шиць та ін. У серпні 1917 т-вом 
було створено Нац. зразковий те¬ 
атр. Його трупу укомплектували 
актори Театру М. Садовського, 
трупи І. Мар’яненка, театр, мо¬ 
лодь. Творчий склад: режисери Г. 
Гаєвський, І. Мар’яненко, зав. 
літ. частиною М. Вороний, худож¬ 
ник С. Худяков, зав. муз. час¬ 
тиною В. Верховинець; актори 
Д. Антонович, Ф. Левицький, 
І. Замичковський, П. Коваленко, 
М. Петлішенко, Г. Маринич та ін. 
Театр мав хор і оркестр. У репер¬ 

туарі: «Оборона Б уші» М. Ста- 
рицького, «Тартюф» Ж. Б. Мольє- 
ра, «Вогні Іванової ночі» Г. Зудер- 
мана та ін. В грудні 1917 Т. «Н. т.» 
самоліквідувалося. В липні 1918 
припинив діяльність і Нац. зраз¬ 
ковий театр т-ва, на базі якого ви¬ 
ник Народний театр на чолі з 
П. Саксаганським. 

\п. 1. Тернюк\ 

«ТО ВАРЙСТВО НОВОЇ ДРА¬ 
МИ» — рос. театр, створений за 
ініціативою В. Е. Мейєрхольда. 
Відкрився 1902 у Херсоні виста¬ 
вою «Три сестри» А. Чехова. Піз¬ 
ніше виступав у Миколаєві, Сева¬ 
стополі, Тбілісі, Полтаві. В скла¬ 
ді театру: О. Загаров, О. Нелідов, 
В. Мейєрхольд (виступав як ак¬ 
тор) та ін. В репертуарі: «Влада 
темряви» Л. Толстого, «Вишневий 
сад», «Дядя Ваня», «Іванов» А. 
Чехова, «На дні» М. Горького, 
«Смерть Іоанна Грозного» О. К. 
Толстого, «Чудо св. Антонія» М. 
Метерлінка та ін. У 1907 театр 
припинив діяльність. 
ТО ВАРЙСТВО ОБ'ЄДНАНИХ 
СЛОВ’ЯН — гаємна революц. 
організація декабристів на Украї¬ 
ні. Створено на поч. 1823 в Ново- 
граді-Волинському (тепер місто 
Житомир, обл.) кол. організатора¬ 
ми «Товариства першої згоди» офі- 
церами-артилеристами братами 
А. І. та П. І. Борисовими і учасни¬ 
ком польс. визвольного руху Ю. К. 
Люблінським. Члени т-ва походи¬ 
ли здебільшого з дрібнопомісних 
дворян. До т-ва ввійшли офіцери 
8-ї та 9-ї арт. бригад і 8-ї та 9-ї пі¬ 
хотних д-зій, які дислокувалися 
на Волині і Київщині: В. О. Бечас- 
нов, І. І. Горбачевський, П. Ф. 
Громницький, І. 1. Іванов, А. Д. 
Кузьмін, О. С. Пестов, В. М. 
Соловйов, О. І. Тютчев, пізніше 
вступили Я. М. Андрієвич, М. О. 
Щепилло та ін. У програмних до¬ 
кументах т-ва («Правила», «Клят- 
вена обіцянка») містились ідея 
добровільного об’єднання слов’ян, 
народів, заклик до боротьби проти 
кріпосництва і деспотизму, за 
встановлення демократичного респ. 
ладу. Кінцевою метою т-ва було 
утворення респ. федерації слов’ян¬ 
ських і сусідніх з ними народів. 
До федерації мали ввійти Росія, 
Польща, Богемія, Моравія, Сер¬ 
бія, Молдавія, Валахія, Далмація, 
Кроація, Угорщина і Трансільва¬ 
нія. Передбачалося, що верховну 
владу у федерації здійснюватиме 
зібрання представників від усіх 
республік, кожному народові на¬ 
лежало створити свою конституцію. 
Весною 1825 на засіданні членів 
т-ва в Чорникові (тепер село Воло- 
димир-Волинського р-ну Волин. 
обл.) П. І. Борисова обрано голо¬ 
вою, П. Ф. Громницького — за¬ 
ступником, І. І. Іванова — секре¬ 
тарем Т. о. с. До осені 1825 т-во 
налічувало 6л. 50 чол. Члени т-ва 
сподівалися вчинити некровопро- 
литний революц. переворот за до¬ 
помогою армії. Відсутність у про¬ 
грамі конкретних завдань не за¬ 
довольняла значну частину членів 
т-ва. У вересні 1825 воно на про¬ 
позицію членів Південного това¬ 
риства декабристів С. І. Мурав- 
йова-Апостола і М. П. Вестуже- 
ва-Рюмі на об’єдналося з цим т-вом 
на основі його програми. Деякі 
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кол. члени Т. о. с. проводили агіта¬ 
цію серед солдатів і взяли активну 
участь у підготовці збройного пов¬ 
стання декабристів і в Чернігів¬ 
ського полку повстанні. Вплив 
ідей.Т. о. с., зокрема про єдність 
слов’ян, народів, позначився на 
програмі Кирило-Мефодігвського 
товариства. 
Літ.: Восстание декабристов. Матери- 
альї, т. 4-5, 9, 13. М.-Л., 1926-75; 
Нечкина М. В. Общество соединен- 
ньіх главян. М.—Л., 1927. 

М. М. Лисенко. 

ТОВАРИСТВО ОБ’ЄДНАНИХ 
УКРАЇНСЬКИХ КАНАДЦІВ 
(ТОУК) — прогресивна організа¬ 
ція укр. канадців. Створено 26.VII 
1941 на конференції в Торонто під 
назвою Укр. т-во допомоги Бать¬ 
ківщині на базі укр. к-тів допомо¬ 
ги Батьківщині, що виникли в Ка¬ 
наді після нападу фашист. Ні¬ 
меччини на СРСР, і ліквідованих 
прогресивних орг-цій (зокрема, То¬ 
вариства Український Робітни¬ 
чо-Фермерський дім). Об’єднує 
широке коло укр. прогресивної гро¬ 
мадськості (робітників, фермерів, 
інтелігенції). В 1942 перейменова¬ 
но на Т-во канадських українців, 
1946 — на ТОУК. Для повсякден¬ 
ного керівництва роботою т-ва на 
крайовому з’їзді обирається Кра¬ 
йовий виконавчий к-т, що містить¬ 
ся в Торонто. Т-во має місц. від¬ 
ділення, які проводять культур.- 
осв. роботу серед канадських ук¬ 
раїнців, популяризують укр. рад. 
л-ру і мистецтво. ТОУК бореться 
за мир і дружбу між народами, за 
зміцнення добросусідських відно¬ 
син між Канадою і СРСР, виступає 
як активний організатор культур, 
зв’язків з Рад. Україною. При т-ві 
створено худож. колективи, зокре¬ 
ма ансамблі «Полтава» і «Кобзар», 
хор «Гагілка» та ін. Зусиллями 
ТОУК у Канаді встановлено па¬ 
м’ятники Т. Г. Шевченкові (Палер¬ 
мо, 1951; Вінніпег, 1961; Торон¬ 
то, 1961), І. Я. Франку (Вінніпег, 
1956), Лесі Українці (Саскатун, 
1976), В. С. Стефанику (Едмон¬ 
тон, 1971), а також відкрито музеї 
Т. Г. Шевченка та І. Я. Франка. 
Голова Крайового виконавчого 
к-ту— П. І. Кравчук (з 1979), кра¬ 
йовий секретар — В. І. Гарасим 
(з 1972). 
ТОВАРИСТВО ПЕДАГОГІВ- 
МАРКСЙСТІВ — добровільне то¬ 
вариство, створене 1929 у Москві 
при Комуністичній Академії. Йо¬ 
го метою була розробка в СРСР 
актуальних проолем теорії і прак¬ 
тики марксистсько-ленінської пе¬ 
дагогіки. Головою т-ва була Н. К. 
Крупська. Активну участь в його 
роботі брали А. В. Луначарський, 
М. М. Покровський, А. С. Буб¬ 
нову М. О. Скрипник, а також 
С. Т. Шацький та ін. рад. педа¬ 
гоги. Т-во мало секції: марксист¬ 
ської педагогіки, організації нар. 
освіти та ін. У ряді областей, пед. 
вузів та наук, установ СРСР, зо¬ 
крема на Україні, були організо¬ 
вані філіали й осередки г-ва. 
Т. п.-м. узагальнювало пед. досвід, 
створювало курси для вчителів. 
Припинило діяльність 1934. 
ТОВАРИСТВО ПЕРЕСУВНИХ 
ХУДбЖНІХ ВИСТАВОК — де¬ 
мократичне об’єднання художни¬ 
ків Росії (1870—1923). Див. Пере¬ 
движники. 

ТОВАРИСТВО ПІВДЕННОРО- 
СЇЙСЬКИХ ХУДОЖНИКІВ в 
Одесі. Засн. 1890 під впливом Т-ва 
передвижників, існувало до 1922. 
Влаштовувало періодичні та пере¬ 
сувні художні виставки. Членами 
його були укр. живописці К. Кос- 
танді, М. Скадовський, Г. Лади- 
женський, П. Нілус, М. Кузне- 
цов, П. Левченко, М. Пимоненко, 
О. Розмаріцин, Є. Буковецький, 
Г. Головков, Т. Дворников, П. Во- 
локидін, Д. Крайнєв, скульптор 
Б. Едуардс, графік В. Заузе, а 
також рос. художники І. Айвазов- 
ський, К. Богаєвський, І. Кримов, 
І. Бродський. Т-во брало участь 
у діяльності Одес. художнього 
уч-ща та в заснуванні Міського 
худож. музею. 
Літ.: Афанасьєв В. А. Товариство 
південноросійських художників. К., 
1961. 

ТОВАРИСТВО ПРИХЙЛЬНИ- 
КІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУ¬ 
РИ, НАУКИ І ШТУКИ — громад- 
ська організація, що сприяла роз¬ 
виткові укр. культури в Галичині. 
Засн. 1904 у Львові, проіснувало 
до 1-ї світової війни. Членами т-ва 
були І. Франко, І. Труш, В. Гна- 
тюк (засновники), М. Аркас, М. 
Лисенко, Ф. Красицький, М. Со- 
сенко, М. Бойчук, В. і М. Шкріб- 
ляки та ін. У 1905 т-во організу¬ 
вало виставку образотворчого й 
ужиткового мистецтва, у якій взя¬ 
ли участь зх.-укр. та сх.-укр. мит¬ 
ці, зокрема І. Труш, Ф. Красиць¬ 
кий, М. Жук, Ю. Панкевич, М. 
Бойчук, Ю. Шкрібляк. 

О. Ф.^Сидор. 
ТОВАРИСТВО СУЧАСНИХ 
АРХІТЕКТОРІ В УКРАЇНИ 
(ТСАУ) — перше об’єднання рад. 
архітекторів. Створене 1928 у Хар¬ 
кові (філіали в Києві та Одесі). 
Архітектори, члени ТСАУ, стояли 
на позиціях конструктивізму, 
деякі застосовували композиційні 
прийоми та форми укр. барокко, 
інші звертались до традицій укр. 
нар. архітектури. Членами ТСАУ 
були Д. Дяченко, П. Альошин, М. 
Холостенко, В. Троценко, Ф. Ма- 
зуленко та ін. Існувало до 1932. 
ТОВАРИСТВО «УКРАЇНА», То¬ 
вариство культурних зв’язків з 
українцями за кордоном — гро¬ 
мадська організація, заснована 
1960 у Києві. Метою т-ва є розви¬ 
ток культур, зв’язків з українця¬ 
ми, які живуть у капіталістичних 
країнах, всебічне ознайомлення їх 
з життям і діяльністю рад. наро¬ 
ду, подання їм допомоги у збере¬ 
женні укр. мови і культури, нац. 
традицій. Т-во має відділення в 
багатьох областях республіки. В 
роботі його беруть участь представ¬ 
ники робітн. класу, колг. селянст¬ 
ва, науки, культури, мистецтва. 
При т-ві працюють секції: літера¬ 
турна, образотворчого мистецтва, 
музична, педагогічна, медична, мо¬ 
лодіжна та ін. Т-во підтримує 
зв’язки з прогресивними укр. 
орг-ціями, з окремими самоді¬ 
яльними худож. колективами, уні¬ 
верситетами, коледжами і школа¬ 
ми в США і Канаді, а також з 
клубами співвітчизників, навч. 
закладами в Зх. Європі, Лат. 
Америці і Австралії. Видає газе¬ 
ти «Вісті з України» і «Ньюс 
фром Юкрейн» («Новини з Украї¬ 
ни»), а також брошури з питань 

соціального, екон. і культур, 
життя укр. народу. 
ТОВАРЙСТВО УКРАЇНСЬКИЙ 
РОБІТНЙЧО - ФЕРМЕРСЬКИЙ 
ДІМ (ТУРФдім) — прогресивна 
організація укр. трудящих в Ка¬ 
наді. Створене в березні 1918 
у Вінніпегу. До 1925 називало¬ 
ся Стоваришення Укр. робітни¬ 
чий дім. Проводило культурно-ос¬ 
вітню роботу, організовувало ма¬ 
теріальну допомогу укр. емігран¬ 
там — робітникам і фермерам, 
підтримувало зв’язки з громад, 
орг-ціями Рад. України, допомага¬ 
ло визвольному рухові на зх.-укр. 
землях. У 1940 в ТУРФдомі на¬ 
лічувалося 300 відділів, 113 укр. 
робітн. домів, 120 6-к, понад 50 
шкіл. У 1940 канад. уряд заборо¬ 
нив діяльність ряду прогресивних 
орг-цій, у т. ч. ТУРФдому. В 1942 
під тиском громадськості т-во було 
легалізовано. В 1946 17-й з’їзд 
ТУРФдому в Торонто прийняв рі¬ 
шення про розпуск т-ва, закликав¬ 
ши його членів вступити до Т-ва 
канад. українців (згодом — То¬ 
вариство об* єднаних українсь¬ 
ких канадщв). Активними діяча¬ 
ми ТУРФдому були М. Попо¬ 
вич, І. М. Навізівський, М. М. 
Шатульський. 
«ТОВАРЙСТВО УКРАЇНСЬКИХ 
АРТЙСТІВ під орудою І. О. 
Мар’яненка за участю М. К. Зань- 
ковецької та П. К. Саксагансько- 
го» — професійний укр. театр, 
колектив. Засн. у Києві 1915. До 
складу т-ва входили Л. Ліницька, 
О. Полянська, М. Петлішенко, С. 
Бутовський, Є. Доля, О. Жулін- 
ський, Т. Садовська, В. Василько 
та ін. Тут почали творчий шлях 
І. Козловський, Б. Романицький. 
В репертуарі — переважно твори 
класиків укр. драматургії: 1. Кот¬ 
ляревського, Т. Шевченка, Г. Квіт- 
ки-Основ’яненка, М. Кропивниць- 
кого, М. Старицького, І. Карпенка^ 
Карого. Трупа виступала у Києві 
та в ін. містах України. Т-во при¬ 
пинило діяльність 1916. 
Літ.: Мар’яненко 1. О. Минуле укра¬ 
їнського театру. К., 1953. 

Є. С. Хлібцевич. 

■«ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКИХ 
НАУКОВИХ ВИКЛАДІВ імені 
Петра Могили»— культурно-освіт¬ 
ня громад, орг-ція, засн. у Львові 
1907 професором Львів, ун-ту 
О. Колессою як нар. ун-т. Займа¬ 
лось поширенням наук, знань, 
заснуванням загальнодоступних 
бібліотек і музеїв, читанням попу¬ 
лярних лекцій з різних наук для 
осіб, які не мали змоги навчатися 
у серед, і вищих навч. закладах. 
В 1921—25 т-во підтримувало тіс¬ 
ний зв’язок з Львів, таємним 
ун-том. У 1934—39 т-во очолював 
Д. Я. Лукіянович. Припинило ді¬ 
яльність 1939. П. Д.„ Соло муха. 
ТОВАРЙСТВО УКРАЇНСЬКИХ 
ПОСТУПОВЦІВ (ТУП) — укр. 
бурж.-націоналістична партія. 
Засн. 1908 в Києві. Лідером та 
ідеологом партії був М. С. Гру- 
шевський. ТУП об’єднувало пред¬ 
ставників буржуазії, поміщицтва 
й ліберальео-бурж. інтелігенції. 
Стояло на позиціях укр. бурж. на¬ 
ціоналізму, відображало й іахи- 
щало інтереси укр. експлуататор¬ 
ських класів, виступало проти ре¬ 
во люц.-визвольного руху мас. За 
програмою і тактикою примикало 
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до кадетів, хоч і відрізнялося від 
них вимогою автономії України 
в рамках бурж. конституційної 
Росії. Було одним із засновників 
бурж.-націоналістичної Централь¬ 
ної ради. В березні 1917 перейме¬ 
новано на Спілку українських ав¬ 
тономісті в-федералістів, а в черв¬ 
ні 1917 — на Українську партію 
соціалісті в-федералістів. 
ТОВАРИСТВО ХУДОЖНИКІВ 
ІМЕНІ А. І. КУЇНДЖІ — творче 
об'єднання, засн. у Петербурзі 
1909 з ініціативи і на кошти А. І. 
Куінджі. Існувало до 1930. Висту¬ 
пало за збереження й розвиток реа- 
лістич. традицій рос. мистецтва. 
Т-во влаштовувало виставки, що¬ 
року видавало 24 премії за кращі 
художні твори (зокрема, премії 
одержали укр. живописці С. Колес- 
ников і О. Шовкуненко, скульптор 
Є. Трипільська), купувало карти¬ 
ни для своєї галереї, організову¬ 
вало вечори, доповіді, присвячені 
мистецтву. 
ТОВАРИСТВО ХУДОЖНИКІВ 
ІМЕНІ К. К. КОСТАНДІ, Ху¬ 
дожнє товариство імені К. К. Ко- 
станді — творче об’єднання худож¬ 
ників і аматорів мистецтва. Засн. 
в Одесі 1922. Існувало до 1929. Об¬ 
стоювало творчі принципи пере¬ 
движників. Членами т-ва були жи¬ 
вописці Д. Крайнєв, П. Волокидін, 
О. Шовкуненко, Є. Буковецький, 
графіки В. Заузе, П. Васильєв. 
Активну участь у діяльності т-ва 
брали письменник* і художник- 
аматор А. Кіпен (голова), профе¬ 
сори медицини В. Філатов і В. 

ТОВАРИСТВО ЧЕРВбНОГО 
ХРЕСТА УРСР (ТЧХ УРСР) — 
добровільна громадська організа¬ 
ція, діяльність якої спрямована на 
здійснення заходів, що сприяють 
зміцненню та охороні здоров’я на¬ 
роду, подання допомоги населен¬ 
ню, що потерпіло від війни або 
стихійного лиха, організацію служ¬ 
би донорства та ін. Товариство 
Червоного Хреста на Україні ор¬ 
ганізоване 1918. Основою ТЧХ 
УРСР є первинні організації Чер¬ 
воного Хреста на підприємствах 
в установах, колгоспах, радгос¬ 
пах, навч. закладах та ін. ТЧХ 
УРСР об’єднує 25 обласних та 6 
дорожніх комітетів. У всіх містах 
і районах республіки створені місь¬ 
кі та районні комітети, а на базі 
сільських дільничних лікарень — 
дільничні комітети. Комітет Чер¬ 
воного Хреста створений також на 
залізничному транспорті (в усіх 
відділеннях та залізничних вуз¬ 
лах). На 1.1 1983 ТЧХ УРСР об’єд¬ 
нувало 68 903 тис. первинних орга¬ 
нізацій (24 011 643 члени). ТЧХ 
УРСР входить на добровільних за¬ 
садах до складу Союзу товариства 
Червоного Хреста та Червоного 
Півмісяця СРСР та через його 
Виконавчий комітет здійснює зв’я¬ 
зок з міжнародними організаціями 
Червоного Хреста в інтересах миру 
та дружби між народами. Див. 
також Червоний Хрест. 
ТОВАРИСЬКИЙ СУД — в СРСР 
виборний громад, орган, поклика¬ 
ний активно сприяти вихованню 
громадян у дусі комуністичного 
ставлення до праці, до соціаліс¬ 
тичної власності, додержання пра¬ 
вил соціалістичного співжиття, 
поважання гідності й честі рад. 

людей. Порядок організації й ді¬ 
яльності Т. с. регулюється законо¬ 
давством союзних республік. 
Положення про товариські суди 
УРСР затверджено Указом Пре¬ 
зидії Верховної Ради УРСР 23.ІІІ 
1977. Т. с. можуть бути створені 
на підприємствах, в установах і 
орг-ціях, у вищих і серед, спец, 
навч. закладах, колгоспах, при 
жеках, а також у сільс. населених 
пунктах і с-щах. Т. с. у кількості 
не менше 5 чол. обирається заг. 
зборами трудового колективу або 
громадян за місцем проживання 
відкритим голосуванням строком 
на 2 роки. Члени суду з свого 
складу обирають голову, його за¬ 
ступників і секретаря. Т. с. не 
менш як один раз на рік звітує 
про свою діяльність перед заг. 
зборами відповідних колективів. 
Т. с. розглядають справи про пору¬ 
шення трудової дисципліни, дріб¬ 
не розкрадання держ. чи громад, 
майна, дрібну спекуляцію, ли¬ 
хослів’я тощо за поданням проф¬ 
спілкових к-тів, добровільних нар. 
дружин, установ, органів міліції, 
прокуратури й суду, за заявами 
громадян, за власною ініціативою 
суду. Якщо Т. с. переконується 
в необхідності притягнення пра¬ 
вопорушника до кримінальної чи 
адм. відповідальності, він прий¬ 
має рішення про передання мате¬ 
ріалів до відповідних органів. 
«ТОВАРИШ» — літ.-наук, жур¬ 
нал революц.-демократичного на¬ 
пряму. Засн. 1888 у Львові пере¬ 
довою студентською молоддю. До 
його редакції, крім студентів, вхо¬ 
дили І. Франко, О. Терлецький, 
М. Павлик. Вийшов один номер, 
підготовлений І. Франком. Тут 
надруковано його соціально-ви¬ 
кривальне оповідання «Домашній 
промисл», памфлет проти націона¬ 
лістичної преси «Наша публіка», 
переклад антиклерикальних епі¬ 
грам К. Гавлічека-Боровського, 
вірші М. Старицького, О. Мако- 
вея, К. Попович, статтю М. Пав- 
лика «Русини в Америці», лист Т. 
Шевченка до М. Макарова із згад¬ 
кою про О. Герцена, лист Ю. 
Федьковича, виступ М. Драгома- 
нова проти бурж.-націоналістич¬ 
них тенденцій брошури О. Сто- 
дольського (О. Кониського) «Ет¬ 
нографія Слов’янщини» та ін. 

, г О. І. Лей. 
ТОВАРНА БГРЖА—див. Біржа. 
ТОВАРНА ПРОДУКЦІЯ — в 
СРСР обсяг продукції, виробленої 
на промислових і с.-г. підприємст¬ 
вах, у грошовому виразі і призна¬ 
ченої для реалізації на сторону 
і для власних непромислових пот¬ 
реб у плановому році. Т. п. пром. 
підприємств включає: вартість 
готових виробів, призначених для 
реалізації на сторону; вартість 
власного капітального буд-ва; вар¬ 
тість напівфабрикатів (власного 
вироби.) і продукції допоміжних 
і підсобних підприємств, призна¬ 
чених на сторону; вартість робіт 
пром. характеру, виконаних на 
замовлення з сторони або на за¬ 
мовлення непром. г-в і орг-цій 
власного підприємства. Показник 
Т. п. використовують у внутріза- 
водськ9му плануванні при виз¬ 
наченні собівартості, прибутку, 
рентабельності; при нар.-госп. 
розрахунках заг. обсягу продук¬ 

ції пром-сті країни, обсягу про¬ 
дукції по групах «А» і «Б», а також 
галузевої структури пром. вироби, 
у планах і звітах у цілому по 
пром-сті СРСР, по союзних і авт. 
республіках, краях, областях, 
районах і містах (у порівнянних 
цінах 1975). Для галузей, яким 
затверджують зростання норматив¬ 
ної чистої продукції, показник 
Т. п. визначається розрахунково. 
Т. п. відрізняється від чистої про¬ 
дукції на величину матеріальних 
затрат. Т. п. сільс. г-ва — це ча¬ 
стина валової продукції с. г., що 
реалізується на сторону. Вона 
включає продукцію, реалізовану 
д-ві, споживчій кооперації, робіт¬ 
никам і службовцям радгоспів і 
підсобних г-в, колгоспникам, а 
також населенню на колг. ринку. 
В Т. п. на відміну від валової 
не включають затрати на насіння, 
корми та ін. виробниче призначен¬ 
ня, на особисте споживання, збіль¬ 
шення запасів. Відношення Т. п. 
до валової характеризує товар¬ 
ність с. г.— показник, використо¬ 
вуваний при розміщенні с.-г. ви¬ 
роби. та його спеціалізації. 

К. Я. Петрова. 

ТОВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО — 
форма суспільного виробництва, 
за якої продукти виробляють не 
для власного споживання, а для 
обміну через купівлю-продаж. Заг. 
умовами виникнення та існування 
Т. в. є, по-перше, сусп. поділ пра¬ 
ці і спеціалізація виробництва 
і, по-друге, екон. відокремленість 
і самостійність товаровиробників. 
Т. в. завжди передбачає існування 
ринку як особливої сфери обміну 
товарів. Вироби, і обмін товара¬ 
ми виникають «з поділом вироб¬ 
ництва на дві великі основні галу¬ 
зі, землеробство і ремесло,— пи¬ 
сав Ф. Енгельс,— виникає вироб¬ 
ництво безпосередньо для обміну, 
— товарне виробництво, а разом 
з ним і торгівля» (Маркс К. і 
Енгельс Ф. Тв., т. 21, с. 158). В 
умовах рабовласницького ладу і 
феодалізму набуває поширення 
просте Т. в. вільних селян і ре¬ 
місників. Із заг. світу товарів ви¬ 
діляється один, специфічний то¬ 
вар — гроші, що виконує роль 
загального еквіваленту, до якого 
прирівнюють усі ін. товари. Але на 
цьому етапі Т. в. все ще не стає 
панівною формою г-ва. Лише з 
переходом до капіталізму Т. в. 
набуває всеохоплюючого характе¬ 
ру, товарами виступають не тіль¬ 
ки всі продукти праці, а й робоча 
сила людини. Товарно-грош. від¬ 
носини стають внутрішньо власти¬ 
вою формою руху капіталістич¬ 
ного способу виробництва. 
Історично капіталістичне Т. в. 
виростає з простого Т. в., оскіль¬ 
ки вони мають спільну основу — 
приватну власність на засоби ви¬ 
роби. Проте вони й принципово 
відмінні. Просте Т. в. базується 
на особистій праці товаровироб¬ 
ників, продукт ішаці привласню¬ 
ється самим виробником і служить 
його інтересам. Капіталістичне ж 
Т. в. основане на експлуатації 
найманої праці, продукти праці 
привласнюють не самі виробники, 
а капіталісти, власники засобів 
вироби., метою вироби, стає на¬ 
жива, одержання додаткової вар¬ 
тості. Розвиток капіталістичного 
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Товкунчикові. Товкун- 
чик звичайний. 

Товста могила. Золоті 
підвіска з поховання 
жінки та окуття піхов 
меча. 

Товстодзьобі синиці. 
Вусата синиця. 

Товстолоб звичайний. 

Т. в., процес нагромадження капі¬ 
талу неминуче призводить до за¬ 
гострення всіх суперечностей ка¬ 
піталістичного спосооу вироби., на¬ 
самперед осн. суперечності — су¬ 
перечності між сусп. характером 
вироби, і приватнокапіталістич¬ 
ною формою привласнення. Про¬ 
дуктивні сили бурж. суспільства 
переростають капіталістичну обо¬ 
лонку, виникає необхідність рево- 
люц. заміни капіталістичних ви¬ 
робничих відносин соціалістич¬ 
ними. 
Т. в. і товарно-грош. відносини 
існують і після перемоги соціа¬ 
лістичної революції, протягом усієї 
першої фази комуністичного су¬ 
спільства. їхня необхідність зу¬ 
мовлена не досить високим рівнем 
розвитку продуктивних сил, сусп. 
поділом праці, існуванням двох 
форм соціалістичної власності на 
засоби вироби., відносною екон. 
самостійністю і відокремленістю 
соціалістичних підприємств, со- 
ціально-екон. неоднорідністю пра¬ 
ці, специфікою сусп.-виробничих 
відносин. Необхідність Т. в. і то¬ 
варно-грош. відносин визначаєть¬ 
ся також потребами зовнішніх еко¬ 
номічних зв’язків СРСР та ін. со¬ 
ціалістичних держав з ін. країна¬ 
ми. Природа товарно-грош. відно¬ 
син за соціалізму докорінно від¬ 
різняється від капіталістичних. 
Вона визначається всією системою 
соціалістичних сусп.-виробничих 
відносин. Вироби, і обмін товарів 
грунтуються на неподільному па¬ 
нуванні сусп. власності на засоби 
вироби, і продукти праці, плано¬ 
мірно регулюються в масштабі 
всього суспільства на основі свідо¬ 
мого використання екон. законів 
соціалізму, в т. ч. законів Т. в.— 
вартості закону, попиту й про¬ 
позиції закону та ін. Т. в. за соціа¬ 
лізму не знає анархії й конкурен¬ 
ції, стихійної гри цін. Воно не є все- 
охоплюючим, із сфери обігу вилу¬ 
чені земля, ф-ки, з-ди, залізниці 
тощо. Осн. засоби вироби, не про¬ 
дають окремим особам. Переста¬ 
ла бути товаром робоча сила. 
Товарно-грош. відносини мають 
сприяти розвиткові соціалістич¬ 
ного вироби, та підвищенню його 
ефективності, створенню мате¬ 
ріально-технічної бази комуніз¬ 
му, забезпеченню неухильного зро¬ 
стання життєвого рівня народу. 
Особливо зростають вимоги до 
ефективного використання таких 
категорій товарно-грош. відносин, 
як господарський розрахунок, 
собівартість, щна, прибуток, 
кредит та ін., в сучас. умовах, 
коли втілюються в життя заходи 
КПРС і Рад. д-ви по переведен¬ 
ню нар. г-ва на переважно інтен¬ 
сивний шлях розвитку, посиленню 
режиму економії та ощадливості, 
по вдосконаленню механізму госпо¬ 
дарювання (див. Економічна стра¬ 
тегія КПРС). Товарно-грош. від¬ 
носини мають історично минущий 
характер. З побудовою комуністич¬ 
ного суспільства, з переходом до 
єдиної загальнонар. комуністич¬ 
ної власності і комуністичної си¬ 
стеми розподілу вони зживуть се¬ 
бе і відімруть. 
Питання про характер і роль то¬ 
варно-грош. відносин за соціа¬ 
лізму зазнають нападок і пере¬ 
кручень з боку бурж. економістів 

і сучас. ревізіоністів. Частина 
бурж. економістів і «ліві» опорту¬ 
ністи не визнають нового соціаль¬ 
ного змісту товарно-грош. відно¬ 
син, їх єдності, планомірності, то¬ 
варно-грош. форм за соціалізму, 
розглядають використання цих 
форм як суто капіталістичні ме¬ 
тоди господарювання. Інша час¬ 
тина бурж. економістів і праві 
ревізіоністи всіляко пропагують 
теорію <ринкового соціалізму». 
КПРС і братні партії рішуче від: 
кидають бурж. і ревізіоністські 
погляди на природу і роль товар¬ 
но-грош. відносин у соціалістично¬ 
му суспільстві, розглядають остан¬ 
ні як особливу форму планомір¬ 
них зв’язків, як необхідний еле¬ 
мент ефективного функціонуван¬ 
ня планової економіки на всіх 
етапах розвитку соціалістичного 
суспільства. 
Літ.: Маркс К. і Енгельс Ф. Твори: 
т. 23 — 25. Маркс К. Капітал, т. 1—3; 
т. 13. Маркс К. До критики політичної 
економії; т. 19. Маркс К. Критика Гот¬ 
ської програми; Ленін В. І. Повне зіб¬ 
рання творів: т. 1. З приводу так звано¬ 
го питання про ринки; т. 3. Розвиток 
капіталізму в Росії; т. 43. Про продо¬ 
вольчий податок; т. 44. Про значення 
золота тепер і після повної перемоги 
соціалізму; Програма Комуністичної 
партії Радянського Союзу. К., 1977; 
Матеріали XXVI з’їзду КПРС. К., 
1981; Матеріали Пленуму Централь¬ 
ного Комітету КПРС, 14—15 червня 
1983 року. К., 1983; Андропов Ю. В. 
Вчення Карла Маркса і деякі питан¬ 
ня соціалістичного будівництва в 
СРСР. К., 1983; Товарно-денежньїе 
отношения в условиях развитого со- 
циализма: тенденции и закономерно- 
сти. Л., 1979; Абалкин Л. И. Диа- 
лектика социалистической зкономики. 
М., 1981; Политическая 9кономия, 
т. 1. М., 1982. В. О. Хилько. 

ТОВАРНЕ забезпечення — 
в СРСР загальний обсяг товарних 
ресурсів, що їх направляють у дер¬ 
жавну й кооперативну торгівлю. 
Включає всі товарні ресурси про¬ 
довольчих і непродовольчих това¬ 
рів, призначені для продажу на¬ 
селенню, орг-ціям, колгоспам і 
держ. підприємствам через роз¬ 
дрібну торг, мережу та підприєм¬ 
ства громадського харчування. 
Крім того, в Т. з. передбачаються 
потреби торг, орг-цій у зміні обся¬ 
гу товарних запасів для приведен¬ 
ня їх у відповідність із встанов¬ 
леними нормативами, відшкоду¬ 
ванні втрат під час зберігання, 
транспортування товарів згідно з 
встановленими нормами, від уцін¬ 
ки товарів застарілих фасонів, що 
втратили стандартний вигляд і 
якість тощо. Т. з. визначають у на¬ 
туральних і вартісних показниках. 
Обчислюють його за звітний і 
плановий періоди за номенклату¬ 
рою, встановленою ЦСУ і Держ- 
планом СРСР. 
ТОВАРНИЙ ЗНАК — позначен¬ 
ня, яке ставлять на товарі (або упа¬ 
ковці) промислове і торговельне 
підприємства для індивідуалізації 
товару і його виробника (продав¬ 
ця). Кожному з товарів може 
бути присвоєний лише ОДИН Т. 3. 
у вигляді оригінального зображен¬ 
ня назви товару, сполучення ок¬ 
ремих букв, композицій та малюн¬ 
ків тощо. Т. з. може бути викори¬ 
станий і на вивісках торг, орг-ції 
(фірми, об’єднання) та її підпри¬ 
ємств, на рекламних плакатах, 
бланках, рахунках, об’явах, прейс¬ 

курантах, обгортковому папері 
тощо. В СРСР право на Т. з. перед¬ 
бачене постановою Ради Мініст¬ 
рів СРСР від 15. V 1962 «Про товар¬ 
ні знаки» (в УРСР — постановою 
Ради Міністрів УРСР від 6.VI 
1962). Т. з. виконує функції га¬ 
рантії якості товару і його рекла¬ 
ми. Застосовують у внутр. і між- 
нар. торгівлі. 
ТОВАРНИЙ?КАПІТАЛ — одна з 
функціональних форм промисло¬ 
вого капіталу. Т. к. виступає у 
вигляді певної маси товарів, ви¬ 
роблених на капіталістичних під¬ 
приємствах і призначених для про¬ 
дажу; у вартісному відношенні 
включає початкову авансовану вар¬ 
тість і додаткову вартість, ство¬ 
рену в результаті експлуатації 
робочої сили. На певному етапі 
розвитку капіталізму Т. к. виді¬ 
лився в самостійну форму торго¬ 
вого капіталу. 
ТОВАРНІ РЕЗЄРВИ — вид мате¬ 
ріальних ресурсів, необхідних, 
для того, щоб запобігти можливим 
перебоям у сферах виробницт¬ 
ва, обігу, у забезпеченні населення 
товарами народного споживан¬ 
ня. Див. також Товарні ресурси. 
ТОВАРНІ РЕСУРСИ — в соціа¬ 
лістичних країнах предмети спо¬ 
живання, призначені для вироби, 
використання і реалізації на внут¬ 
рішньому або зовнішньому ринку. 
Це товари, вироблені у пром-сті, 
с. г., на виробничих підприємствах 
у системі торгівлі, підсобних г-вах 
виробничих і торг, підприємств. 
Джерелом Т. р. є також зовнішня 
торгівля. До Т. р. належать пере¬ 
хідні товарні запаси на складах 
пром. підприємств, оптово-збуто¬ 
вих базах та базах заготівельних 
орг-цій. Осн. частина Т. р. перебу¬ 
ває в розпорядженні д-ви і вико¬ 
ристовується для задоволення пот¬ 
реб суспільства, інша залишається 
у виробників для внутрішньогосп. 
потреб і натурального споживання. 
Т. р. зумовлюють пропозицію това¬ 
рів (див. Попит і пропозиція). 
Т. р. розподіляють за держ. пла¬ 
ном: вироби, призначення через си¬ 
стему матеріально-технічного по¬ 
стачання спрямовують для задо¬ 
волення потреб пром-сті, с. г. і 
орг-цій невиробничої сфери; пред¬ 
мети споживання — держ. і кооп. 
торг, орг-ціям у формі товарних 
фондів. Т. р., не охоплені держ. 
плануванням, реалізуються на міс¬ 
цях через колг. ринок або спожив¬ 
чою кооперащею через комісійну 
торгівлю. В держ. планах Т. р. 
розподіляють за призначенням: 
ринкові фонди (для продажу насе¬ 
ленню), для експорту, на пром. пе¬ 
реробку й споживання, постачання 
держ. бюджетних орг-цій та ін. 
держ. потреби. Розвиток і вдоско¬ 
налення вироби.— необхідна умо¬ 
ва збільшення товарних ресурсів. 

К. Я. Петрова. 
ТОВАРОВ Вячеслав Володимиро¬ 
вич [24.1 (6.II) 1904, м. Суздаль, 
тепер Влад, обл.] —укр. рад. вче¬ 
ний у галузі технології в’яжучих 
речовин, доктор тех. наук (з 
1966), професор (з 1966). Закінчив 
(1929) Іванов, політех. ін-т, викла¬ 
дав у Новоросійському силікат, 
(тепер індустріальний) технікумі 
(1931—36) та Іванов, текстильному 
ін-ті (1936—39). У 1939—54 працю¬ 
вав у всесоюзному ін-ті Діпро- 



281 
цемент (Ленінград), 1954 — 78 — 
у Дніпроп. хіміко-технологічному 
ін-ті. Осн. праці присвячені техно¬ 
логії виробництва в’яжучих ма; 
теріалів. Дослідив особливості 
процесів подрібнення твердих ма¬ 
теріалів у млинах і дробарках, роз¬ 
робив методику розрахунку цих 
машин. Держ. премія СРСР, 1951. 
товлррзнАвство — наукова 
дисципліна, що вивчає споживні 
властивості товарів, їхню класи¬ 
фікацію, стандартизацію, факто¬ 
ри, які зумовлюють якість това¬ 
рів, контроль і оцінку її, законо¬ 
мірності формування асортимен¬ 
ту товарів і його структуру, умо¬ 
ви зберігання якості товарів при 
транспортуванні їх, у споживанні 
та експлуатації. Т. виникло в 16 
ст. в зв’язку з розвитком зовніш- 
ньоторг. зв’язків. У Росії одним 
із перших посібників з Т. бу¬ 
ла «Торговельна книга» (1575) з 
описами товарів, що їх довозили 
з-за кордону. Основоположниками 
Т. в Росії були М. Я. Кіттари 
(1825—80), Я. Я. Нікітінський 
(1854—1924) та П. П. Петров (1850 
—1928); в 1906—08 видано пер¬ 
ший підручник з Т. Товарознав¬ 
ство поділяють на Т. непродо¬ 
вольчих товарів і Т. продоволь¬ 
чих товарів; кожна з цих дис¬ 
циплін складається з розділів, 
у яких йдеться про групи спорід¬ 
нених товарів. Т. вивчає також 
сировину та матеріали, з яких ви¬ 
готовляють товари,технологію ви¬ 
роби., способи пакування, транс¬ 
портування, зберігання. Т. по¬ 
в’язане з ін. науками і в першу 
чергу з матеріалознавством, що 
досліджує технологічні властиво¬ 
сті матеріалів, з яких виготов¬ 
ляють товар. Вивчаючи процеси 
формування асортименту товарів, 
Т. враховує закономірності роз¬ 
витку сусп. вироби, і розподілу. 

М. М. Діанич. 

ТОВАРООБОРОТ — екон. кате¬ 
горія, що характеризує рух това¬ 
рів від сфери виробництва до сфе¬ 
ри споживання; стадія процесу від¬ 
творення. Розрізняють роздріб¬ 
ний, оптовий та зовнішньоторг. Т. 
Роздрібний Т. являє собою 
обсяг реалізації товарів нар. спо¬ 
живання безпосередньо населен¬ 
ню для особистого споживання, а 
також орг-ціям, підприємствам та 
установам для госп. потреб і ко¬ 
лективного споживання (дрібно- 
оптовий Т.). Оптовий Т. — 
посередній продаж товарів спец, 
оптовими ланками (торг, базами, 
складами) роздрібним підприємст¬ 
вам і орг-ціям для дальшого про¬ 
дажу. Роздрібний Т. здійснюється 
через торг, мережу і підприємства 
громадського харчування. За со¬ 
ціальними формами торгівлі роз¬ 
дрібний Т. в СРСР поділяється 
на оборот держ., кооп. та колг. 
торгівлі. В 1982 частка державної 
торгівлі в СРСР становила 69,8 %, 
кооперативної — 27,4 %, колгосп¬ 
ної — 2,8 % заг. обсягу роздріб¬ 
ного Т. країни (у фактичних ці¬ 
нах). На Україні частка дер¬ 
жавної торгівлі становить 71 % 
роздрібного Т. Зростання обсягу 
роздрібного Т. і розвиток його 
структури є показниками поліп¬ 
шення матеріального добробуту, 
рівня га структури споживання 
населення країни. За 1940—82 

обсяг роздрібного Т. держ. і ко¬ 
оп. торгівлі (включаючи громад, 
харчування) зріс більше ніж у 
11 раз, у т. ч. на Україні — біль¬ 
ше ніж у 15 раз. Зовніш¬ 
ньоторговельний Т. — 
заг. обсяг експорту та імпорту 
товарів на основі зовнішньоторг. 
відносин із зарубіжними країна¬ 
ми (див. Зовнішні економічні 
зв'язки СРСР). М. М. Лебедев. 
ТОВК^НЧИ КОВІ, хижухові (Ет- 

ібісіае) — родина коротковусих 
вокрилих комах. Тіло (довж. 1— 

15 мм) слабкоопушене; голова 
маленька, куляста; хоботок часто 
довгий, звисає донизу або заги¬ 
нається під груди; ноги довгі, 
як у комарів. Дорослі Т. зустрі¬ 
чаються на листках, на квітках, 
стовбурах дерев тощо. Влітку 
утворюють в повітрі скупчення на 
одному місці, виконуючи складні 
шлюбні «танці». Личинки більшо¬ 
сті видів хижаки, розвиваються у 
грунті, в рослинному перегної 
тощо. Бл. З тис. видів, поширених 
на всіх материках, крім Антарк¬ 
тиди; в Європ. частині СРСР — 
понад 330 видів (понад 40 родів), 
типовий представник — т о в к у н- 
чик звичайний (Етріз Іез- 
зеїаіа) зустрічається і на Україні. 

Г. В. Боїико 

ТОВСТА КЙШКА — частина 
кишечника хребетних тварин і 
людини. Починається безпосеред¬ 
ньо за тонкою кишкою і закінчу¬ 
ється відхідниковим (анальним) 
отвором. В процесі еволющї хре¬ 
бетних Т. к. зазнала змін. У ниж¬ 
чих хребетних, рептилій і птахів 
Т. к. коротка і незначно відмежо¬ 
вана від тонкої кишки. У хрящо¬ 
вих і дводишних риб, земновод¬ 
них, плазунів Т. к. впадає в клоа¬ 
ку. У більшості ссавців і в люди¬ 
ни Т. к. має три відділи: сліпу 
кишку з апендиксом, ободову киш¬ 
ку (з висхідною, поперековою, низ¬ 
хідною і сигмовидною частинами) 
і пряму кишку. Заг. довжина Т. к. 
у людини 6л. 150 см. Осн. функція 
Т. к. полягає в зневоднюванні хі- 
мусу й утворенні калу. Про захво¬ 
рювання Т. к. див. Апендицит, 
Коліт, Проктит тощо. 
ТОВСТА МОГЙЛА — скіфський 
курган 4 ст. до н. е. на околиці м. 
Орджонікідзе Дніпроп. обл. Дос¬ 
ліджували його 1971. Висота на¬ 
сипу 8,6 м, діаметр 70 м. Курган 
по колу був оточений ровом. Під 
насипом виявлено дві грунтові 
гробниці — центральну й бокову. В 
першій з них (завглибшки 8,5 м), 
в якій було поховано знатного 
воїна, виявлено кістяк убитого 
слуги й залишки дерев’яних коліс, 
знайдено зброю, глиняний і ме¬ 
талевий посуд, понад 600 золотих 
прикрас. Особливо велику ху¬ 
дожню та істор. цінність станов¬ 
лять меч в окутих золотом піхвах 
і велика золота нагрудна прикра¬ 
са — пектораль. На Сх. від центр, 
гробниці відкрито дві кінські мо¬ 
гили з кістяками семи коней, збруя 
яких багато опоряджена золотими, 
срібними й бронзовими прикраса¬ 
ми. Поряд з кінськими могилами 
виявлено три могили «конюхів». 
На шиї одного з них була золота 
гривна. В бокову гробницю, що 
містилася на глибині 6л. 7 м, 
вели два входи, заставлені розіб¬ 
раними дерев’яними колісницями. 

Над первісною вхідною ямою знай¬ 
дено великий набір бронзових при¬ 
крас поховального кортежу. В 
могилі було поховано вельможну 
скіфиню та її малолітню дитину. 
Біля похованих стояв коштовний 
посуд. їхнє вбрання розшите золо¬ 
тими бляшками. На руках були 
золоті браслети й персні, на шиї — 
золоті гривни, біля скронь — се¬ 
режки й підвіски. В різних місцях 
могили лежало четверо забитих 
слуг. У невеликій ніші знайдено 
бронзовий посуд з кістками від 
жертовної їжі. Т. м. — важливе 
джерело з історії скіфського сус¬ 
пільства, його соціального ладу, 
звичаїв, культури. Іл. див. також 
на окрем. аркуші, т. 1, с. 272 — 
273. 
Літ.: Мозолевський Б. М. Товста 
Могила. К., 1979. 

Б. М. Мозолевський. 
ТОВСТЕ — селище міського ти¬ 
пу Заліщицького р-ну Терноп. обл. 
УРСР. Залізнична станція. 4,1 
тис. ж. (1983). У селищі — з-ди: 
пластмасових виробів, хлібний, 
маслоробний, цегельний та гіпсо¬ 
вий; будинок побуту. Профес.- 
тех. уч-ще, 2 заг.-осв. школи, лі¬ 
карня, Будинок культури, 2 6-ки. 
Відоме з 1449, с-ще міськ. типу — 
з 1940. 
ТОВСТОДЗЬОБІ СИНЙЦІ (Ра- 
гасІохогпііЬісІае) — родина птахів 
ряду горобцеподібних. Довж. 13— 
20 см, маса 8—20 г. Дзьоб товстий, 
крила короткі округлі, хвіст по¬ 
рівняно довгий, східчастий. Опе¬ 
рення м’яке, пухнасте, статевий 
диморфізм виявлений слабо. Гніз¬ 
дяться відкрито на деревах, у 
заростях чагарника, очерету тощо. 
Кладку (2—14 яєць) насиджують 
самка і самець протягом 12—16 
діб. Живляться переважно кома; 
хами, також насінням. В родині 
до 20 видів (4—5 родів), пошире¬ 
них в Євразії; в СРСР — 3 ви¬ 
ди, з них в УРСР — вусата сини¬ 
ця (Рапигиз Ьіагтісиз), довгохвос¬ 
та синиця. Викопні рештки Т. с. 
відомі починаючи з пліоцену. 

М. А. Воїнственський. 

ТОВСТОЛГС Дмитро Іванович 
[27.VIII (8.IX) 1877, Чернігів — 
28.VII 1939, Київ] — український 
рад. вчений в галузі лісівництва. 
В 1902 закінчив Петербурзький 
лісовий ін-т. З 1912 —професор 
на Стебутовських вищих жіночих 
с.-г. курсах у Петербурзі, з 1923 — 
професор Білоруського с.-г. ін-ту. 
З 1925 завідував кафедрою лісо¬ 
вої таксації спочатку в Київсько¬ 
му с.-г., потім в лісогосподарсько¬ 
му ін-тах. Праці з питань лісів¬ 
ництва, таксації, теорії іширосту 
дерев і лісостанів. Розробив (ра¬ 
зом з Є. П. Вотчалом) метод ор¬ 
ганізації тривалої підсочки сосни 
в умовах рубок догляду і систе¬ 
му лісопаркового господарства. 

С. А. Генсірук. 

ТОВСТОЛбБ, товстолобик, ТОВ- 
пига (НурорЬіЬаїтісЬіЬуз) — рід 
риб род. коропових з 1 видом — 
Т. звичайний, або білий 
(Н. тоїіігіх). Довж. до 1 м, маса 
до 10 кг (іноді більше). Луска 
дрібна. Голова велика товста, з 
широким ротом і низькорозміще- 
ними очима. Спина — сірувато-зе¬ 
лена, боки — сріблясті. Вздовж 
черева проходить не вкритий лус¬ 
кою кіль. Живиться переважно 

ТОВСТОЛОБ 

Товстоніжки: 
1 — товстоніжка люцер¬ 
нова; 
2 — біб люцерни з ви¬ 
хідними отворами, про¬ 
гризеними дорослими 
комахами; 
3 — ушкоджене насій* 
ня люцерни. 

Товстотіл 
королівський. 

Індикаторний товщино¬ 
мір. 
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ТОВСТОНІЖКИ 

Г. О. Товстоногов. 

Л. С. Товстуха. Килим 
« Квіти Перемоги». 1975. 

Товстянкв звичайна. 

росли* іим планктоном. Нерест у 
травні — червні, плодючість до 
500 тис. ікринок. Статевозрілим 
стає на 5—6-му році життя. По- 
ширен їй у прісних водах Сх. Азії, 
в СРСР — в бас. Амуру. Об’єкт 
промислу і ставкового рибництва. 
Акліматизований в ряді країн 
Азії та Пд. Європи. З 1953 аклі¬ 
матизується в ставках і водосхо¬ 
вищах УРСР: вирощується часто 
разом з коропом. 
ТОВСТОН ГЖКИ — спільна наз¬ 
ва перетинчастокрилих комах — 
насіннєїдів з надродини хальцид. 
Тіло (довж. 1,5—4,5 мм) чорне 
або темно-буре. Личинки розвива¬ 
ються в насінні бобових, куди 
самки Т. відкладають яйця. По¬ 
ширені в Пн. Америці і Європі. 
В СРСР — 11 видів, у т. ч. на Ук¬ 
раїні — 4, з них найшкідливіші 
Т. люцернова (ВгисЬорЬа- 
§іі5 гобсіі) і Т. конюшинова 
(В. §іЬЬі: 0- Заходи бороть- 
б и. Сортують насіння, спалюють 
заражену стерню, застосовують ін¬ 
сектициди Іл. с. 281. 

М. Д. Зерова• 

товстонГс Віталій Павлович 
[літ. псевд.— Таль В. та ін.; 
24.III (5.IV) 1883, ст. Знам’янка, 
тепер місто Кіровогр. обл. — 11.11 
1936, м. Гадяч, тепер Полтав. 
обл.] — укр. рад. письменник. 
Перше оповідання « Гематоген» 
(1908, газ. «Рада»). З 1925 був 
членом літ. орг-ції <Плуг>. Автор 
п’єс «Круча» (1918), «Скибині ді¬ 
ти» (1926; та ін., повістей «Любі 
бродяги» (1927), «Незвичайні при¬ 
годи бурсаків» (1929), «У світ» 
(1930) та ін. 
ТОВСТОН О ГОВ Георгій Олексан¬ 
дрович [н. 15(28).ІХ 1913, Тбілі¬ 
сі] — рос. рад. режисер, педагог, 
теоретик театру, нар. арт. СРСР 
(з 1957), Герой Соціалістичної 
Праці (1983). В 1938 закінчив 
Держ. ін-т театр, мистецтва ім. 
А. В. Луначарського в Москві. 
Працював режисером Тбіліс. рос. 
драм, театру ім. О. Грибоєдова 
(1938—46), моск. Центрального 
дит. театру (1946—49), Ленінгр. 
театру ім. Ленінського комсомо¬ 
лу (1950—56), з 1956 — гол. 
режисер Великого драм, театру ім. 
М. Горького (Ленінград). Серед 
вистав — «Ревізор» Гоголя, «На 
всякого му реця доволі простоти» 
О. Островського, «Історія Коня» 
за оповід нням Л. Толстого 
«Холстомір», «Ідіот» за Ф. Досто- 
євським, «~ри сестри» і «Дядя 
Ваня» А. Чехова, «Варвари» і 
«Міщани» М. Горького, «Опти¬ 
містична тр гедія» В. Вишневсько- 
го, «П’ять ечорів» О. Володіна, 
«Загибель ескадри» О. Корній¬ 
чука, «Лисиця і виноград» Г. Фі- 
гейреду. Викладацька діяльність 
у Груз. театр, ін-ті ім. ІИ. Руста- 
велі (1939—46), з 1955 — в Ленінгр. 
ін-ті театру, музики і кінематогра¬ 
фії (з 1960 — професор). Нагород¬ 
жений 3 орденами Леніна, орденом 
Трудового Червоного Прапора, 
медалями. Держ. премія СРСР, 
1950, 1952, 1968, 1978. Ленінська 
премія, 1958. 
Те.: Зеркало с.ценьї, т. 1—2. Л., 1980. 
Літ.: Рьібаков Ю. С. Г. А. Товстоно¬ 
гов. Проблеми режиссурьі. Л., 1977. 

В. Г. Давидов. 
ТОВСТОРІГ — ссавець роду вів¬ 
ця. Те саме, шо й чубук. 

ТОВСТОТЇЛ, колобус (СоїоЬиз) 
— рід мавп род. мартишкових. 
Тіло (довж. 50—70 см) струнке, 
волосяний покрив м’який, шовко¬ 
вистий, забарвлення дуже варіює, 
переважно темне або рудувате, 
хвіст (довж. до 90 см) на кінці 
з китицею. Т. поширені в Еквато¬ 
ріальній Африці. Живуть в гус¬ 
тих лісах невеликими стадами. 
Ведуть деревний спосіб життя. 
Живляться листками та брунь¬ 
ками. Розмножуються протягом 
цілого року. Народжують 1, зрід¬ 
ка 2 малят. Систематика Т. досить 
складна. В основному виділяють 
в роді 3 види (з багатьма підвида¬ 
ми): Т. королівський (С. 
роїукошоз), Т. червоний (С. 
Ьасііиз), Т. зелений (С. ує- 

гиз). Були об’єктом полювання за¬ 
ради хутра, тепер нечисленні, вклю¬ 
чені до Червоної книги. Іл. с. 281. 
ТОВСТУХА Іван Павлович 
[10 (22).І1 1889, Березна, тепер 
емт Чернігівської обл.— 9.VIII 
1935, Москва] — рад. державний 
і парт. діяч. Член Комуністичної 
партії з 1913. Навчався в Петерб. 
психоневрологічному ін-ті. В ре- 
волюц. русі з 1905. Вів революц. 
роботу в Чернігові. В 1909 заареш¬ 
тований і висланий до Сибіру. В 
лютому 1912 здійснив втечу, пере¬ 
бував у Москві і Петербурзі, потім 
емігрував до Галичини, згодом — 
у Париж. Був членом Франц. со¬ 
ціалістичної партії. Брав участь 
у роботі Паризької секції більшо¬ 
виків. Після Лютн. революції 
1917 повернувся в Росію. В 1917— 
18 працював у Центр, штабі Черво¬ 
ної гвардії в Москві. В 1918—21 — 
секретар і член колегії Наркомна- 
цу, потім — на відповідальній ро¬ 
боті в апараті ЦК РКП(6). В 1924— 
26 — пом. директора Ін-ту Леніна 
при ЦК ВКП(6). З 1931 — заст. 
директора Ін-ту Маркса — Енгель¬ 
са — Леніна. На XVII з’їзді 
ВКП(6) обраний кандидатом у чле¬ 
ни ЦК. Був членом ЦВК СРСР. 
Похований у Москві на Красній 
площі біля Кремлівської стіни. 
ТОВСТУХА Леонід Самійлович 
(н. 17.Х 1930, с. Орлівка, тепер 
Ямпільського р-ну Сум. обл.) — 
укр. рад. художник декоративно- 
ужиткового мист. (килимарство), 
засл. художник УРСР (з 1975). 
Член КПРС з 1954. В 1947—51 нав¬ 
чався в Кролевецькому технікумі 
нар. худож. промислів, 1960—68 
— в Моск. технологічному ін-ті. 
З 1952 працює в Региетилівці на 
ф-ці худож. виробів ім. К. Цет- 
кін. Створює рисунки для орнамен¬ 
тальних килимів масового і тема¬ 
тичних килимів ручного вироб¬ 
ництва: «Богдан Хмельницький» 
(1954), «Дружба народів» (1967), 
«Ленін» (1970), «Квіти Полтавщи¬ 
ни» (1980), серія «Пори року» 
(1980) та ін. Твори експонувалися 
на респ., всесоюз., міжнар. вистав¬ 
ках і виставках-ярмарках (Лейп- 
ціг, 1958; Лос-Анджелес, 1977, та 
ін.); зберігаються в ДМУНДМ 
в Києві та ін. музеях. Нагородже¬ 
ний орденом «Знак Пошани». 

В. М. Ханко. 

ТОВСТКЖ Корній Денисович (н. 
22. III 1922, с. Новосілка, тепер 
Кіцманськ. р-ну Чернів. обл.)— 
укр. рад. вчений у галузі фізики 
напівпровідників і напівпровідни¬ 
кового матеріалознавства, чл.-кор. 

АН УРСР (з 1978). Після закін¬ 
чення (1950) Чернів. ун-ту пра¬ 
цював у ньому (1956—67 — зав. 
кафедрою). У 1968—69 — зав. 
кафедрою Львів, ун-ту, в 1969— 
77 — керівник Чернів. відділення, 
заст. директора' Ін-ту напівпровід¬ 
ників АН УРСР, в 1977—81 — 
заст. директора Ін-ту прикладних 
проблем механіки і математики 
АН УРСР, з 1981 — керівник Чер¬ 
нів. відділення, заст. директора 
Інституту проблем матеріалознав¬ 
ства АН УРСР. Наук, праці при¬ 
свячені дослідженню зонної струк¬ 
тури анізотропних і шаруватих 
напівпровідників, магн. і фіз. 
явищ у напівпровідниках, фіз. 
основ напівпровідникового мате¬ 
ріалознавства тощо. Держ. премія 
УРСР, 1973. 
ТОВСТІЙНКА (Ріпдиісиїа) — рід 
комахоїдних рослин родини пухир¬ 
никових. Невеликі багаторічні 
трави з розеткою видовжено-еліп- 
тичних листків. Квітки фіолетові, 
блакитні, рідше білі, одиночні 
на довгих квітконосах. Листки 
вкриті залозками; одні з них ви¬ 
діляють клейку рідину, завдяки 
якій до листків прилипають дріб¬ 
ні комахи, інші — сік, шо містить 
фермент, який розщеплює білки 
тіла комахи. Бл. 45 видів, поши¬ 
рених у Європі, Азії, Пн. Америці. 
В СРСР — 6—7 видів, з них в 
УРСР — два: Т. звичайна 
(Р. уцідагіз) — зрідка в лісових 
районах і Лісостепу і Т. а л ь - 
пі й с ь к а (Р. аїріпа) — на ске¬ 
лях у вологих затінених місцях в 
Карпатах, Закарпатській області. 
ТбВТРИ, Медобори — скелясті, 
дуже розчленовані вапнякові 
пасма в зх. частині Подільської 
височини, в межах Тернопільсь¬ 
кої та Хмельницької областей 
УРСР та на Пн. Молдавії. Т. скла¬ 
даються з Головного пасма, до яко¬ 
го примикають невеликі бічні 
пасма та горби. Простягаються з 
Пн. Зх/на Пд. Сх. майже на 250 
км. Пересічна шир. 5—6 км, вис. 
до 430 м. Над навколишньою міс¬ 
цевістю підносяться на 50—60 м, 
подекуди — на 100 — 150 м (у до¬ 
линах приток Дністра — Смотри- 
ча, Мукші, Тернави, Студениці). Т. 
— залишки розмитих бар’єрних 
рифів та атолів морів неогенового 
періоду (див. Неогеновий період 
і неогенова система). Поширений 
карст. У Т. відомо кілька печер: 
Довбушева, Перлина, Татарська, 
Кармалюка. Вершини і схили Т. 
вкриті листяними лісами (дуб, 
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бук, граб, ліщина). Збереглися 
невеликі ділянки степу з рідкіс¬ 
ною реліктовою та ендемічною рос¬ 
линністю. Багато мальовничих 
ландшафтів. Район туризму. 

В. О. Радзієвський, 

ТОВЩИНОМІР — прилад ДЛЯ 
вимінювання товщини контактним 
або оезконтактним способом. У ма¬ 
шинобудуванні застосовують го¬ 
ловним чином індикаторні Т. і Т. 
мікрометричного типу (див. Мікро¬ 
метр). Ними фіксується значення 
вимірюваної величини чи відхи¬ 
лення її від розміру контрольної, 
або вимірювальної, плитки. Є 
Т. ультразвукові, радіоізотопні, 
електромагнітні та ін. типів, 
якими визначають, напр., тов¬ 
щину стінок резервуарів або ін. 
металевих конструкцій (при одно¬ 
сторонньому доступі до них без 
порушення технологічного циклу), 
вимірюють товщину покриттів на 
деталях і конструкціях. Іл. с. 281. 
ТбГА (лат. Ю£а, від іе§о — вкри¬ 
ваю) — верхній одяг давніх рим¬ 
лян у вигляді шматка вовняної 
тканини еліптичної форми, яким 
обвивали тіло, залишаючи від¬ 
критим плече та шию. Давня Т. 
була як буденним, так і святко¬ 
вим одягом: пізніше стала лише 
святковим офіційним одягом. 
Іл. див. на окремому аркуші до 
ст. Одяг, т. 7, с. 504—505. 
тбго, Тоголезька Республіка — 
держава в Зх. Африці. На Пд. 
омивається Гвінейською зат. Ат¬ 
лантичного ок. В адм. відношенні 
поділяється на 5 областей. 
Державний лад. Т.— республіка. 
Глава д-ви і уряду — президент, 
строк повноважень якого необме¬ 
жений. Законодавчий орган — 
однопалатні Нац. збори (67 депу¬ 
татів, що обираються населенням 
строком на 5 років); виконавчий — 
Рада міністрів, відповідальна пе¬ 
ред президентом. 
Природа. Берегова лінія розчлено¬ 
вана мало, береги низькі, численні 
лагуни. На Пн.— гористе плоско¬ 
гірна, центр. частину займає невисо¬ 
ке плато з найвищою точкою краї¬ 
ни — піком Бауман, вис. 1026 м. 
На Пд.— примор. низовина. Над¬ 
ра вивчені слабо. Виявлено по¬ 
клади заліз, руди, фосфоритів, зо¬ 
лота, доломітів, вапняків, урану, 
хромітів, бокситів, графіту Клі¬ 
мат субекваторіальний. Пересічна 
т-ра повітря протягом року коли¬ 
вається від +20, +25° до +28, 
+ 32°. Опадів від 750—1000 до 
1400—1500 мм на рік. Найбільші 
ріки — Оті й Моно. Більша части¬ 
на території зайнята високотрав- 
ною саваною на червоних фераліт- 
них грунтах, на схилах гір та по 
берегах річок — вічнозелені тро¬ 
пічні ліси, на узбережжі — гаї 
кокосової пальми. 
Населення. Пд. частину країни на¬ 
селяють народи мовної підгрупи 
ква {еве — 1,1 млн. чол., тут і ниж¬ 
че 1978, оцінка), т. з. племена То¬ 
го — 100 тис. чол., йоруба — 70 
тис. чол., пн. частину — народи 
вольтійської підгрупи (кабре — 
540 тис. чол., гурма — 340 тис. 
чол., гем — 100 тис. чол., сомба, 
моа та ін.). Живуть також наро¬ 
ди фульбе, хауса та ін. Офіц. мо¬ 
ва — французька. Середня густо¬ 
та нас. — 47,7 чол. на 1 км2 (1982). 

Міське населення становить 15,2 % 
(1974). Найбільше місто — Ломе. 
Історія. Давня історія Т. мало вив¬ 
чена. Археол. знахідки свідчать 
про появу людини на тер. Т. в да¬ 
леку давнину і про наявність у 
той час на цій території від¬ 
носно високого рівня матеріаль¬ 
ної культури. Багато народів, 
які населяють тер. Т., пересе¬ 
лилися сюди з сусідніх територій 
у серед, віки. В серед. 15 ст. на 
узбережжя Т. проникли португ. 
работорговці, які вивозили звідси 

Ломе. В центрі міста. 

до Нового світу чорних рабів (цей 
район Т., як і сусідні території, 
здобув назву Невільницького бе¬ 
рега). Работоргівля, яка досягла 
особливо значних розмірів у 17— 
18 ст., привела до зменшення чи¬ 
сельності населення і надовго за¬ 
тримала розвиток г-ва і культури 
народів Т. В 2-й пол. 19 ст. на тер. 
Т. склалися феод. держ. об’єд¬ 
нання. В кін. 19 ст. почалося коло¬ 
ніальне загарбання тер. Т. В 1884 
Німеччина встановила свій протек¬ 
торат над частиною узбережжя 
Гвінейської затоки між Порто-Се- 
гуро на Сх. і Ломе на Зх. Після 
цього почалося просування нім. 
колонізаторів у глиб країни. Зав¬ 
дяки опору населення нім. колоні- 

Узбережжя Гвінейської затоки. 
Обмолот проса. 

затори лише 1902 змогли утверди¬ 
тися на тер. сучас. Т. і частині 
тер. сучас. Гани (володіння здобу¬ 
ло назву Т.). Під час 1-ї світової 
війни 1914—18 тер. Т. окупували 
англ. і франц. війська. За Вер- 
сальським мирним договором 1919 
зх. частина Т. перейшла до Вели¬ 
кобританії (Брит. Т.), східна — 
до Франції (Франц. Т.). Ліга 
націй узаконила цей поділ, пере¬ 
давши 1922 мандати на управлін¬ 
ня Т. Великобританії і Франції. 
В 1946, після 2-ї світової війни 
1939—45, Зх. і Сх. Т. були ого¬ 
лошені підопічними територіями 
ООН під управлінням Великобри¬ 
танії і Франції. Після 2-ї світової 
війни у Французькому Т. розгор¬ 
нувся рух за національну не¬ 
залежність, який очолив Комітет 
єдності Т. (КЄТ, засн. 1945). У 
1956 Франц. Т. було проголошене 
авт. республікою у складі Франц. 
співтовариства. Брит. Т. внаслі¬ 
док проведеного 1956 референдуму 
приєдналося до англ. колонії Зо¬ 
лотий Берег (з березня 1957 — не¬ 
залежна д-ва Гана). В 1958 авт. 
республіка Т. здобула назву 
Республіка Т. 27.IV 1960 (після 
перемоги КЄТ на виборах 1958) 
проголошено створення незалеж¬ 
ної Тоголезької Республіки. В 
1960 Т. встановила дипломатичні 
відносини з СРСР. 31.1 1963 в 
Т. відбувся військовий перево¬ 
рот. Неоколоніалістський режим, 
що прийшов до влади, був повале¬ 
ний у січні 1967 внаслідок військ, 
перевороту, очоленого Г. Ейаде- 
мою (після референдуму 1972 став 
президентом). Правлячі кола Т. 
проводять політику розвитку краї¬ 
ни на основі приватнокапіталістич¬ 
ного підприємництва та залучен¬ 
ня в економіку іноз. капіталу при 
деякому контролі з боку д-ви, яка 
орієнтується на зв’язки з зх. краї¬ 
нами. Між Т. і СРСР укладено 
угоди про торг. (1961), культур. 
(1965), екон. і тех. (1978) співробіт¬ 
ництво. З 1960 Т.— член ООН. Т. 
— член Організащї африканської 
єдності, Загальної афро-маврі- 
кійськог органі заїрі, Ради згоди, 
асоційований член Європейського 
економічного товариства. 

І. Д. Шевченко. 

Політичні партії, профспілки. 
Об’ єднання тоголезь- 
кого народу. Засн. 1969. 
Правляча і єдина партія в країні. 
Національна конфе¬ 
дерація трудящих Т о - 
г о, засн. 1973. 
Господарство. Т.—економічно сла¬ 
борозвинута країна з аграрно-си¬ 
ровинною спеціалізацією г-ва. В 
економіці значні позиції займає 
іноз. (гол. чин. Франції та ФРН) 
капітал. Вживаються заходи щодо 
зміцнення держ. сектора, який 
контролює видобування фосфори¬ 
тів, від 25 % до 90 % капіталу 
більшості пром. підприємств, ви¬ 
роби. електроенергії, частково 
кредитно-банкові та зовнішньо- 
торг. операції, залізничний, мор. 
та повітр. транспорт, водопоста¬ 
чання; частково проведено агр. 
реформу. Для г-ва Т. характерні 
кризові явища — зростання цін, 
безробіття. Основа економіки — 
с. г., в якому зайнято 75 % само¬ 
діяльного населення. Поряд з об¬ 
щинним землеволодінням розви- 

ТОГО 

Герб Того. 

ТОГО 

Площа— 
56,6 тис. км2 

Населення — 
бл. 2,7 млн. чол. 
(1982 оцінка). 

Столиця — 
м. Ломе 

ТОГО 

М 0 
І І > » * 1. 
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ТОГОБОЧНИЙ 

Того. Зображення бо¬ 
жества війни Гу. Залі¬ 
зо. Музей людини. Па¬ 
риж. 

Того. Офіцер. Дерево. 
Етнографічний музей. 
Лейпціг. 

Того. Д. Гбеньйон. 
Авюпортрет. 60-і оки 
20 ст. 

ваються капіталістичні відноси¬ 
ни. Переважають напівнатуральні 
дрібні сел. г-ва. Техніка обробітку 
землі примітивна. Гол. експорт¬ 
ні культури (збір, тис. т, 1980/81): 
боби какао — 16,0, кава — 8,9, ба- 
вовна-сирець — 19,7. Для власного 
споживання вирощують ямс, мані- 
ок, кукурудзу, просо, сорго, рис, 
арахіс. Поголів’я (млн., 1982): ве¬ 
ликої рогатої худоби — 0,3, овець 
і кіз — 1,5, свиней — 0,2; ви¬ 
лов риби понад 10 тис. т. Пром-сть 
розвинута слабо. Видобувають фос¬ 
форити (1,8 млн. т, 1982), мармур, 
вапняк, з мор. води — сіль. Об¬ 
робна пром-сть представлена під¬ 
приємствами харчосмакової (у т. ч. 
олійницькими, борошномельними, 
кавообробними), текст., взут., хім., 
буд. матеріалів пром-сті, пра¬ 
цюють сталеплавильний, нафто¬ 
переробний, по складанню велоси¬ 
педів та мопедів з-ди, сірникова і 
бавовноочисна ф-ки та ін. Кустарні 
промисли. ГЕС, кілька ТЕС, біль¬ 
ша частина електроенергії надхо¬ 
дить із Гани. Гол. пром. центр — 
Ломе. Довж. (тис. км, 1982): з-ць— 
бл. 0,6, автошляхів — 7,9 (у т. ч. 
асфальтованих — 2,5). Осн. мор. 
порт і міжнар. аеропорт — Ломе. 
З Т. вивозять фосфорити, каву, 
боби какао (бл. 80 % вартості ек¬ 
спорту) та ін.; довозять устатку¬ 
вання, трансп. засоби, нафту і наф¬ 
топродукти, товари широкого 
вжитку та продовольство. Гол. 
торг, партнери — Франція, Нідер¬ 
ланди, ФРН. Розвиваються торг, 
відносини з СРСР. Грош. одини¬ 
ця — афр. франк. 1 афр. франк = 
= 0,02 франц. франка. 

3. І. Токарева. 
Медичне обслуговування. В 1972 
в країні було 1,7 тис. лікарняних 
ліжок (14,7 ліжка на 10 тис. ж.); 
мед. допомогу 1975 подавали 107 
лікарів (0,5 лікаря на 10 тис. ж.). 
В 1975 працювали 6 зубних ліка¬ 
рів, 21 фармацевт. Підготовка лі¬ 
карів здійснюється за кордоном. 
Освіта, наукові та культурно- 
освітні заклади. В Т. значна кіль¬ 
кість населення неписьменна (1975, 
бл. 50 % ж.). Лише 60 % дітей 
відповідного віку відвідують шко¬ 
лу, понад 50 % школярів навча¬ 
ються в місіонерських навч. закла¬ 
дах. Система освіти подібна до 
французької. Поч. школа — 6-річ- 
на (від 6 до 12 років); серед, освіта 
представлена школами двох типів 
— 4-річними загальноосв. колежа¬ 
ми й 7-річними ліцеями. Викла¬ 
дання — франц. мовою, в деяких 
школах — місцевими мовами. В 
1979/80 навч. р. було 2 тис. поч. 
шкіл (500 тис. учнів) і 71 серед, 
школа (110 тис. учнів). У системі 
профес.-тех. освіти — поч. 2—3- 
річні центри учнівства, один серед. 
7-річний ліцей та чотири 4-річних 
тех. колежі. Вищу освіту здобу¬ 
вають у Бенінському ун-ті в 
Ломе (засн. 1965, статус ун-ту з 
1970, у 1982/83 навч. р.— 4,5 тис. 
студентів, в Адміністративній шко¬ 
лі, у Вищій нормальній школі в 
Атакпаме (засн. 1970 з допомогою 
ЮНЕСКО; 1980/81 навч. р.— по¬ 
над 300 студентів). Усі наук, уста¬ 
нови зосереджено в Ломе: Франц. 
альянс (засн. 1947), Амер. культур, 
центр, Тоголезька асоціація куль¬ 
тур. зв’язку з зарубіжними краї¬ 
нами, Тоголезька асоціація розвит¬ 

ку досліджень у галузі докумен¬ 
тації, бібліотекознавства, архів¬ 
ної та музейної справи, Ін-т дослід¬ 
жень у галузі тропічної агрономії 
і рослинництва, Нац. ін-т природ¬ 
ничих досліджень, Тоголезький 
ін-т гуманітарних наук. Найбіль¬ 
ші б-ки: при ун-ті, Нац., б-ка 
Амер. культур, центру, всі — в 
Ломе, там же — Нац. музей. 

В. П. Лапчинськаш 
Преса, радіомовлення, телеба¬ 
чення. В 1981 в Т. видавалося 6 
періодичних видань заг. тиражем 
бл. ЗО тис. прим. Осн. газети: що¬ 
денна «Марш нувель» («Новий 
шлях», засн. 1962, до 1979 мала 
назву «Того-пресс», франц. мовою 
і дві сторінки мовами еве і кабре), 
«Евей дю травайєр тоголе» («Про¬ 
будження тоголезького трудящо¬ 
го», франц. мовою) — орган Нац. 
конфедерації трудящих Того. Осн. 
журнали: «Журналь офісьєль де 
ла Репюблік Тоголез» («Офіцій¬ 
ний журнал Тоголезької Республі¬ 
ки», виходить двічі на місяць 
франц. мовою) — урядовий; «Того 
діалог» («Діалог Того», з 1975, ви¬ 
дається щомісяця франц. мовою). 
Урядове інформ. агентство — То¬ 
голез ьке агентство преси, засн. 
1975. Радіомовлення — з 1953, пе¬ 
редачі франц., англ. і місц. мо¬ 
вами. Телебачення — з 1974. 
Література Т. перебуває на поч. 
стадії розвитку. Осн. місце посі¬ 
дають фольклор і різноманітні 
обробки його. Найвідоміші пись¬ 
менники: прозаїк Давид Анану 
(роман«Син фетіша», 1955), поет 
Туссен Відеро Менса — автор збі¬ 
рок «Мужність, якщо хочеш жи¬ 
ти й процвітати» (1957) і «Для те¬ 
бе, негре, брате мій» (1960), у яких 
передрікає здобуття незалежності 
своєю батьківщиною, драматурги 
Матіас Айтнард, Гільйом Ойоно, 
Селестін Абало. В. К. Кухалашвілі. 

Архітектура, образотворче мисте¬ 
цтво. Нар. житло — конусоподіб¬ 
ні, круглі у плані глиняні будинки 
з солом’яними дахами (в лісових 
районах) і прямокутні будинки з 
стовбурів дерев із плескатими або 
двосхилими дахами (в гірських 
та пд. районах). Міста (Ломе та 
ін.) забудовуються спорудами єв- 
роп. архітектури (з кін. 60-х рр. за 
проектами місц. архітекторів — X. 
Екуе, А. да Сільва, С. Олімпіко). 
Пам ’ятники (монумент Незалеж¬ 
ності в Ломе, 1960, арх. і скульп¬ 
тор Ж. Кустер та ін.). В образо¬ 
творчому мистецтві поширені тво¬ 
ри дерев’яної скульптури (фігур¬ 
ки людини культового призначен¬ 
ня, різьблені трони, прикрашені 
круглою скульптурою), вироби 
із заліза та глини (зображення тва¬ 
рин). 3 60-х рр. 20 ст. розвивається 
нац. школа живопису (живописець 
і скульптор П. Айі та ін.). 
З худож. ремесел поширені різьб- 

Добування фосфоритів. 

лення по дереву, слоновій кістці, 
металі, ткацтво, плетіння. 
Музика, театр. Традиційне мист. 
народу Т.— пісні і танці (пов’я¬ 
зані з обрядами і святами) — ста¬ 
ло основою для створення 1968 нац. 
фольклорного ансамблю «Афри¬ 
канські балети Того». Театр сучас. 
європ. типу почав розвиватися 
з кін. 40-х рр. 20 ст. В 60-х рр. 
виникли аматорські театр, гурт¬ 
ки, в репертуарі яких — п’єси нац. 
драматургів Матіаса Айтнарда, 
Гільйома Ойоно, Селестіна Абало 
та ін. В репертуарі трупи Куль¬ 
тур. асоціації тоголезької моло¬ 
ді — «Ревізор» М. Гоголя. З 
1970 проводяться огляди-фестивалі 
драм, мистецтва і нар. пісні. 
Вистави здійснює також Угрупо¬ 
вання театру і фольклору Того. 
Літ.: Токарева 3. И. Тоголезская рес- 
публика. Справочник. М., 1981. 

ТОГОБІЧНИЙ Іван Андрійович 
[справж. прізв.— Щоголів; 12(24). 
XI 1862, м. Городище, тепер Чер¬ 
кас. обл.— 9-Х 1933, м. Ірпінь, 
тепер Києво-Святошинського р-ну 
Київ, обл.] — український дра¬ 
матург, актор і театральний ді¬ 
яч. Створив бл. ЗО оригінальних 
п’єс та інсценівок (творів М. Го¬ 
голя, Т. Шевченка, В. Мови, 
Е. Золя). Творчість Т. не виходить 
за рамки традиційної романтично- 
побутової мелодрами, і лише ок¬ 
ремі п’єси («Борці за мрії», 1903; 
«Бунтарі», 1906) підносяться до 
реалістичної соціальної драми. 
У творах «Чаклунка» (1905), 
«Смерть за свободу» (1921) знай¬ 
шли відображення події револю¬ 
ції 1905 — 07 та Великої Жовтн. 
соціалістичної революції. 
Те.: П’єси. К.. 1972. 

В. /. Мазний. 
ТОГОЛбК МОЛДб (справж. 
прізв. та ім’я — Абдирахманов 
Байимбет; 10. VI 1860, місцевість 
Куртка на Тянь-Шані, тепер Ак- 
Талінського р-ну Наринської обл. 
Кирг. РСР — 4.1 1942, там же ] — 
кирг. град. нар. поет. Писав вір- 
ші-голосіння, жалібні пісні, сати- 
рич. вірші. Створив перші кирг. 
байки. В сатирич. віршах і поемах 
«Кемчонтой», «Бабиркани» (обид¬ 
ві — 1900) відображав тяжку долю 
бідняків, викривав жадібність ба¬ 
гатіїв; у поемі «Сказання про водя¬ 
них і наземних птахів» (1908) в 
алегоричній формі викривав со¬ 
ціальні суперечності. Захоплено 
зустрів Велику Жовтн. соціаліс- 
тич. революцію. Написав поеми 
«Революція» (1918), «Свобода» 
(1923), «Насіят» (1925), «Харак¬ 
тер людини» (1939) та ін. В роки 
Великої Вітчизн. війни виступав 
з патріотич. віршами. Нагородже¬ 
ний орденом «Знак Пошани». 
ТОДД (Тосісі) Александер (н. 2.Х 
1907, Глазго) — англ. хімік-орга- 
нік, член (з 1942) і президент 
(з 1975) Лондон, королівського 
т-ва; іноз. член АН СРСР (з 1982). 
Після закінчення (1931) ун-ту у 
Франкфурті-на-Майні працював у 
навч. закладах і наук, установах; 
1938—44 — директор хім. ла¬ 
бораторій Манчестерського ун-ту; 
з 1944 — професор органічної хі¬ 
мії Кембріджського ун-ту. Осн. 
праці — з хімії природних сполук 
і біоорганічної хімії, особливо хі¬ 
мії нуклеїнових к-т. Уперше вста¬ 
новив структуру і конфігурацію 
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нуклеозидів, нуклеотидів і бага¬ 
тьох коферменті в, а також розро¬ 
бив методи синтезу відповідних 
структур і здійснив перші синтези 
найважливіших компонентів жи¬ 
вої клітини. Встановив принципи 
побудови дезоксирибонуклеїнових 
(ДНК) і рибонуклеїнових (РНК) 
к-т, що лежать в основі сучас. роз¬ 
витку біохімії і мол. біології. 
Нобелівська премія, 1957. Золота 
медаль ім. М. В. Ломоносова АН 
СРСР, 1978. 
ТОДЗГО Хідекі (ЗО.ХІІ 1884, То¬ 
кіо — 23.XII 1948, там же) — один 
з головних япон. воєнних злочин¬ 
ців, генерал. З жовтня 1941 до 
липня 1944 — прем’єр-міністр і 
водночас військ, міністр, міністр 
внутр. справ, міністр озброєнь, з 
лютого 1944 — також і нач. ген¬ 
штабу. Був прихильником воєнно¬ 
го союзу Японії з фашист. Німеч¬ 
чиною та Італією. Один з ініціато¬ 
рів розв’язання війни на Тихому 
океані (1941). Після беззастереж¬ 
ної капітуляції Японії у вересні 
1945 був заарештований. Страче¬ 
ний за вироком Міжнар. воєнного 
трибуналу для Далекого Сходу 
(див. Токійський процес). 
ТбДОРОВ Ангел Тошков (н. 
20.Х 1906, м. Видин) — болг. поет, 
нар. діяч культури (з 1974), Ге¬ 
рой Соціалістичної Праці НРБ 
(1976). Член Болг. компартії з 
1927. Брав участь у революц. русі, 
за що зазнавав переслідувань. Літ. 
діяльність почав 1925. Збірки вір¬ 
шів «Поеми без брехні» (1936), 
«Корисні поеми» (1938) присвяче¬ 
ні життю і боротьбі болг. пролета¬ 
ріату. В 1961—81 — гол. редак¬ 
тор журн. «Б-ьлгаро-сьветска друж¬ 
ба». У збірках «Червоний прапор» 
(1949), «Гірський дуб» (1959), «Ра¬ 
зом з народом» (1966), «Сонце на¬ 
ше, повітря наше» (1971), «Проле¬ 
тарські пісні» (1973), «Заводське 
сяйво» (1976) та ін. славить со¬ 
ціалістичну дійсність, болг.-рад. 
дружбу. Автор байок, фейлетонів, 
сатиричних творів, літ.-критичних 
статей. Перекладав твори М. Не- 
красова, М. Лєрмонтова, Т. Шев¬ 
ченка, П. Тичини та ін. Кілька 
разів відвідав Україну. Присвя¬ 
тив Україні і Т. Шевченкові ряд 
статей і віршів. За переклади і 
пропаганду рос. і укр. класичної 
і рад. л-р Рад. Уряд нагородив 
Т. орденами Дружби народів і 
«Знак Пошани». 
Те.: Укр. перекл.— [Вірші]. 
В кн.: Світло над Болгарією. К., 
1954; [Вірші]. В кн.: Антологія бол¬ 
гарської поезії, т. 2. К., 1974; Настала 
весна. К., 1977. О. Д. Кетков. 
ТбДОРОВ Михайло Дмитрович 
(н. 6.VI 1915, Одеса) — укр. рад. 
живописець, засл. діяч мист. УРСР 
(з 1967). В 1939—49 (з перервами) 
навчався в Ін-ті живопису, скульп¬ 
тури та архітектури ім.оІ. Ю. Рє- 
піна в Ленінграді у Б. Йогансона. 
Твори:«Переліски» (1957),«Ластів¬ 
ка» (1960), «Одеса. В парку куль¬ 
тури ім. Шевченка» (1964), «На 
байдарках», «Ранок» (обидва — 
1967), «Вічний вогонь» (1970), 
«Портрет чемпіонки XX Олімпій¬ 
ських ігор Ю. Рябчинської» (1975), 
триптих «Олімпіада. Москва. 1980» 
(1977—78). «^Срим» (1980). Карти¬ 
ни зберігаються в Одес. худож.му¬ 
зеї. Нагороджений орденом Трудо¬ 
вого Червоного Прапора. Іл. с. 286. 

Літ.: Михайло Тодоров. Альбом. 
К., 1978. . „ 
ТОДОРбВСЬКИИ Петро Юхи¬ 
мович (н. 26.VIII 1925, м. Бобри- 
нець, тепер Кіровоградської 
обл.) — укр. і рос. радянський 
кінооператор і кінорежисер, засл. 
діяч мист. УРСР (з 1967). Член 
КПРС з 1945. Учасник Великої 
Вітчизн. війни. У 1954 закінчив 
ВДІК (операторський ф-т). У 1954 
—55 — на Кишинів, кіностудії 
(оператор фільму «Молдавські 
наспіви»). В 1955—72 — на Одес. 
кіностудії худож. фільмів, спо¬ 
чатку як кінооператор, а згодом 
як режисер. Зняв фільми: «Весна 
на Зарічній вулиці» (1956), «Два 
Федори» (1958), «Спрага» (1960). 
Поставив фільми: «Ніколи» (1962), 
«Вірність» (1965), «Фокусник» 
(1967), «Міський романс» (1970). 
З 1975 — режисер кіностудії «Мос- 
фільм». Фільми: «Остання жерт¬ 
ва» (1975, за п’єсою О. Остров- 
ського), «В день свята» (1978), 
«Кохана жінка механіка Гаврило- 
ва» (1981). Фільми Т. відзначе: 
ні нагородами на всесоюзних і 
міжнар. (Венеція) кінофестива¬ 
лях. Нагороджений орденами 
Вітчизн. війни 1-го і 2-го сту¬ 
пенів, ін. орденами, медалями. 
ТОТДЗЕ Іраклій Мойсейович [н. 
14(27).III 1902, Тбілісі] — груз. 
рад. графік і живописець, засл. 
діяч мист. РРФСР (з 1951), нар. 
художник Груз. РСР (з 1980). Нав¬ 
чався у свого батька М. Тоїдзе, 
1930 закінчив Тбіліську АМ. Тво¬ 
ри: картини — «Лампочка Ілліча» 
(1927), «До нового життя» (1929), 
«Земний уклін Батьківщині» 
(1961); іл. до поеми Ш. Руставелі 
«Витязь в тигровій шкурі» (1937); 
плакати «Батьківщина-мати кличе» 
(1941) та ін. Нагороджений орде¬ 
ном Трудового Червоного Прашд>а, 
медалями. Держ. премія СРСР, 
1941, 1948, 1949, 1951. Іл. с. 286, 
а також до ст. Агітація, т. 1, 
с. 64—65. 
ТОЇДЗЕ Мойсей (Мосе) Іванович 
[21.1 (2.II) 1871, Тбілісі — 17.VI 
1953, там же]—груз. рад. живопи¬ 
сець, нар. художник СРСР (з 
1953), дійсний член АМ СРСР (з 
1947), Герой Праці (1932). 
У 1896 — 99 навчався в петер¬ 
бурзькій АМ у І. Репіна. За участь 
у політ, студентській демонстра¬ 
ції Т. було виключено з Акаде¬ 
мії і вислано до Тбілісі. Твори: 
«Мцхетоба» (1899—1901), «Праля» 
(1902), «Щасливе життя» (1934), 
«Старий Тбілісі» (1935), «Лист з 
фронту» (1942), «Пісня Перемоги» 
(1948); портрети і пейзажі. Кар¬ 
тини Т. зберігаються в Держ. 
музеї мистецтв Грузії та в музеї- 
квартирі М. І. Тоїдзе в Тбілісі. 
У 1922 створив художню студію, 
1930— 53 — професор Тбіліської 
АМ. Нагороджений орденами Ле¬ 
ніна, «Знак Пошани», медалями. 
Літ.: Пиралишвили О. Мосе Тоидзе. 
Тбилиси, 1958. 

ТСЗЙНБІ (ТоупЬее) Арнольд Джо- 
зеф (14. IV 1889, Лондон — 22.X 
1975, Йорк) — англ. бурж. історик 
і соціолог, почесний член Британ¬ 
ської академії. У 1919—24— про¬ 
фесор Лондон, ун-ту, 1925—55 — 
Лондон, школи екон. наук, один 
з керівників Королівського ін-ту 
міжнар. відносин. На формуванні 
поглядів Т. позначився вплив кон¬ 

цепції локальних культур О. 
Шпенглера, есхатології Августи- 
на Блаженного, індуїзму, інтуї¬ 
тивізму А. Бергсона. Т. еволюціо¬ 
нував від концепції замкнених 
цивілізацій до теорії розвитку їх 
у напрямі єдиної загальнолюдської 
цивілізації, яку він розумів як 
синтез релігій, від ліберально- 
бурж. позицій до радикального «со¬ 
ціального критицизму», близького 
до поглядів «нових лівих>. У пуб¬ 
ліцистичних працях останніх років 
відійшов від відвертого антикому- 
нгзму, виступав за мирне спів¬ 
існування та взаєморозуміння між 
Заходом і Сходом. Осн. праця — 
«Дослідження історії» (т. 1—12, 
1934—61). А. М. Феоктистов. 
ТОЙОТбМІ Хідейосі (1536— 
15. IX 1598, Фусімі) — полково¬ 
дець і держ. діяч феод. Японії. 
Походив з селян. З 1582, обій¬ 
маючи посаду канцлера, сконцент¬ 
рував у своїх руках всю владу в 
країні. Придушив опір князів, 
здійснив ряд реформ, спрямованих 
на зміцнення феод. д-ви. В 1589— 
95 провів ряд заходів, метою яких 
була реставрація кріпацтва. В 
1592—98 япон. феодали під керів¬ 
ництвом Т. вели загарбницьку 
війну проти Кореї, проте зазнали 
поразки. 
ТбКА Салчак Колбакхорекович 
[2(15).XII 1901, місцевість Мер- 
ген Урянхайського краю, те¬ 
пер Каа-Хемський р-н Тувинської 
АРСР — 11Л7 1973, Кизил] — 
тувин. рад. письменник, парт, і 
держ. діяч, Герой Соціалістичної 
Праці (1971), один з зачинателів 
ту в. рад. літератури. З 1929 член 
Тув. нар.-революційної партії. 
Член КПРС з 1944. Друкуватися 
почав 1931. Автор автобіографічно¬ 
го роману-трилогії «Слово арата» 
(кн. 1, 1950; Держ. премія СРСР, 
1951; кн. 2, 1956; кн. З під назвою 
«Нова Тува», 1964), документаль¬ 
ної повісті «Чого не бачив батько — 
син побачить» (1963), п’єс «Жін¬ 
ка», «Тонгур-оол», «Здійснена 
мрія», нарисів. Ген. секретар ЦК 
Тув. нар.-революц. партії (з 
1932), перший секретар Тув. об¬ 
кому КПРС (1944—73). Канд. в 
члени ЦК КПРС (1952—71), член 
ЦК КПРС (1971—73). Депутат Вер¬ 
ховної Ради СРСР 1—8-го скли¬ 
кань. Нагороджений 7 орденами 
Леніна, ін. орденами, медалями. 
Те.: У кр. перекл.— Слово арата. 
К., 1952; Рос. перекл.— Слово 
арата, кн. 1—3. М., 1972. 

Д. С. Куулар. 

ТОКАМ А К (скор. від «тороїд- 
на камера з магнітним полем») — 
замкнена магнітна пастка для 
утримання високотемпературної 
плазми, що має форму тора. Т. 
схожий на трансформатор з ко- 
роткозамкненою вторинною обмот¬ 
кою у вигляді плазмового витка, 
в якому збуджується електрич¬ 
ний струм. Плазма міститься в 
тороїдній вакуумній камері, на 
яку надягнено котушки, що ство¬ 
рюють тороїдне магнітне поле. 
Плазмовий виток стійко утримуєть¬ 
ся сумарним магн. полем, що його 
створюють поле струму в плазмі, 
тороїдне поле котушок і слабке 
поле кільцевих провідників, укла¬ 
дених вздовж камери. Силові 
лінії сумарного поля утворюють 
систему замкнених магн. повер- 

ТОКАМАК 

М. І. Тоїдзе. 

С. К. Тока. 

М. І. Тоїдзе. Портрет 
старого. 1952. Музей- 
квартира М. І. Тоїдзе. 
Тбілісі. 
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В. В. Токарєв. 

М. Д. Тодоров. «Олім¬ 
піада. Москва. 1980*. 
Центральна частина 
триптиха. 1977—78. 

І. М. Тоїдзе. Портрет 
сестри (актриси О. То¬ 
їдзе). 1925. Державний 
музей мистецтв Грузії. 
Тбілісі. 

хонь, вкладених одна в одну. По¬ 
чаткове нагрівання плазми здійс¬ 
нюється струмом, що протікає по 
плазмовому витку, додаткове — 
високочастотними електромагніт¬ 
ними полями або (і) інжекцією 
(впусканням) атомів, що мають 
високу енергію. На основі Т. 
існує кілька проектів термоядер¬ 
них реакторів. Т. запропонований 
(1950) в СРСР. Осн. внесок в 
розробку Т. зробили Л. А. Арци- 
мович, М. О. Леонтович, Б. Б. 
Кадомцев, В. С. Стрєлков (н. 
1933) та ін. В. Т. Толок. 

ТОКАНТГНС — ріка у Пд. Аме¬ 
риці, на Сх. Бразілії. Довж. 
2850 км, площа бас. 770 тис. км2. 
У верх, та серед, течії перетинає 
Бразільське плоскогір'я, порожи¬ 
ста, є водоспади. У пониззі вихо¬ 
дить на Амазонську низовину, 
впадає у рукав естуарію р. Ама¬ 
зонки — Пара. Живлення дощове. 
Характерні повені (жовтень — 
березень), під час яких вода підні¬ 
мається до 7—9 м. Пересічна вит¬ 
рата води у гирлі 16 800 м3/с. Суд¬ 
ноплавна на 350 км від грила. У 
бас. ріки — нац. парк Токантінс. 

ТбКАРЄВ Вячеслав Васильович 
[н. 26.VII (8.УІІІ) 1917, м. Богоро- 
дицьк, тепер Тул. обл.] — укр. 
рад. живописець, нар. художник 
УРСР (з 1977). Учасник Великої 
Вітчизн. війни. В 1933—38 навчав¬ 
ся в Рязанському худож. уч-щі, 
1939—48 (з перервами) — в Ін-ті 
живопису, скульптури та архітек¬ 
тури ім. 1. Ю. Рєпіна в Ленінгра¬ 
ді. Твори: «На відкритті колгосп¬ 
ної ГЕС» (1956—57), «Доярки» 
(1960—61), «Літо» (1961—62), 
«Нова школа» (1963—бо), «Солда¬ 
ти» (1965), «Комісар» (1966—67), 
«Правда» (1967), «Тачанка» 
(1969—70), «Жовтень на робітни¬ 
чій околиці» (1970—71), «Жовтне¬ 
ва поема» (1973—74), «Зігріті 
солдатським теплом» (1975), «Пое¬ 
ти революції. В. Маяковський, О. 
Блок, Е. Багрицький» (1977—78), 
«Натюрморт з самоваром» (1979). 
Картини зберігаються в Київ. 
ДМУОМ, Одес. худож. музеї та 
в ін. музеях. В 1949— 55 викладав 
в Одес. худож. уч-щі. Нагородже¬ 
ний орденом «Знак Пошани». Іл. 
див. також до ст. Живопис, т. 4, 
с. 120—121. 

ТСЗКАРЄВ Федір Васильович 
[2 (14).VI 1871, станиця Єгорлиць- 
ка, тепер Єгорлицького р-ну Ро¬ 
стов. обл.— 7.VI 1968, Москва, по¬ 
хований в Тулі] — рад. конструк¬ 
тор стрілецької зброї, Герой Соці¬ 
алістичної Праці (1940). Член 
КПРС з 1940. Н. в сім’ї донського 
козака. З 1907 навчався в стрілець¬ 
кій школі в Оранієнбаумі (тепер 
м. Ломоносов), де створив перший 
зразок автом. гвинтівки, перероб¬ 
леної з магазинної гвинтівки зраз¬ 
ка 1891 (С. І. Мосіна). В наступ¬ 
ні роки створив ряд автом. гвин¬ 
тівок. З 1921 Т. працював на 
Тульському збройовому з-ді, де 
розробив ряд систем автом. зброї, 
зокрема ручний кулемет МТ, 
автом. пістолет ТТ, самозарядні 
гвинтівки СВТ-38, СВТ-40, АВТ-40, 
прийняті на озброєння Рад. 
Армії. Нагороджений 4 орденами 
Леніна, орденом Суворова 2-го 
ступеня, ін. орденами, медалями. 
Держ. премія СРСР, 1940. 

ТОКАРНИЙ ВЕРСТАТ — 1) Ме¬ 
талорізальний верстат, на якому 
точінням обробляють заготовки 
(вироби) переважно у формі тіл 
обертання. Один з найдавніших і 
найпоширеніших верстатів, на ос¬ 
нові якого створено верстати сверд¬ 
лильної, розточувальної та ін. 
груп. Осн. частини Т. в ..станина; 
передня (нерухома) бабка з шпин¬ 
делем і коробкою швидкостей 
(іноді коробку розміщують в осно¬ 
ві верстата); задня (рухома) баб¬ 
ка, призначена для підтримуван- 

Металорізальний токарний верстат 
(токарно-гвинторізний). 

ня заготовки і закріплювання ін¬ 
струмента; коробка подач; су¬ 
порт; фартух, де розміщено ме¬ 
ханізми, що перетворюють обер¬ 
товий рух ходового гвинта (або 
ходового валика) на поступальне 
переміщення супорта. На Т. в., 
крім звичайних токарних робіт 
(обточування поверхонь, розто¬ 
чування отворів та ін.), можна 
нарізувати зубці, зовн. і внутр. 
різьбу, свердлити отвори тощо. 
Розрізняють Т. в. (мал.) універ¬ 
сальні — токарно-гвинторізні (най¬ 
поширеніші), револьверні (див. 
Револьверний верстат), карусель¬ 
ні (див. Карусельний верстат) та 
лобові; напівавтомати й автомати; 
спеціальні — затилувальні вер¬ 
стати, багаторізцеві, вальцето- 
карні, колесотокарні тощо. Т. в. 
обладнують копіювальними при¬ 
строями, системами програмного 
керування. 2) Деревообробний 
верстат для обробки заготовок 
(виробів), що мають форму тіл 
обертання. За принципом дії та 

В. В. Токарєв. Поети революції. В. 
Маяковський, О. Блок, Е. Багриць¬ 
кий. 1977—78. Одеський літератур¬ 
ний музей. 

конструкцією деревообробні Г. в» 
схожі на Т. в. металорізальні. Де¬ 
ревообробні Т. ь. поділяють на 
центрові, де заготовку затискують 
у центрах; лобові, на яких оброб¬ 
ляють заготовки великого діамет¬ 
ра і невеликої довжини, і спе¬ 
ціальні. Л. Г. Лубенець. 
ТОКАТА (італ. Іоссаіа, букв.— 
торкання) — віртуозна муз. п’єса 
для фортепіано або органа, напи¬ 
сана в швидкому темпі, чіткому 
ритмі, звичайно з перевагою удар¬ 
ної акордової техніки (напр., 
фортепіанна токата Р. Шумана). 
В 16—18 ст. Т. писали у вільній 
імпровізаційній формі, близькій 
до прелюдій і ^фантазій (напр., 
органні токати Й. С. Баха). Се¬ 
ред авторів Т. — і рад. компози¬ 
тори С. Прокоф’єв, В. Кирейко, 
А. Кос-Анатольський, І. Шамо. 
ТОКІЙСЬКИЙ ПРОЦЕС —судо- 
вий процес над головними япон. 
воєнними злочинцями, шо відбу¬ 
вався в Міжнародному воєнному 
трибуналі для Далекого Сходу 
з 3^ 1946 по 12.XI 1948 у Токіо. 
До суду було віддано колишніх 
прем’єр-міністрів Хірота. Тодзіо, 
Хіранума, Койсо, найвищих уря¬ 
довців і військових мілітарист¬ 
ської Японії Аракі, Доїхара, Хата, 
Осіма, Хосіно, Ітагакі, Того, Сі- 
геміцу, Сато, Кідо та ін. (всього 
28 чол.). Трибунал визнав усіх 
підсудних винними в тому, що про¬ 
тягом 1928—45 вони планували, го¬ 
тували і вели агресивні війни про¬ 
ти СРСР, Китаю, США, Великобри¬ 
танії та ін. країн, разом з гітле¬ 
рівською Німеччиною і фашист. 
Італією прагнули світового пану¬ 
вання. Підсудні були також визна¬ 
ні винними у вчиненні воєнних зло¬ 
чинів і злочинів проти людяності. 
Трибунал засудив до повішення 
сім чоловік, у т. ч. Хірота і Тодзіо. 
Шістнадцять підсудних було за¬ 
суджено до довічного, інших — до 
різних строків тюремного ув’яз¬ 
нення. Двоє підсудних померли під 
час процесу, один через хворобу 
був визнаний неосудним. Вирок 
щодо засуджених до смертної кари 
було виконано вночі проти 23.ХІІ 
1948 в Токіо. Див. також Міжна¬ 
родні воєнні трибунали. 
тбкю — столиця Японії, голов¬ 
ний політ., екон. і культур, центр 
країни. Розташоване в пд.-сх. час¬ 
тині о. Хонсю, на зх. узбережжі 
мілководної Токійської зат. Тихого 
ок., в місці впадіння в неї річок 
Аракави, Едогави, Суміди, Тами. 
Вузол з-ць, автошляхів і авіаліній, 
у т. ч. міжнародних. Мор. порт. 
Метрополітен (з 1927). Т. — одне з 
найбільших міст світу. Площа 
власне Т. (23 міські райони) 
577 км2, Великого Т. (столичної 
префектури Токіо-то, в яку, крім 
міських районів, входять 26 неве¬ 
ликих прилеглих міст, 24 поселен¬ 
ня сільс. і міськ. типу та о-ви Ідзу 
й Огасавара) — 2,14 тис. км2. Сто¬ 
лична префектура з прилеглими 
префектурами Канагава,Тіба,Сай- 
тама та ін. утворюють т. з. Токій¬ 
ську агломерацію (Сютокен). Нас. 
Т.—11,6 млн. чол. (1981). На міс¬ 
ці су час. Т. 1457 збудовано палац 
Едо (дослівно — «вхід до затоки»), 
навколо якого виникли поселення 
ремісників і торговців. У 1590 Едо 
захопив феодал Іеясу Токугава. 
В 1603—1867 Едо — резиденція 
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сегунгв з роду Току гава. В 18 ст. 
Едо став одним з найбільших 
міст світу. З 1869 Едо — резиден¬ 
ція імператора, столиця д-в (пере 
йменований на Т.— «східна сто¬ 
лиця»). В 1918 в Т. відбувалися 
<рисові бунтиь. В 1922 в Т. засно¬ 
вано Комуністичну партію Япо¬ 
нії. Після війни Т.— важливий 
ценір япон. робітн.і демократич¬ 
ного руху. В 1964 в Т. відбулися 
XVIII Олімпійські ігри. Провідні 
галузі пром-сті — машинобудуван 
ня (вироби, електронного і електро 

Театр кабукі (сталий будинок). Архі¬ 
тектор О. Сіньїтіро. 1924. 

тех. устаткування та апаратури, 
точних машин, оптико-мех. виро¬ 
бів, автомобілів, літаків, суден, 
тепловозів, залізничного устатку¬ 
вання, верстатів, дорожніх машин 
та ін.) і металообробка. Значна ме¬ 
талург., хім. (гол. чин. вироби, 
ліків, косметичних виробів, ла¬ 
ків, фарб), нафтохім. і прліграф. 
пром-сть. Численні підприємства 
буд. матеріалів, керамічної, шкі- 
ряно-взут., меблевої, текст., швей¬ 
ної, харчосмакової пром-сті. В Т. 
концентруються найбільші фінанс.- 
пром. групи (Міцубісі, Сумітомо, 
Міцуї та ін.) і банки країни, нац. 
й іноз. монополії. Товарна і фон¬ 
дова біржі. Токійський, Токійсь¬ 
кий муніципальний, с.-г., пед., 
красних мистецтв і музики та при¬ 
ватні ун-ти, технологічний ін-т 
та ін. вузи. Академія наук, акаде¬ 
мія мистецтв. Численні н.-д. ін-ти 
(охорони здоров’я, гігієни, при¬ 
родних ресурсів, проблем народо¬ 
населення та ін.), лабораторії (у 
т. ч. Нац. аерокосмічна), наук, 
центри (зокрема, Нац. онкологіч¬ 
ний, Нац. дослідний захисту від 
стихійних лих). Найбільші б-ки: 
Нац. парламентська та ун-тів. Се¬ 
ред музеїв: Токійський нац., Оку- 
ра Сюкокан, Недзу, Національ¬ 
ні науковий, зх. мистецтва, сучас¬ 
ного мистецтва; каліграфії, нар. 
ремесел, транспорту; художні га¬ 
лереї. Численні театральні примі¬ 
щення, концертні зали. Т. забу¬ 
довувалося хаотично; майже по¬ 
ловина міста була знищена земле¬ 
трусом 1923, а також під час 2-ї 
світової війни 1939—45. Сучас. 
Т. історично поділяється на «Старе 
місто» (райони Тійода, Асакуса, 
Канда та ін.) та «Нове місто» 
(р-ни Сібуя, Сіндзюку, Ікебукуро 
та ін.). Архіт. пам’ятки: в історич¬ 
ному центрі міста (р-н Ніхонба 
сі) — комплекс імператорського 
палацу, колишньої резиденції се- 
гунів роду Токугава (будівництво 
почато бл. 1600, перебудови 19 та 
20 ст.); храми богині Каннон і 
бога Тосьогу (обидва — 17 ст.); 
палац Акасака (1908, арх. О. Ката- 
яма), парламент (1915—36, арх. 
Т. Охама та ін.), центр, поштамт 
(1934, арх. Т. Іосіда, М. Ямада). 

Метрополітен фестівал холл у 
парку Уено (1960—61, арх. К. 
Майокава), Олімпійський спорт, 
комплекс (1963—64, арх. К. Тан- 
ге), собор св. Марії (1964, арх. 
К. Танге), Нац. театр кабукі (но¬ 
вий будинок, 1967, арх. І. Хіраю- 
кі), будинок Верховного суду 
(1974, арх. О. Сіньїтіро), ресторан 
«Ні-бан-кан» (1977, арх. Т. Мі¬ 
нору). 
ТОКМАГАМБЄТОВ Аскар 
[6 (19).IX 1905, тепер радгосп ім. 
XVIII партз’їзду Теренозексько- 
го р-ну Кзил-Орд. обл.—21.VIII 
1983, м. Кзил-Орда]— казах, рад. 
письменник. Член КПРС з 1931 
Друкуватися почав 1924. Перша 
зо. віршів — «Пісні праці» 
(1928). Осн. теми творчості Т.— 
Ленін і партія, штужба народів, 
творча праця. Збірки віршів і 
поем «На вулицях Берліна» (1932), 
«Путівка в життя» (1939), «Весна 
агронома» (1954), «Доля поета». 
«Журавлі» (обидві — 1965), «Зо¬ 
лоте листя» (1975) та ін. Автор ро¬ 
манів і повістей «Батько і син» 
(1961), «Акмоншак» (1973), «Ку¬ 
пол поезії» (1975). Твори для ді¬ 
тей. Написав вірш «Рідній Украї¬ 
ні». Шевченкові присвятив поезії 
«В дні ювілею» та «Думи на Коса- 

ралі» (обидві — 1954). Автор 
статті «Досвід перекладу творів 
Шевченка» (1939). Переклав пое¬ 
ми Шевченка «Кавказ», «Тополя», 
«Наймичка». Нагороджений орде¬ 
ном Жовтневої Революції, ін. ор¬ 
денами, медалями. Б. Іскаков. 
ТОКМАК — річка у Запоріз. обл. 
УРСР. Див. Молочна. 
токмАк — місто обласного під¬ 
порядкування Запоріз. обл. УРСР, 
райцентр, на р. Молочній (Токма¬ 
ку). Залізнич. ст. Великий Ток- 

Токіо. Вил частини міста. 
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А. Токомбаев. 

мак. Засн. 1784 під назвою Вели¬ 
кий Токмак. На поч. 20 ст. в мі¬ 
стечку виникла с.-д. орг-ція. Під 
час революції 1905—07 у Вели¬ 
кому Токмаку відбулися страйки 
робітників. У 1910—12 тут вів 
революц. роботу П. О. Мойсеєнко. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. З 1938 Великий Токмак — 
місто. З 1962 має сучас. назву. 
У місті: дизелебуд., ковальсько- 
штампувальний, металевих госп. 
виробів, консервний, комбікормо¬ 
вий, м’ясокісткового борошна, буд. 
матеріалів, хлібобулочних виро¬ 
бів з-ди; меблевий, молочнокон¬ 
сервний комбінати, швейна ф-ка, 
гранітний кар’єр, райсільгосптех- 
ніка, райсільгоспхімія, підпри¬ 
ємства побутового обслуговування. 
Мех. технікум, профес.-тех. уч-ще, 
18 заг.-осв., 2 муз., 2 художні й 
спортивна школи, 2 лікарні, полі¬ 
клініка. Будинок культури, 5 клу¬ 
бів, палац спорту, 29 б-к; музеї: 
істор. та бойової і трудової слави 
дизелебуд. з-ду. В Т. народився 
рад. конструктор авіадвигунів 
О. Г. Івченко. 
ТОКМАК — місто респ. підпоряд¬ 
кування Кирг. РСР. Розташований 
у сх. частині Чуйської долини, на 
лівому березі р. Чу. Залізнична 
станція. 66 тис. ж. (1983). Найбіль¬ 
ші підприємства: вироби, об’єднан¬ 
ня «Токмакбудматеріали» та кон¬ 
сервне; м’ясокомбінат, два авто- 
рем., цукр., мол. з-ди; ф-ки: пер¬ 
винної обробки вовни та камволь¬ 
но-прядильна. Технікум механіза¬ 
ції та електрифікації с. г., мед. 
і культур.-осв. уч-ща. Т. утворе¬ 
ний 1927. 
ТОКМ Ак-мргйл А — гора 
на Приазовській височині. Див. 
Синя. 
ТОКМАЦЬКИЙ РАЙбН — у 
центр, частині Запоріз. обл. У РСР. 
Утворений 1923. Площа 1,4 тис. 
км2. Нас. 22,2 тис. чол. (1983). У 
районі — 57 населених пунктів, 
підпорядкованих 11 сільс. Радам 
нар. депутатів. Центр — м. Ток¬ 
мак. Поверхня району — низовин¬ 
на рівнина, що поступово знижу¬ 
ється з Пн. Сх. на Пд. Зх., поши¬ 
рені замкнуті зниження (поди). 
Корисні копалини: марганцева ру¬ 
да (Нікопольський марганцевий 
басейн), цегельні й керамічні гли¬ 

ни, піски, граніти. Річки — Мо¬ 
лочна та її прит. Курушан, Юшан- 
ли. Грунти чорноземні. Лежить у 
степовій зоні. Осн. пром. і куль¬ 
турний центр району — місто обл. 
підпорядкування Токмак. У ра¬ 
йоні найбільші підприємства — 
комбікормовий та по вироби, м’я¬ 
со-кісткового борошна (Токмак) 
з-ди. Районний комбінат побуто¬ 
вого обслуговування (Токмак). 
С. г. району спеціалізується на 
вирощуванні зернових, соняшни¬ 
ку, овочевих і баштанних культур, 
рицини та виробництві м’яса, 
молока, вовни, яєць. Площа с.-г. 
угідь 1982 становила 130,3 тис. 
га, у т. ч. орні землі — 110,8 тис. 
га. Зрошується 1,5 тис. га земель. 
У Т. р.— 13 колгоспів, 7 радгос¬ 
пів, птахофабрика, райсільгосп- 
техніка, райсільгоспхімія. Заліз¬ 
ничні станції: Великий Токмак, 
Молочанськ. Автомоб. шляхів — 
403 км, у т. ч. з твердим покрит¬ 
тям — 371 км. У районі — 19 заг.- 
осв. та 2 муз. школи; 39 мед. закла¬ 
дів, у т. ч. З лікарні. 11 будинків 
культури, 32 клуби, 45 кіноуста¬ 
новок, 25 б-к. У Т. р. видається 
газ. «Комуністичним шляхом» (з 
1931). В. В. Тиминюк. 
ТОКОМ БАЄВ Аали (псевд.— 
Балка; н. 7.XI 1904, с. Чон-Кемін, 
тепер Кемінського р-ну Кирг. РСР) 
— кирг. рад. письменник, нар. поет 
Киргизії (з 1945), акад. АН Кирг. 
РСР (з 1954), Герой Соціалістич¬ 
ної Праці (1974). Член КПРС з 
1927. Друкуватися почав 1924. Пер¬ 
ша зб. поезій — «Про Леніна» 
(1927). У зб. віршів «Квіти праці» 
(1932), «Ранні вірші» (1934), по¬ 
вісті «Поранене серце» (1940), пое¬ 
мах «Своїми очима» (1952), «Ме¬ 
лодія комуза» (1960) показав жит¬ 
тя трудящих за Рад. влади. У 
роки Великої Вітчизн. війни висту¬ 
пав з патріотичними творами (пое¬ 
ма «Земляк Манаса», 1941; зб. 
віршів «Подяка», 1944). Автор 
поеми «Жива історія» (1969), зо. 
«Голос часу» (1966), п’єс «Слід¬ 
ство триває» (1962), «Зерно без¬ 
смертя» (1966). Роман у віршах 
«Перед світанком» (1962)— про бо¬ 
ротьбу кирг. народу проти цариз¬ 
му. Автор повісті «Дністер впадає 
в глибоке море» (1939), в якій 
відобразив життя трудящих Зх. 
України, статей про Т. Шевченка. 
Нагороджений 2 орденами Леніна, 
ін. орденами, медалями. 
Те.: Укр. перек л.— [Вірші]. 
В кн.: Радянська література народів 
СРСР. К., 1952; Хвиля Іссик-Кулю. 
К., 1975; Рос. п е р е к л.— Мело- 
дия комуза. Фрунзе, 1962; Стихотво 
рения. М., 1974; Древо. Фрунзе, 1978. 

К. Саматов. 
ТОКОФЕРОЛИ (від грец. тохО£ 
— пологи, фєрсо — несу і лат. 
оіеит — олія) — вітаміни групи 
Е. Належать до природних похід¬ 
них хроману (бензо-у-дигідропі- 
рану). Існують 4 похідні з насиче¬ 
ними бічними ланцюгами: а-, 0-, 
у- і б-Т. та 4 похідні з нена- 
сиченими — токотриеноли. 
Найбільшу активність має а-Т. 
Біол. значення Т. полягає в їх 
необхідності для нормального про¬ 
цесу розмноження (Т.— т. з. фак¬ 
тор розмноження або антисте- 
рильний вітамін), у виконанні 
функцій антиокислювачів по від¬ 
ношенню до ненасичених ліпідів 
тощо. В організм тварин і людини 

Т. надходять з їжею. Гол. джере¬ 
ло Т.— рослинні олії. Недостача 
Т. викликає безплідність, дистро¬ 
фію м’язової тканини, дегенера¬ 
цію нервових клітин. В меди¬ 
цині застрсовують синтетичний 
препарат вітаміну Е — Т. ацетат 
і концентрат вітаміну Е з природ¬ 
ної сировини для лікування без¬ 
плідності, нервових, шкірних зах¬ 
ворювань (зокрема, псоріазу), гі¬ 
потрофії у дітей тощо. Т. мають 
промислове значення: захищають 
рослинні олії від згіркнення. 

Т. П. Угарова. 
ТОКСИКОЗ (від грец. то£тоу — 
отрута) — хворобливий стан, що 
виникає внаслідок діяння на орга¬ 
нізм людини або тварин різних 
токсинів і отрут. Розрізняють 
ендогенний та екзогенний Т. Пер¬ 
ший з них зумовлений утворенням 
отруйних продуктів у самому орга¬ 
нізмі; виникає при порушеннях об¬ 
міну речовин, зокрема у зв’язку 
з порушенням знешкоджувальної 
функції печінки, при захворюван¬ 
нях нирок, ендокринних органів, 
при патологічному перебігу вагіт¬ 
ності (див. Токсикози вагітності) 
тощо. Екзогенний Т. спричиню¬ 
ється проникненням в організм різ¬ 
номанітних шкідливих речовин з 
навколишнього середовища (див. 
Отруєння). Стан Т. спостерігаєть¬ 
ся при харчових токсикоінфекціях 
та інтоксикаціях, а також при ба¬ 
гатьох інфекц. хворобах. Перебіг 
Т. залежить від особливостей хво¬ 
роботворного чинника й опірних 
властивостей організму. Див. та¬ 
кож Уремія. 
токсикбзи вагГтності — 
ускладнення вагітності, що харак¬ 
теризуються розладами обміну ре¬ 
човин і судинними розладами. Па¬ 
тогенез Т. в. повністю не вивчено. 
Т. в. найчастіше зустрічаються 
у немолодих вперше вагітних жі¬ 
нок і у жінок з захворюваннями 
нирок, печінки, серцево-судинної 
системи, органів травлення, нерво¬ 
вої і ендокринної систем. Велике 
значення у виникненні Т. в. має 
зовн. середовище — умови праці, 
побуту та ін. При повторних ва¬ 
гітностях імовірність розвитку 
Т. в. різко зменшується. Розріз¬ 
няють ранні Т. в. (у першу поло¬ 
вину вагітності — 10—12 тижнів) 
і пізні (у другу половину — 26— 
40 тижнів). У кожній з цих двох 
груп є дві підгрупи — чисті (пер¬ 
винні) Т. в., що розвиваються на 
фоні клінічно здорового організму, 
і поєднані (вторинні)Т. в., які ви¬ 
никають на фоні ін. захворювань. 
До ранніх Т. в. відносять посилену 
і тривалу слинотечу, блювання і 
неспинне блювання (20 раз на до¬ 
бу), яке веде до зоезводнювання 
організму, інтоксикацій, знижен¬ 
ня артеріального тиску (гіпото¬ 
нія), прискорення пульсу тощо. 
До пізніх Т. в. відносять набряки 
тіла, які з’являються на ногах, 
а потім поширюються на все тіло 
(водянка вагітних), нефропатії 
(набряки, підвищений артеріаль¬ 
ний тиск, поява білка в сечі — про- 
теїнурія), прееклампсія (головний 
біль, мигтіння «мушок» перед 
очима — пов’язані з порушенням 
мозкового кровообігу, біль під 
грудьми тощо), еклампсія (вияв¬ 
ляється нападами судорог з непри¬ 
томністю, під час яких може наста- 



ги смерть від набряку легень, кро¬ 
вовиливу у мозок тощо). Профі¬ 
лактика: гігієнічний режим 
під час вагітності, ранній і си¬ 
стематичний лікарський догляд за 
вагітними в жіночій консультації. 
Лікування усіх видів Т. в. 
проводять тільки стаціонарно. 

О. Т. Михайленко. 
ТОКСИКОЛОГІЯ (відгрец. то£і- 
х6у — отрута і Хбуод — вчен¬ 
ня) — розділ медицини, що вив¬ 
чає фізичні і хімічні властивості 
отрут та їх діяння на організм 
людини і тварин. Т. досліджує 
процеси надходження токсичних 
сполук в організм, розподіл, пере¬ 
творення і виділення з організму 
(токсикокінетику), вплив на орга¬ 
ни і системи, механізм дії (токси- 
кодинаміку), причини і механізми 
вибіркової токсичності, розробляє 
засоби лікування і профілактики 
отруєнь. Предметом вивчення Т. 
є продукти хім. синтезу, промисло¬ 
ві отрути і пестициди, токсичні 
речовини рослинного, тваринного і 
мінерального походження. Відо¬ 
мості про отрути та їх дію на ор¬ 
ганізм відомі ще з глибокої давни¬ 
ни, але становлення Т. як науки 
відноситься до 2-ї пол. 19 ст. Знач¬ 
ний внесок у розвиток Т. зробили 
франц. вчені К. Бернар, Ф. Ма- 
жанді, нім.— Л. Герман, Д. Дра- 
гендорф, англ.— Р. Коберт та ін., 
а також вітчизн. вчені І. М. 
Сєченов, С. П. Боткін, Є. В. Пелі¬ 
кан, І. П. Павлов, М. П. Кравко- 
ва та ін. Стимулом до розвитку Т. 
в СРСР став розвиток фармаколо¬ 
гії, хімічної промисловості і хімі¬ 
зації с. г. В 1930—40 школи М. В. 
Лазарєва (Ленінград), М. С. Прав- 
діна (Москва), О. І. Черкеса (Хар¬ 
ків) інтенсивно розвивали промис¬ 
лову Т. У ці ж роки почала розвива¬ 
тися Т. пестицидів (Г. Л. ІИкавера, 
Л. І. Медведь, Київ), яка в 1950— 
60 переросла в самостійну галузь— 
с.-г.Т., що набула значного роз¬ 
витку після створення у 1964 Гі¬ 
гієни і токсикології пестицидів, 
полімерних і пластичних мас все¬ 
союзного науково-дослідного ін¬ 
ституту у Києві. У зв’язку з 
проблемою охорони навколишньо¬ 
го середовища в 1970—80 сформу¬ 
валися харчова, комунальна, по¬ 
бутова, ветеринарна та ін. галузі 
профілактичної (гігієнічної) Т. По¬ 
дальший розвиток одержали су¬ 
дова, військова, лікарська і клі¬ 
нічна Т. Тепер Т. переросла в нау¬ 
ку про патологію хімічного поход¬ 
ження, оскільки вона вивчає не 
лише гострі і хронічні отруєння, 
а й усі найближчі і віддалені ре¬ 
зультати дії на організм хім. ре¬ 
човин (ембріотоксичний, терато- 
генний, мутагенний, канцероген¬ 
ний, алергенний та ін. ефекти). Т. 
використовує методи експеримен¬ 
тальної патології, фармакології, 
ембріології і тератології, онко¬ 
логії, генетики, алергології та ін. 
наук. Т. тісно пов’язана з гігіє¬ 
ною, бо її завданням є обгрунту¬ 
вання нешкідливих для організму 
концентрацій речовин і встанов¬ 
лення гігієнічних стандартів вмі¬ 
сту шкідливих речовин в повітрі 
робочої зони і об’єктів навколиш¬ 
нього середовища, а також розроб¬ 
ка методів прогнозування токсич¬ 
ності і гігієнічних нормативів. Вик¬ 
ладання питань з Т. провадиться 

на кафедрах1 фармакології, гігі¬ 
єни, внутр. хвороб мед. учбових 
закладів, результати наукових дос¬ 
ліджень з Т. в СРСР публікують¬ 
ся в журн. «Фармакология и ток- 
сикология», «Гигиена и санитария», 
«Гигиена труда и профзаболева- 
ний», «Судебно-медицинская зкс- 
пертиза», науково-відомчих збірни¬ 
ках. Т. ветеринарна вив¬ 
чає токсичну дію отрут (рослинних, 
синтетичних, мінеральних) на ор¬ 
ганізм с.-г. і промислових тварин, 
а також причини, особливості та 
умови їх отруєнь. Розробляє мето¬ 
ди швидкої діагностики, подання 
першої допомоги, лікування і про¬ 
філактику отруєнь тварин, вете¬ 
ринарно-санітарну експертизу при 
отруєннях. Наук, центри вет. Т.— 
Всесоюзний ін-т експерименталь¬ 
ної ветеринарії (Москва), Укр. 
н.-д. ін-т експериментальної вете¬ 
ринарії (Харків). 

Літ.: Саноцкий И. В., Уланова И. П. 
Критерии вредности в гигиене и ток- 
сикологии при оценке опасности хими- 
ческих соединений. М., 1975; Справоч- 
ник по пестицидам. К., 1977. 

Ю. С. Каган. 

ТОКСЙНИ (від грец. то2;^и6V — 
отрута) — хімічно неоднорідна 
група речовин мікробного, рослин¬ 
ного або тваринного походження, 
що здатні викликати різноманітні 
специфічні патологічні зміни в 
структурі та функціях клітин, 
тканин, органів — типові захворю¬ 
вання людини та тварин. Початок 
вивчення Т. відноситься до кінця 
19 ст. В 1884 вперше Р. Кохом 
був описаний Т. збудника холе¬ 
ри, в 1888 франц. вченим Е. Ру 
та швейц. вченим А. Ж. Е. Йєрсе- 
ном — дифтерії, а в 1890 нім. 
епідеміологами К. Фабером, Е. 
Берінгом та япон. вченим С. Кі- 
тазато — правцевий Т. Бактері¬ 
альні Т. поділяються на екзоток¬ 
сини та ендотоксини. Деякі бак¬ 
терії за певних умов можуть про¬ 
дукувати як ендо-, так і екзоток¬ 
сини. До екзотоксинів від¬ 
носять Т., що виділюються бакте¬ 
ріями в навколишнє середовище 
в процесі їх життєдіяльності (збуд¬ 
никами дифтерії, ботулізму, 
правця тощо). Для них характер¬ 
ні висока токсичність, органотроп- 
ність — вибірковість ураження 
окремих органів і тканин, інкуба¬ 
ційний період від кількох годин 
до кількох діб, антигенна актив¬ 
ність (див. Антигени). За хім. 
структурою екзотоксини — білки, 
малостійкі до дії світла, кисню, за 
винятком деяких (ботулінного, ста¬ 
філококового), термолабільні, під 
дією формаліну та т-ри 38—50 °С 
переходять в анатоксини. Мають 
властивості ферментів (напр., роз¬ 
щеплюють лецитин, викликають 
гемоліз еритроцитів, руйнують лей¬ 
коцити тощо), що зумовлюється 
наявністю в молекулі екзотоксинів 
активних центрів. Ендотокси- 
н и міцно зв’язані з мікробною 
клітиною і вивільняються після 
її зруйнування. Це — високомоле- 
кулярні комплекси ліпополісаха- 
ридів з білками, які характеризу¬ 
ються менш тривалим інкубацій¬ 
ним періодом (кілька годин), як 
правило, термостабільні, піроген- 
ні, але менше токсичні, діють 
менш вибірково, ніж екзотоксини, 
є слабими антигенами; під дією 

формаліну та т-ри частково зне¬ 
шкоджуються, але втрачають іму¬ 
ногенні властивості (див. Імуні¬ 
тет). Ендотоксини специфічно 
діють на епітелій кишечника, ви¬ 
кликають зниження опірності орга¬ 
нізму до інфекцій, впливають на 
процес зсідання крові, можуть 
спричинювати інфекційно токсич¬ 
ні шоки. Ендотоксини характерні 
для ентеробактерій, бруцел, го¬ 
нококів, менінгококів та ін. 
Продуцентами Т. є також мікро¬ 
скопічні гриби. їх мікотоксини — 
багатокомпонентні сполуки, які 
містять в собі пептиди, органічні 
к-ти, фурани, терпени, глікозиди 
та ін. За своїми хім. і біол. вла¬ 
стивостями до Т. бактерій дуже 
близькі деякі продукти тваринно¬ 
го та рослинного походження. До 
них належать зміїна отрута (кобр, 
гадюк), отрута скорпіонів, паву¬ 
ків, бджіл, мурашок та ін. от¬ 
руйних тварин. Токсичні речови¬ 
ни отруйних рослин (рицин, аб- 
рин; вивчені ще П. Ерліхом, 1891) 
являють собою токсичний білок. 
Т. знайшли застосування у вироб¬ 
ництві анатоксинів, що використо¬ 
вуються як вакцини, для одержан¬ 
ня лікувальних сироваток (див. 
Серотерапія, Серопрофілакти¬ 
ка), лікувальних препаратів (що 
містять бджолину або зміїну отру¬ 
ту, пірогени). А. П. Дем'яненко. 
ТОКСОПЛАЗМА (Тохоріазша) — 
рід паразитичних найпростіших 
ряду кокцидій. Єдиний вид роду 
Т.— Т. §опсііі, має складний цикл 
розвитку із зміною хазяїв, парази¬ 
тує в ссавців, у т. ч. й людини, 
та птахів (проміжні хазяї), роз¬ 
множуючись в їхніх органах і 
тканинах нестатевим шляхом (ен- 
додіогенією — внутрішнім брунь¬ 
куванням) з утворенням ендозої- 
тів розміром 4—7 мкм. При хро¬ 
нічному ураженні Т. утворюють 
в органах цисти з сотнями одно- 
ядерних цистозоїтів всередині. Ен- 
дозоїти і цистозоїти є джерелом 
зараження остаточних хазяїв — 
переважно котів та ін. котячих. 
В їхньому організмі відбувається 
статевий процес Т., що завершує¬ 
ться утворенням ооцист з 2 спора¬ 
ми, які містять по 4 спорозоїти. 
Т. уражає клітини різних органів, 
гол. чин. ретикулоендотеліальної 
системи, м’язів і мозку, спричиню¬ 
ючи тяжке захворювання — ток¬ 
соплазмоз . в. П. Коваль. 
ТОКСОПЛАЗМОЗ — паразитар¬ 
не захворювання людини та ряду 
тварин, що спричинюється токсо¬ 
плазмами. Джерелом інфекції мо¬ 
жуть бути дикі та свійські тварини 
(свині, кролі, собаки, кішки, ко¬ 
зи, велика рогата худоба, олені, 
лисиці, білки, ховрахи, птахи 
тощо) або хвора людина. Зара; 
ження відбувається при вживанні 
в їжу заражених і недостатньо тер¬ 
мічно оброблених продуктів (м’я¬ 
са, молока і яєць), через слизові 
оболонки, ушкоджену шкіру (най¬ 
частіше заражуються працівники 
боєнь, м’ясокомбінатів). Потрап¬ 
ляючи в організм людини, збуд¬ 
ник розноситься з плином крові, 
викликаючи ураження різних ор¬ 
ганів (мозку, очей, селезінки, 
печінки, лімфатичних вузлів то¬ 
що). Розрізняють Т. природже¬ 
ний і набутий (гострий і хроніч¬ 
ний). При природженому Т. дити- 
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Токсоплазма. 
А. Схема субмікроско¬ 
пічної будови Тохо- 
ріазгпа вопсііі: 
1 — коноїд—опірний ут¬ 
вір; 2 — роптрії (міс¬ 
тять речовину, що 
сприяє проникненню 
токсоплазми в клітину 
хазяїна); 3 — апарат 
Гольджі; 4 — ядро; 
5 — ультрацитостом 
(пора); 6 — мітохонд- 
рія; 7 — ендоплазма 
тичний ретикулюм з ри¬ 
босомами. 
Б. Цикл розвитку То 
хоріазша допсііі: 
1 — стадії розвитку в 
кишечнику кота; 2—4— 
ооцисти; 5—6 — стадії 
розвитку в організмі 
миші; 7 — новонаро¬ 
джене мишеня, зараже¬ 
не токсоплазмами через 
плаценту. 

19 УРЕ, т. 11 
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ТОКТОГУЛ 

САТИЛГАНОВ 

Токтогул Сатилганов. 

К. Токуда. 

Ф. І. Толбухін. 

Е. Толлер. 

на заважуєтеся від матері під час 
внутрішйьоутробного розвитку. 
При Т. вагітність може закінчу¬ 
ватися мимовільним абортом, 
мертволародженням, передчасни¬ 
ми родами а.бо народженням дити¬ 
ни з різними виродливостями вна¬ 
слідок порушення розвитку мозку, 
серця та ін. органів (такі діти 
нерідко відстають в психічному 
розвитку). Набутий гострий Т. 
супроводиться гарячкою, голов¬ 
ним болем, болем у м’язах. Мож¬ 
ливі ураження лімфатичних вуз¬ 
лів, очей, шкіри, головного мозку 
1 його оболонок, внутрішніх ор¬ 
ганів. Перебіг хронічних Т. три¬ 
ває роками і характеризується не¬ 
здужанням, заг. кволістю, субфеб- 
рильною т-рою, головними боля¬ 
ми, дратливістю, зниженням па¬ 
м’яті, збільшенням лімфатичних 
вузлів, печінки, селезінки. Пере¬ 
біг Т. може бути за типом гепа¬ 
титу, міокардиту, запалення ле¬ 
гень тощо. Профілактика: 
своєчасне виявлення хворих тва¬ 
рин та їх ізоляція, додержання 
правил особистої гігієни. Ліку¬ 
вання: хлоридин у поєднанні 
з сульфаніламідними препарата¬ 
ми. О. Т. Михайленко. 

ТОКТОГУЛ САТИЛГАНОВ (25. 
X 1864, кишлак Кушчусу, тепер 
Токтогульського р-ну Ошської 
обл. Кирг. РСР — 17.11 1933, с. 
Сасик-Джийде, того ж р-ну, похо¬ 
ваний у с. Чолпон-Ата) — кирг. 
рад. акин. Почав складати пісні 
ще в дитячі роки. За сатиричні 
твори «П’ять кабанів» та ін. заз¬ 
нав переслідувань. В 1898 був зас¬ 
ланий у Сибір. В 1910 втік і по¬ 
вернувся в Киргизію. З перших 
днів Рад. влади Т. С. став її спів¬ 
цем («Хай живе Радянська владаї», 
«Наша епоха» та ін.). Перший у 
кирг. л-рі створив образ В. І. 
Леніна («Що за жінка народила 
такого сина, як Ленін?», «Пісня про 
Леніна», «Ленін вказав шлях»). 
Відомий і як композитор (пісні, 
інструментальні п’єси). Т. С. при¬ 
свячено оперу «Токтогул» (лібрет- 
то Д. Боконбаєва, муз. В. Власова, 
А. Малдибаєва, В. Фере), п’єсу 
«Співець народу» (1950) К. Джан- 
тошева. В 19ь5 в Кирг. РСР 
встановлено республіканську держ. 
премію ім. Токтогула. 
Те.: Укр. перекл. — Поезії. Ви¬ 
бране. К., 1977; Рос. перекл. - 
Избранное. Фрунзе, 1964. 

М. М. Плісецький. 

ТОКТОГ^ЛЬСЬКА ГЕС — гідро¬ 
електростанція, розташована на р. 
Нарині в Ошській обл. Кирг. РСР. 
Введена в дію протягом 1975. На 
ГЕС встановлено 4 агрегати по 
300 тис. кВт кожний. Утворено 
Токтогульське водосховище. 
ТОКТОМ^ШЕВ Абдрасул [н. 
2 (15).IX 1912, с. Чон-Кемін, тепер 
Кемінського р-ну Кирг. РСР] — 
кирг. рад. поет, нар. поет Кирг. 
РСР (з 1972). Член КПРС з 1951. 
Літ. діяльність почав у 30-і рр. 
Перша зб.— «Борці» (1936). Ав¬ 
тор збірок віршів і поем «Сонце» 
(1947), «Моя країна» (1953), «До¬ 
рога життя» (1958), «Весна жит¬ 
тя» (1960),«Дружба* (1972), «Шам- 
бет» (1974) та ін. Поема «Лист з 
Какшаала» (ч. 1, 1937; ч. 2—З, 
1950) — про безправне становище 
кирг. жінки в минулому. Роман у 
віршах «Золота гора» (кн. 1—2, 

1965—68) — епічний твір про до- 
революц. життя кирг. народу, 
про боротьбу трудящих за встанов¬ 
лення Рад. влади. Т. ШевченКорі 
присвятив вірші' «Поету Тарасу» 
(1961), «Тарасу» (1968). Перекла¬ 
дач творів О. Пушкіна, М. Лєр¬ 
монтова, Т. Шевченка та ін. На¬ 
городжений орденами Трудового 
Червоного Прапора, Дружби наро¬ 
дів. К. Саматпов. 
ТОКУВАННЯ — своєрідна пове¬ 
дінка багатьох птахів перед пару¬ 
ванням. Одна з форм спілкування 
тварин. Т. має видові особливості. 
Під час Т. птахи співають, прий¬ 
мають певні пози, роблять специ¬ 
фічні рухи, демонструють (див. 
Демонстрація в етології) певного 
кольору та форми оперення (напр., 
для цього деякі райські птахи 
іноді зависають на гілці вниз голо¬ 
вою), влаштовують «шлюбні ігри» 
на землі («турніри»), на воді та 
в повітрі (токовий політ), роблять 
уявні гнізда тощо (див. Ритуал у 
біології). У полігамних птахів 
(напр., турухтанів, глухарів, тете¬ 
ревів) самці збираються для гру¬ 
пового Т. Іноді (при поліандрії) 
Т. характерне для самок (напр., 
у куликів-плавунчиків), а самці 
мають захисне забарвлення. Са¬ 
мець альтанкових птахів для при¬ 
ваблювання самки будує і при¬ 
крашає альтанку. 

В. А. Мельничук. 
ТОКУГАВА — династія сегунів 
(військ.-феод, правителів) Япо¬ 
нії (1603—1867). Заснована фео¬ 
далом Іеясу Токугавою. За прав¬ 
ління перших сегунів Т. було за¬ 
вершено об’єднання країни, зміц¬ 
нено феод, відносини, населення 
поділено на стани (самураї, се¬ 
ляни, ремісники і торговці). Після 
придушення 1638 Сімабарського 
повстання сегуни Т. з метою збе¬ 
реження феод, відносин майже ціл¬ 
ком припинили зносини з ін. краї¬ 
нами, що призвело до екон. і куль¬ 
тур. відставання Японії. З кін. 
18 ст. д-ва Т. вступила в період 
кризи, причиною якої був розклад 
феод, ладу в Японії. Криза була 
посилена зовн. фактором — США 
та Великобританія 1854—58 на¬ 
в’язали Японії нерівноправні до¬ 
говори, примусили сегунат від¬ 
мовитися від політики самоізоля¬ 
ції країни. В 1867—68 внаслідок 
незавершеної бурж. революції 
(див. Мейдзі ісин) сегунат Т. було 
ліквідовано. 
ТОК*ДА Кюїті (12.IX 1894, с. 
Наго, префектура Окінава — 14.X 
1953, Пекін) — діяч комуністич¬ 
ного руху Японії. Н. в сім’ї робіт¬ 
ника-друкаря. В 1918 в Токіо брав 
участь у «рисових бунтах». У 
1920 закінчив юрид. ф-т ун-ту 
Ніхон (Токіо). Один з організато¬ 
рів Соціалістичної ліги Японії 
(1920). Учасник І з’їзду комуні¬ 
стичних і революц. партій Далеко¬ 
го Сходу (1922, Москва). Один із 
засновників КП Японії (КПЯ; 
1922), член її ЦК з часу засну¬ 
вання. В 1926 і 1927 — учасник 
пленумів ВККІ. В 1928—45—в 
ув’язненні. З 1945 — генеральний 
секретар ЦК КПЯ. В 194ь—50 — 
депутат парламенту. З 1950 пра¬ 
цював у підпіллі. Помер у Китаї, 
куди приїхав для лікування. В 
1955 його прах перевезено до 
Японії. 

ТОКУЙ Ага Сунао (11. III 1899, 
префектура Кумамото, о. Кю¬ 
сю — 15. II 1958) — япон. пись¬ 
менник. Член Компартії Японії з 
19.49. В 20-^30-х рр. брав участь 
у літ. русі «Пролетарська л-ра». 
Друкуватися почав 1925. Романи 
«Вулиця без сонця» (1929), «То¬ 
кіо — місто безробітних» (1930), 
зб. оповідань «Робітнича родина» 
(1938) — про життя і боротьбу 
япон. трудящих за свої права. 
В 1945 — один із засновників про¬ 
гресивного Товариства л-ри нової 
Японії. В романі «Спи спокійно, 
дружиної» (1946) змальовано тяж¬ 
ку долю япон. жінки, в романі 
«Тихі гори» (1952) — боротьбу різ¬ 
них прошарків япон. суспільства 
проти монополій і мілітаризму. 
Те.: Укр. перекл.— Вулиця без 
сонця. Одеса — X., 1932; Тихі гори. 
К., 1954; Дні дитинства. К., 1961; 
Рос. перекл.— Дни детства. М.. 
1958; Тихие горьі. Л., 1958. 

Б. П. Яценко. 

ТОЛ — те саме, що й тринітро¬ 
толуол. 
ТСЗЛАНД (Тоїапсі) Джон (ЗО.XI 
1670, біля Лондондеррі, Пн. Ір¬ 
ландія — 11.III 1722, Патні, біля 
Лондона) — англ. філософ-мате- 
ріаліст. Освіту здобув в ун-тах 
Глазго, Едінбурга, Лей дена і Окс¬ 
форда. Т. одним із перших вису¬ 
нув та обгрунтував положення про 
рух як універсальну, найістотнішу 
і невід’ємну властивість матерії, 
про одвічну заг. активність при¬ 
роди, про єдність і взаємозв’язок 
руху як способу існування мате¬ 
рії з заг. формами її буття — про¬ 
стором і часом, про нескінчен¬ 
ність матерії, чим сприяв подо¬ 
ланню метафіз. концепції руху і 
становленню діалектичного спосо¬ 
бу мислення. Проте Т. не зміг вия¬ 
вити внутр. джерело активності 
матерії і залишався в цілому на 
позиціях деїзму. В теорії пізнан¬ 
ня був прихильником сенсуалізму. 
Т. піддав раціоналістичній крити¬ 
ці християнську релігію, засуджу¬ 
вав реліг. нетерпимість, викривав 
політ, роль релігії як засобу ут¬ 
римання народу у вічному рабст¬ 
ві. Т. вніс значний вклад у роз¬ 
виток філос. матеріалізму та діа¬ 
лектики. Осн. праці: «Листи до 
Серени» (1704), «Пантеїстикон» 
(1720). А. О. Пашкова. 

ТОЛБУХІН Федір Іванович [4 
(16).VI 1894, с. Андроники, тепер 
Ярославського р-ну Яросл. обл.— 
17.Х 1949, Москва] — рад. військ, 
діяч, Маршал Рад. Союзу (1944), 
Герой Рад. Союзу (1965), Герой 
Нар. Республіки Болгарії (1979). 
Член Комуністичної партії з 1938. 
Н. в сел. сім’ї. Учасник 1-ї сві¬ 
тової війни, штабс-капітан. У Рад. 
Армії з 1918. Під час громадян, 
війни брав участь у боях проти 
військ Юденича, бурж.-поміщиць¬ 
кої Польщі та в ін. операціях. У 
1934 закінчив Військ, академію 
ім. М. В. Фрунзе. В період Вели¬ 
кої Вітчизн. війни 1941—45’— нач. 
штабу ряду фронтів, команд, ар¬ 
міями, військами Пд., 4 і 3-го 
Укр. фронтів. Керовані Т. війсь¬ 
ка брали участь у боях на Волзі, 
у визволенні Пд. України, Бол¬ 
гарії, Угорщини, Югославії, Авст¬ 
рії. З 1945 Т.— головнокоманд. 
Пд. групою військ, з 1946 — ко¬ 
манд. військами Закавказ. військ. 
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округу. Депутат Верховної Ради 
СРСР 2-го скликання. Нагород¬ 
жений 2 орденами Леніна, орденом 
<Перемога», 3 орденами Червоно¬ 
го Прапора, ін. ордегіами, медаля¬ 
ми. Похований на Красній площі 
біля Кремлівської стіни. В Москві 
Т. встановлено пам’ятник. Ім’ям 
Т. названо місто в Болгарії. 
ТОЛБУХІН (до 1949 — Добрич)— 
місто на Пн. Сх. Болгарії, адм. 
ц. Толбухінського округу, вузол 
автошляхів, залізнична станція. 
86 тис. ж. (1975). Найрозвинуті¬ 
ша харчосмакова (м’ясна, олійна, 
борошномельна та ін.) пром-сть. 
С.-г. машинобудування, підпри¬ 
ємства взут. і текст, пром-сті. 
Н.-д. с.-г. інститут. Т.— торг, 
центр великого с.-г. району. Місто 
перейменоване на честь Ф. І. 
Толбухіна. 
ТОЛВІНСЬКИЙ (Тої^гіпзкі) Кон: 
станти [7.1 1877, на Вітебщині 
(Білорусія) — 15.V 1961, Краків, 
ПНР] — польс. геолог, дійсний 
член Польської Академії наук. 
В юнацькі роки за участь у рево- 
люц. русі був засланий до Сибіру. 
Після заслання навчався в Цюріх¬ 
ському ун-ті в Швейцарії. В 1911 
провадив геол. розвідки нафти 
на о. Суматра. В 1919—39 — ди¬ 
ректор Карпатського геол.-нафт, 
ін-ту в Бориславі. Одночасно 1930 
—39 — керівник відділу Польс. 
ін-ту геології у Варшаві. З 1945— 
радник геол. установ, 1958—60 — 
голова наук, ради Нафт, ін-ту 
в Кракові. Досліджував газові ро¬ 
довища Передкарпаття, зокрема 
Дашавське і Опарське. Автор на¬ 
ук. праць з геології і нафтогазо¬ 
носності Карпат. г. 1. Молявко. 
ТО/1ЕДО — місто в центр, части¬ 
ні Іспанії, адм. ц. провінції То- 
ледо. Розташоване на р. Тахо. 
Вузол автошляхів, залізнична 
станція. 44,4 тис. ж. (1970). В 
давнину Т.— поселення іберійсь¬ 
кого племені карпетанів. З 192 
до н. е.— під владою римлян. З 
серед. 6 ст.— столиця Вестготської 
д-ви. В 711 завойоване арабами. 
У 8—9 ст. населення Т. не раз пов¬ 
ставало проти загарбників. З 1085 
відвойований іспанцями, став сто¬ 
лицею королівства Кастілії і Лео- 
ну, з 1479 — об’єднаної Іспанії. 
В 1520—22 — один з гол. центрів 
повстання комунерос. У 1808—13 
окуповане військами Наполеона І. 
Під час нац.-революц. війни ісп. 
народу 1936—39 в Т. точилися 
запеклі бої між заколотниками і 
респ. військами. 
В Т.— підприємства хім., кера¬ 
мічної, текстильної (вироби, шов¬ 
кових і вовняних тканин), харчо¬ 
смакової (зокрема, борошномель¬ 
ної) та ін. галузей пром-сті. Старо¬ 
винний реміснич. центр по вироби, 
холодної зброї, у т. ч. атри¬ 
бутів кориди. У Т.— Будинок-му- 
зей Ель Греко. Місто зберігає 
середньовічне обличчя. Серед ар- 
хіт. пам'яток — залишки рим. цир¬ 
ку, акведуку, середньовічної фор¬ 
тифікації, мости Сан-Мартін (ІЗ 
ст., перебудовано в 14 ст.) і Аль- 
кантара (13 ст., перебудовано в 15 
ст.) і маврітанські брами Пуерта 
Бісагра Антігуа (9 ст.) та Пуерта 
дель Соль (бл. 1100, перебудовано 
на поч. 14 ст.), церкви Санто-Крі- 
сто де ла Лус (кол. мечеть Баб 
Мардум, 960), Санта-Марія ла 

Бланка (1180—13 ст.), готичний 
собор (осп.,буд-во — в 13—Д5 ст.), 
замок Алькасар (перебудовано в 
16—18 ст.), ратуша (кін. 16’ ст.). 
ТОЛЕРАНТНІСТЬ [від лат. іо- 
Іегапз (Іоіегапііз) — терплячий] — 
терпимість до чужих думок і ві¬ 
рувань. 
ТОЛЕРАНТНІСТЬ імунологічна, 
імунологічна ареактивність — не¬ 
здатність організму до імуноло¬ 
гічної відповіді на певний анти¬ 
ген — толераген. Поняття про Т. 
вперше було запроваджено авст- 
рал. вченими Ф. Бернетом і Ф. 
Феннером 1949. Розрізняють влас¬ 
ну та набуту Т. Явище набутої Т. 
вперше (1953) відкрили та опи¬ 
сали англ. імунологи П. Меда- 
вар, Р. Біллінгхем, Л. Брент 
та одночасно і незалежно від 
них чеш. вчений М. Гашек. Т. 
— активний процес, одна з форм 
імунологічного реагування організ¬ 
му (див. Імунітет); в його фор¬ 
муванні провідна роль належить 
Т-лімфоцитам, а також В-лімфо¬ 
цитам. Т. легше відтворюється в 
умовах недозрілої імунокомпе- 
тентної системи. Для індукції Т. 
в умовах дозрілої імунокомпетент- 
ної системи, як правило, необхід¬ 
ні високі дози антигена. Розвиток 
Т. реєструється внаслідок відсут¬ 
ності відповіді на відповідний ан¬ 
тиген. Прості антигени легше ін¬ 
дукують розвиток Т., ніж складні 
(напр., бактеріальна клітина є 
слабким толерагеном). Т. може 
бути частковою і повною. Част¬ 
кова Т.— нездатність організму 
давати відповідь на одні антигенні 
детермінанти і можливість відпо¬ 
віді на ін. антигенні детермінанти 
того ж антигена. П о в н а Т.— ві д¬ 
сутність імунологічної відповіді 
на усі антигенні детермінанти да¬ 
ного антигена. Існує також понят¬ 
тя розщепленої Т. (напр., 
можливість пригнічення синтезу 
імуноглобулінів одного класу іти 
нормальному синтезі імуноглобу¬ 
лінів ін. класів, можливість бло¬ 
кувати клітинний імунітет, але 
не гуморальний та ін. форми). 
Механізм розвитку Т. до кінця 
не з’ясовано. Можливість виклика¬ 
ти Т. у дорослих має велике зна¬ 
чення для успіху трансплантації 
органів і тканин, а також для лі¬ 
кування багатьох видів тяжкої 
патології людини {алергії, авто¬ 
імунних захворювань та ін.). 
Здатність великих доз антигена 
викликати розвиток Т. у дорослих 
треба враховувати при імунізації 
людей. Див. також Несумісність 
імунологічна. Химери в біології. 

Н. М. Бережна. 
ТОЛГДО — місто на Сх. СІЛА, в 
шт. Огайо. Порт на узбережжі оз. 
Ері. Вузол з-ць і автошляхів. 
368 тис. ж. (1975). Найрозвинуті¬ 
ші машинобудування і металооб¬ 
робка (судно-, верстато- та автомо¬ 
білебудування, вироби, електро- 
тех., ковальсько-пресового, для 
хім. і нафтової пром-сті устатку¬ 
вання). Підприємства металург., 
нафтопереробної, хім., скляної, 
буд. матеріалів, фарфорової, хар¬ 
чової пром-сті. Вивіз вугілля, 
нафтопродуктів тощо. Універси¬ 
тет. 
ТОЛКАНЬ(ЗВ Володимир Васи¬ 
льович (н. 26.11 1931, Омськ) — 
укр. рад. хоровий диригент і педа¬ 

гог, засл. діяч мист. УРСР (з 
1981). Член КПРС з 1956. У 1959 
закінчив Одес. консерваторію 
(клас К. Пігрова). З 1959 — викла¬ 
дач Робенського музичного учи¬ 
лища. 
ТОЛКАЧбВ Зіновій Шендерович 
[12 (25).ЇІ 1903, с. Щедрін, тепер 
Жлобінського р-ну Гом. обл.— 
ЗО.VIII 1977, Київ] — укр. рад. 
графік і живописець. Член КПРС 
з 1922. У1919—20 навчався в Моск. 
ВХУТЕМАСі у П. Кончалов- 
ського, 1928—29 — в Київ, худож. 
ін-ті. Працював у галузі монумен¬ 
тального мистецтва, станкової та 
книжкової графіки, журнальної 
сатири і плаката. Твори: настінні 
розписи в комсомольських клу¬ 
бах у Києві (1921—22), ескіз ком¬ 
позиції, присвяченої 1-му з’їздо¬ 
ві комсомолу України (30-і рр.); 
серії літографій «Ленін — ма¬ 
са » (1924—28), «Трипільська тра¬ 
гедія» (1937), «Окупанти» (1941— 
43); «Майданек» (1944—45), «Кві¬ 
ти Освенціма» (1945); портрети по¬ 
літ. діячів та письменників: Арте- 
ма (Ф. А. Сергєєва), В. Блакитно¬ 
го, В. Чумака та ін.; іл. до творів 
О. Корнійчука, М. Горького, М. 
Островського, Марка Вовчка, 
Б. Брехта; плакати, карикатури. 
Літ.: Холостенко Є. Зіновій Толка- 
чов. X., 1933; Зіновій Толкачов. Освен- 
цім [Альбом репродукцій]. К., 1965; 
Зиновий Толкачев. Освенцим. М., 1969. 
ТбЛЛЕР (Тоїіег) Ернст (1.ХІІ 
1893, Замочин, тепер Шамоцін, по¬ 
близу м. Бидгощ, ПНР — 22.V 
1939, Нью-Йорк) — нім. драма¬ 
тург, поет, публіцист, політ, діяч. 
Член уряду Баварської Радянсь¬ 
кої республіки. .В 1919—24 — в 
ув’язненні. В 1933 емігрував до 
СІНА. Покінчив життя самогубст¬ 
вом. Творчість Т., одного з лі¬ 
дерів експресіонізму, при певних 
ідейних суперечностях, сповнена 
ненависті до бурж. суспільства, 
до мілітаризму й фашизму, прой¬ 
нята симпатіями до робітн. класу. 
Автор п’єс: «Перетворення» (1919), 
«Людина-маса» (1921), «Руйнів¬ 
ники машин» (1922), «Еуген Не¬ 
щасний», «Розкутий Вотан» (обид¬ 
ві — 1923), «Гопля, ми живемо!» 
(1927), «Гасити котли!» (1930), 
«Пастор Галль» (1939). У 1924 дра¬ 
ми Т. «Машиноборці» («Руйнів¬ 
ники машин») та «Людина-маса», 
1927 сцену з п’єси «Гопля, ми живе¬ 
мо! » (у збірній виставі до 10-річчя 
Великої Жовтн. соціалістичної ре¬ 
волюції «Жовтневий огляд») по¬ 
ставив театр «Березіль». 
Те.: Рос. перекл.— Тюремньїе 
песни. М., 1925; Штурм голода. Вос- 
поминания и наброски. М., 1926; Де- 
ло об убийстве. М., 1934; Юность в 
Германии. М., 1935. 

^ Н. М. Матузова. 
ТдЛМЕН (Тоїтап) Едуард Чейс 
(14.ІУ 1886, Уест-Ньютон, шт. 
Массачусетс — 19.XI 1959, Берклі, 
шт. Каліфорнія) — амер. психо¬ 
лог. З 1918 — професор Каліфор¬ 
нійського ун-ту. Представник 
необіхевіоризму. На противагу 
біхевіоризмові слідом за геш¬ 
тальтпсихологією відстоював ці¬ 
лісність і цілеспрямованість ак¬ 
тів поведінки як таких, що вклю¬ 
чають мотив і мету, побудову й 
перевірку гіпотез тощо. Запрова¬ 
див термін «проміжні змінні», 
позначивши ним фактори, які 
діють між безпосередніми стимула- 

ТОЛМЕН 

Толедо. 
Собор. 13—15 ст. 

3. Ш. Толкачов. Ілю¬ 
страція до п’єси Б. 
Брехта 4Матінка Ку¬ 
раж та її діти». Туш. 
1965. 

19' 
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К. ТолнаТ. 

Л. К. Толопко. 

І. І. Толстой. 

ми і кінцевою реакцією, але «про¬ 
міжні змінні» Т. вважав фіз. утво¬ 
реннями, а не психічними. Розро¬ 
бив т. з. когнітивну теорію навчен¬ 
ий і дослідив феномен «латентно¬ 
го» (прихованого) научіння. Хиб¬ 
ність концепції научіння Т. у 
тому, що вона ототожнювала зако¬ 
номірності поведінки тварин і лю¬ 
дини, а цілеспрямованості дії не 
знаходила причинного пояснення. 
ТбЛНАЇ (Тоїпау) Кларі (н. 27.VII 
1914, Будапешт) — угор. актриса, 
нар. арт. УНР (з 1954). З 1946 
працювала в театрі «Вігсінгаз», з 
1949 — провідна актриса Театру 
ім. Мадача (Будапешт). Серед 
ролей: Мати («Марта» Мюллера), 
Бланш («Трамвай ,,Бажання“» Т. 
Уїльямса), Ірина («Три сестри» 
Чехова), Єлена («Міщани» М. 
Горького). Знімається в кіно. В 
1966 під час гастролей Театру 
ім. Мадача відвідала СРСР. 
тблок Віталій Павлович (н. 2.IV 
1930, Канів, тепер Черкас, обл.) — 
укр. рад. режисер, нар. арт. УРСР 
(з 1981). Член КПРС з 1966. Після 
закінчення 1955 Київ, ін-ту теат¬ 
рального мистецтва ім. І. Карпен- 
ка-Карого працював режисером 
Черкас. (1955—59), Ровен. (1959— 
60), Війн. (1960—69) муз.-драм, 
театрів, з 1969 — гол. режисер 
Житомир, укр. муз.-драм, теат¬ 
ру ім. І. Кочерги. Вистави: «Лі¬ 
сова пісня» і «Камінний госпо¬ 
дар» Лесі Українки, «Ярослав 
Мудрий» І. Кочерги, «Пам’ять 
серця» О. Корнійчука, «Зачаро¬ 
ваний вітряк» М. Стельмаха, «Со¬ 
бор Паризької богоматері» за В. 
Гюго та ін. 
ТбЛОК Володимир Тарасович (н. 
25.XII 1926, м. Умань, тепер Чер¬ 
кас. обл.)— укр. рад. фізик, чл.- 
кор. АН УРСР (з 1972), засл. діяч 
науки УРСР (з 1978). Член КПРС 
з 1955. Закінчив Харків, ун-т 
(1951). З 1952 працює в Харків, 
фіз.-тех. ін-ті АН УРСР. Наук, 
праці в галузі фізики і техніки 
прискорювачів заряджених части¬ 
нок, фізики плазми і керованого 
термоядерного синтезу. Брав 
участь в розробці лінійних приско¬ 
рювачів протонів, а також керу¬ 
вав спорудженням сильнострумо- 
вого лінійного прискорювача елект¬ 
ронів на 5МеВ (1955). Під керів 
ництвом Т. розроблено методи ви¬ 
сокочастотного нагріву плазми в 
термоядерних установках, способи 
гальмування плазмових потоків, 
створено серію термоядерних уста¬ 
новок стелараторного типу «Сірі- 
ус», «Сатурн», «Ураган»; винайде 
но також плазмовий метод нане¬ 
сення покриттів за допомогою уста¬ 
новок «Булат». Нагороджений ор¬ 
денами Жовтневої Революції, 
«Знак Пошани», медалями. 
ТОЛОКА — старовинна форма 
трудової взаємодопомоги односель¬ 
ців у виконанні термінових або 
трудомістких робіт (збирання вро¬ 
жаю, вирубування або корчування 
лісу, будівництво житла, школи 
тощо). Була поширена у багатьох 
народів, зокрема у слов’ян. Ви¬ 
никла з появою сільс. громади, 
пізніше існувала як пережиток. 
У Т. односельці брали участь доб¬ 
ровільно, без спец, оплати, хазяїн 
лише влаштовував частування. За 
часів капіталізму Т. нерідко вико¬ 
ристовували сільс. багатії для 

експлуатації односельців. На Пн. 
Росії Т. була відома під назвою 
«помочь». 
трлбпко Леон Костянтинович 
(літ. псевд.— М. Пільний; н. 
11.VIII 1902, Нью-Йорк) — укр. 
прогресивний журналіст, письмен¬ 
ник і громад, діяч США. Член 
Компартії США з 1932. Н. в сім’ї 
укр. емігрантів. У 1908 повернув¬ 
ся з батьками до Зх. України. За¬ 
кінчив учительську семінарію, ви¬ 
кладав у Лодзинському воєводст¬ 
ві. В 1927 виїхав до США, працю¬ 
вав на заводі, згодом учителював. 
На поч. 30-х рр. вступив до Союзу 
українських робітн. орг-цій (по¬ 
передник Ліги американських Ук¬ 
раїни? в), почав працювати в редак¬ 
ції газети «Українські щоденні 
вісті». З 1956 — відповідальний 
редактор газ. «Українські вісті», 
заступник голови, а з жовтня 1980 
— голова Ліги амер. українців. 
Т.— автор багатьох^оповідань, вір¬ 
шів і драм, творів. Його п’єси («Ре¬ 
п’ях», «Щасливі», «Американські 
будні» та ін.) поставлені робітн. 
гуртками в США і Канаді. 

, Т. Т. Новицька. 
ТОЛОЧЙНОВ Микола Пилипо¬ 
вич [24.11 (8. III) 1838, м. Старо дуб 
Черніг. губ., тепер Брян. обл. — 
10(23).У 1908, Харків] — укр. аку- 
шер-гінеколог. Закінчив петерб. 
Мед.-хірург, академію (1864), 
де й залишився працювати. В 
1870—85 — викладач Київ, ун-ту, 
1885—1902 — професор Харків, 
ун-ту; з 1902 — завідуючий зем¬ 
ським родильним будинком у 
Харкові. Праці Т. присвячені пи¬ 
танням асептики і антисептики в 
акушерській практиці, механізму 
родів, позаматкової вагітності, а 
також історії акушерства і педіат¬ 
рії. Т.— автор посібників з гіне¬ 
кології та акушерства. 
ТОЛбЧКО Віктор Іванович (н. 
22.Х 1922, Мелітополь, тепер За- 
поріз. обл.) — укр. рад. живопи¬ 
сець, засл. діяч мистецтв УРСР 
(з 1975). Член КПРС з 1944. Учас¬ 
ник Великої Вітчизняної війни. У 
1957 закінчив Харків, худож. ін-т, 
де навчався у О. Кокеля, С. 
Беседіна і О. Любимського. Тво¬ 
ри: «Захисники Брестської форте¬ 
ці», «Медсестра», «Місячна ніч у 

В. І. Толочно. Роки війни. 1968. 

Криму» (всі — 1960), «Севастопо¬ 
льці» (1967), «Роки війни» (1968), 
«Чайки» (1971), «В майстерні ху¬ 
дожника» (1975), «У безсмертя» 
(1977). Нагороджений орденом 
Слави ,3-го ступеня, медалями. 
ТОЛПЙГО Кирило Борисович 
[н. 20.IV (З.У) 1916, Київ] — укр. 
рад. фізик-теоретик, чл.-кор. АН 
УРСР (з 1965). Учасник Великої 
Вітчизн. війни. Закінчив Київ, 
ун-т (1939). У 1945—59 працював 
в Ін-ті фізики АН УРСР, 1959— 
66 — у Київ, ун-ті. З 1966 — зав. 

відділом Донец. фіз.-тех. ін-ту 
АН УРСР; одночасно (1967—70) — 
зав. кафедрою Донец. ун-ту. Наук, 
праці присвячені теорії твердого 
тіла. ' Удосконалив динамічну 
теорію кристалічних граток, за¬ 
пропонував метод розрахунку де¬ 
фектів малого радіуса в напівпро¬ 
відниках і діелектриках. Перебу¬ 
дував теорію екситонних станів 
у напрямі повнішого врахування 
міжелектронної взаємодії. Запро¬ 
понував і розвинув квазімолеку- 
лярну модель валентних криста¬ 
лів. Працює також у галузі біофі¬ 
зики (теорія водневого зв’язку у 
біополі мерах і її застосування до 
проблеми скорочення м’язів). 
ТОЛСТбВА-ПАРГЙСЬКА Надія 
Георгіївна [н. 3(16).УИ 1905, с. 
Курмиш, тепер Пільнинського р-ну 
Горьк. обл.] — укр. рад. вчений в 
галузі патологіч. анатомії с.-г. 
тварин; перша жінка в Радянсь¬ 
кому Союзі, що стала доктором 
ветеринарних наук (з 1938). 
Професор (з 1940), засл. діяч науки 
УРСР (з 1967). В 1926 закінчила 
Казанський вет. ін-т, в якому 
працювала до 1939, в 1939—41 —- 
зав. кафедрою патологіч. анатомії 
Білоцерківського с.-г. ін-ту, в 
1941—45 — Киргизького с.-г. ін-ту, 
в 1945—53 — Білоцерківського 
с.-г. ін-ту, а в 1953—75 — Харків, 
зооветінституту. Наукові праці 
присвячені вивченню патологіч. 
морфології органів і тканин, роз¬ 
робці методів діагностики інфек¬ 
ційних захворювань тварин, зна¬ 
ченню периферичної нервової 
системи в патогенезі цих хвороб. 
Депутат Верховної Ради СРСР 3-го 
скликання. Нагороджена орденом 
«Знак Пошани», медалями. 

^ _ Н. А. Наумова. 
ТОЛСТбИ Іван Іванович [14 (26). 
VIII 1880, Петербург — 27.Х 1954, 
Ленінград] — рад. вчений, фахі¬ 
вець з класичної філології та ан¬ 
тичної історії, акад. АН СРСР (з 
1946). Закінчив істор.-філологіч¬ 
ний ф-т Петерб. ун-ту (1903). 
З 1908 — викладач цього ж ун-ту. 
В 1918—53 — професор класичної 
філології Ленінгр. ун-ту. Т. ви¬ 
користовував фольклорний (у т. ч. 
1 вітчизняний) матеріал, що дало 
змогу виявити в багатьох античних 
сюжетах долітературні джерела, 
уточнити соціальну спрямованість 
ряду античних жанрів. Досліджу¬ 
вав пам’ятки давньогрец. мови Пн. 
Причорномор’я. Нагороджений 
2 орденами Леніна. 
Те.: Остров Бельїй и Таврика на 
Евксинском Понте. Пг., 1918; Гречес- 
кие граффити древних городов Се- 
верного Причерноморья. М.—Л., 
1953; Статьи о фольклоре. М.—Л., 
1966. 
ТОЛСТОЙ Лев Миколайович 
[28.VIII (9.IX) 1828, Ясна Поляна, 
тепер Щокінськогор-ну Тул.обл.— 
7 (20).XI 1910, ст. Астапово, тепер 
ст. Лев Толстой Липец. обл.; по¬ 
хований у Ясній Поляні] — рос. 
письменник. Батько — граф М. І. 
Толстой, мати — уроджена княж¬ 
на М. М. Волконська. В 1844— 
47 навчався в Казанському 
ун-ті. У 1851 поїхав на Кавказ 
у станицю Старогладківську, де 
служив його старший брат. Тут 
Т. написав повість «Дитинство» — 
свій перший друк, твір (опубл. 
у журн. «Современник», 1852, 
Мв 9). Ця повість разом з повістями 
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«Отроцтво» (1852—54) і «Юність» 
(1855 — 57) мала становити авто¬ 
біографічний роман «Чотири епо¬ 
хи розвитку», остання частина яко¬ 
го— «Молодість» — так і не бу¬ 
ла написана. У 1851—53 Т. брав 
участь у воєнних діях на Кавказі, 
1854 переїхав в Дунайську армію. 
Учасник Кримської війни 1853— 
56. Враження від севастопольської 
облоги Т. відтворив у худож. нари¬ 
сах «Севастополь у грудні міся¬ 
ці», «Севастополь у травні» і 
«Севастополь у серпні 1855 року». 
Армійський побут і епізоди війни 
дали матеріал для оповідань «На¬ 
біг» (1853), «Рубання лісу» (1853— 
55). В 1855 Т. прибув до Петербур¬ 
га, де зблизився з співробітника¬ 
ми <Современника»> познайомився 
з М. Некрасовим, І. Тургенєвим, 
І. Гончаровим, М. Чернишевським 
та ін. Написав оповідання «Ранок 
поміщика» (1856), «Полікушка» 
(1861—62), в яких показав супе¬ 
речності між паном і мужиком. 
Наприкінці 1856 вийшов у відстав¬ 
ку і 1857 зробив першу подорож 
за кордон. Враження від цієї по¬ 
їздки відтворив в оповіданні «Лю¬ 
церн» (1857). Після повернення 
написав оповідання «Три смерті» 
(1858), роман «Сімейне щастя» 
(1858—59). У 1859 Т. організував 
у Ясній Поляні школу для селян¬ 
ських дітей. У 1863 закінчив 
повість «Козаки». У 1863—69 пра!- 
цював над романом-епопеєю про 
Вітчизн. війну 1812 «Війна і мир», 
в якому показав роль нар. мкс як 
вирішальної сили історії. Розроб¬ 
ляючи пед. питання, написав «Аз¬ 
буку» (1871—72) і «Нову азбуку» 
(1874— 75). У 1873 почав робо¬ 
ту над романом «Анна Карені на» 
(закінч. 1877), в якому порушив 
соціально-філос. проблеми цілої 
епохи рос. життя. В кінці 70-х рр. 
Т. остаточно перейшов на позиції 
патріархального селянства. У тво¬ 
рах «Сповідь» (1879—80), «В чо¬ 
му моя віра?» (1882—84) прийшов 
до заперечення існуючого соціаль¬ 
ного ладу, побудованого на хибних 
основах. Т. все більш негативно 
ставився до офіційної православ¬ 
ної церкви і самодержавного ладу, 
до нових бурж. відносин. У 80— 
90-і рр. написав нар. оповідання 
(«Свічка», «Два діди» та ін.), 
повісті «Смерть Івана Ілліча» 
(1884—86), «Крейцерова соната» 
(1887—89), комедію «Плоди ос¬ 
віти» (1886—89), драми «Влада 
темряви» (1886), «Живий труп» 
(1900). У трактаті «Що таке мис¬ 
тецтво?» (1897—98) виступав за 
мистецтво загальнозрозуміле, що 
відповідає потребам народу. У 
1891, 1893 і 1898 брав участь у до¬ 
помозі селянам голодуючих губер¬ 
ній, виступав з закликами і стаття¬ 
ми про допомогу голодуючим. 
В листах до Олександра ІІІ і Ми¬ 
коли II протестував проти репресій, 
сваволі самодержавства. У 90-і рр. 
Т. працював над романом « Воскре¬ 
сіння» (1889—99), в якому викри¬ 
вав соціальні, політ, і моральні 
підвалини царської Росії. Різка 
критика церковних обрядів у цьо¬ 
му романі була однією з причин 
відлучення 1901 Т. Синодом від 
православної церкви. В художніх 
(«Після балу», 1903; «За що?», 
1905, та ін.) і публіцистичних тво¬ 
рах Т. відгукувався на все те, що 

хвилювало передове рос. суспіль¬ 
ство. У повісті «Хаджі-Мурат» 
(1896—1904) прославляв мужність 
боротьби і любов до життя. Жорсто¬ 
ка реакція, що настала після ре¬ 
волюції 1905—07, численні страти, 
вироки спонукали Т. до написання 
статті «Не можу мовчати» (1908) — 
гнівного памфлета, спрямованого 
проти смертної кари. Останні ро¬ 
ки життя провів у Ясній Поляні в 
безперервних душевних страждан¬ 
нях. 10 листопада 1910 Т. таємно 
залишив Ясну Поляну, застудив¬ 
ся в дорозі, і 20 листопада помер. 
В. І. Ленін у своєму відгуку на 
смерть Т. писав, що письменник 
«зумів поставити в своїх працях 
стільки великих питань, зумів 
піднестися до такої художньої си¬ 
ли, що його твори зайняли одне з 
перших місць у світовій художній 
літературі» (Повне зібр. тв., т. 20, 
с. 17). Творчість Т. знаменувала 
новий етап у розвитку рос. і світо¬ 
вого реалізму, перекинула міст 
між традиціями класичного рома¬ 
ну 19 ст. і л-рою 20 ст. 
Багато творів Т. екранізовано та 
інсценізовано в СРСР і за кордо¬ 
ном. П’єси Т. ставились і став¬ 
ляться на сценах рад. театрів, в 
т. ч. і українських. Про Т. як про 
великого художника писали Леся 
Українка, В. Стефаник, О. Коби- 
лянська, С. Васильченко. І. Фран¬ 
ко був одним із активних про¬ 
пагандистів і дослідників твор¬ 
чості Т. Він сприяв виданню тво¬ 
рів Т. на Зх. Україні, опублікував 
статті «Лев Толстой», «Толстой і 
земства» та ін. 
Т. цікавився життям укр. наро¬ 
ду, його культурою. Не раз бу¬ 
вав на Україні: в роки юності 
— в містечку Летичеві, 1879 — у 
Києві, 1884 — в Чернігівській губ. 
(в маєтку М. Ге на хуторі Іванів- 
ському). В останнє десятиріччя 19 
ст. Т. часто жив у Криму. Образи 
українців виведено в ранніх 
оповіданнях («Рубання лісу», «Се¬ 
вастополь у серпні 1855 року» та 
ін.). В оповіданні «Два діди» Т. 
правдиво змалював картини нар. 
побуту укр. села. На основі сю¬ 
жету укр. легенди «Святий і чорт» 
написав нар. оповідання «Старий 
у церкві». Т. виявляв інтерес до 
Г. Сковороди, до творів Т. Шев¬ 
ченка. Був особисто знайомий з 
Марком Вовчком (листувався 
з нею), а також з Д. Яворницьким 
та ін. Увагу Т. привертало мисте¬ 
цтво М. Заньковецької, І. Тобіле- 
вича, М. Кропивницького та ін. За 
постановою Рад. уряду (1928) 
видано ювілейне повне зібрання 
творів Т. у 90 тт. (1928—58). 
Ім’ям Т. названо школи, клуби, 
бібліотеки тощо. Ім’я письмен¬ 
ника присвоєно станції та селищу 
Астапово, а також району й ра¬ 
йонному центру в Кал уз. обл. 
Створено музеї Т. в Ясній Поляні, 
у Москві, на станції Лев Толстой. 
Пам’ятники Т. споруджено в Моск¬ 
ві (1953, 1972), в Тулі (1973). Іл. 
див. на окремому аркуші, с. 448— 
449. 
Те.: Полное собрание сочинений, т. 
1—90. М.—Л., 1928—58; Собрание 
сочинений, т. 1 — 15. М., 1978—83 [в 
22-х т.]; Укр. перекл.— Твори, 
т. 1-12. К., 1958-60. 
Літ.: В. І. Ленін про Л. М. Толстого. 
К., 1978; Л. Н. Толстой в русской кри- 
тике. М.. 1978; Литературное наслед- 

ство, т. 35-38, 69, 75. М., 1939-65; 
Гусев Н. Н. Лев Николаевич Толстой 
[кн. 1—4]. М., 1954—70; Яснополян- 
ский сборник, в. 1 — 13. Тула, 1955—81; 
Гудзій М. Лев Толстой. К., 1950; Лев 
Николаевич Толстой. Сборник ста¬ 
тей, в. 1-2. М., 1956-59; Л. Н. Тол¬ 
стой в воспоминаниях современников, 
т. 1—2. М., 1978; Бурсов Б. Лев Тол¬ 
стой. М., 1960; Храпченко М. Б. Лев 
Толстой как художник. М., 1978; 
Шкловский В. Б. Лев Толстой. М., 
1967; Крутикова Н. Є. Лев Толстой 
і українська література. К., .1958; 
Геній краси і правди. Українські 
радянські письменники про Л. М. 
Толстого. К., 1978; Лев Толстой у дос¬ 
лідженнях радянських літературознав¬ 
ців. Збірник статей. К., 1978; Міксон 
О. К. Світове значення творчості Л. М. 
Толстого. К., 1961; Библиография про- 
изведений Л. Н. Толстого. М., 1955; 
Библиография литературьі о Л. Н. 
Толстом [1917-1973, кн. 1-4]. М., 
1960—78; Лазеба Є. Л. М. Толстой і 
Україна. Бібліографічний покажчик. 
Львів, 1978. |м. д/ Зозуля.| 

толстбй Олексій Костянтино¬ 
вич [24.VIII (5.IX) 1817, Петербург 
— 28.IX (10.Х) 1875, Красний Рог, 
тепер Почепського р-ну Брян. 
обл.] — рос. письменник, граф. 
У 1843—61 займав високі придвор¬ 
ні посади. Друкуватися почав 
1841 (повість «Упир»). З 1854 в 
журналі <Современник» друкував 
у співавт. пародійно-сатиричні 
вірші, байки під літ. псевд. Козь- 
ма Прутков. Автор драм, поеми 
«Дон Жуан» (1862), істор. роману 
«Князь Серебряний» (1863), істор. 
трилогії — трагедії «Смерть Іоан- 
на Грозного» (1866), «Цар Федір 
Іоаннович» (1868), «Цар Борис» 
(1870), в якій подано картини су¬ 
спільної боротьби й побуту 16— 
17 ст. У віршованих політ, сатирах 
«Сон Попова» (опубл. 1882), «Істо¬ 
рія держави Російської...» (опубл. 
1883) висміював царську бюро¬ 
кратію, монархів. Поезії Т. про 
російську і українську природу, 
його любовна лірика відзна¬ 
чаються задушевністю, мелодій¬ 
ністю. Багато віршів Т. («Средь 
шумного бала, случайно...», «То 
бьіло раннею весной», «Колоколь- 
чики мои» та ін.) поклали на му¬ 
зику П. Чайковський, М. Римсь- 
кий-Корсаков, М. Мусоргський, 
С. Рахманінов та ін. П’єса «Цар 
Федір Іоаннович» за рад. часу 
поставлена в театрах України. 
Те.: Собрание сочинений, т. 1 — 4. М., 
1980; Укр. перекл.— Князь Се¬ 
ребряний. Львів, 1885; [Вірші]. В 
кн.: Грабовський П. Зібрання творів, 
т. 1. К., 1959. /. М. Давидова. 

ТОЛСТбЙ Олексій Миколайович 
[29.XII 1882 (Ю.І 1883), м. Ніко- 
лаєвськ, тепер м. Пугачов Сарат. 
обл.— 23.11 1945, Москва] — рос. 
рад. письменник, громад, діяч, 
акад. АН СРСР (з 1939). Друку¬ 
ватися почав 1905. Перші твори — 
зб. віршів «Лірика» (1907), опо¬ 
відання «Стара башта» (1908). 
У циклі реалістичних оповідань 
«Заволжя» («Під старими ли¬ 
пами», 1910), романах «Диваки» 
(1911) та «Кривий пан» (1912) зоб¬ 
разив виродження і паразитизм 
дворянства. У творах «На горі» 
(1915), «Прекрасна дама» (1916) 
та ін. змальовано образи простих 
рос. людей на війні. Жовтневу ре¬ 
волюцію Т. не зрозумів, емігрував 
до Франції. У творах періоду 
еміграції (1919—23) звучать моти¬ 
ви любові й туги за батьківщиною 

ТОЛСТОЙ 

Л. М. Толстой. 

О. К. Толстой. 

О. М. Толстой. 

Ф. П. Толстой. 
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толстой 

Ю. В. Толубєєв. 

В. Ф. Толубко. 

Ф. П. Толстой. Авто¬ 
портрет з дружиною і 
донькою. Барельєф. 
Віск. 1812. ДТГ у 
Москві. 

(«Дитинство Микити», 1920—22). 
В 1923 повернувся до СРСР. 
Т. започаткував жанр наук.-фанта¬ 
стичного роману в рад. л-рі («Ае- 
літа», 1922—23). У творах 20-х рр., 
Т. викривав білу еміграцію (-«При¬ 
годи Невзорова, або ібікус», 1924), 
авантюризм імперіалістів та їхніх 
прислужників (наук.-фантастич¬ 
ній роман «Гіперболоїд інженера 
Гаріна», 1925—27, роман-памфлет 
«Емігранти», 1931). 
Темі боротьби за Рад. владу 
присвячено оповідання -«Блакит¬ 
ні міста» (1925), «Гадюка» (1928) 
та ін. Широкі картини революц. 
боротьби, ідейне визрівання рос. 
прогресивної інтелігенції, початок 
соціалістичних перетворень пока¬ 
зано в трилогії «Ходіння по му¬ 
ках» («Сестри» — 1922, «Вісімнад¬ 
цятий рік» — 1927—28, «Похму¬ 
рий ранок» — 1940—41, Держ. 
премія СРСР, 1943). До роману 
«Вісімнадцятий рік» тематично 
примикає повість «Хліб» (1937). 
Автор істор. роману «Петро І» 
(1929—45, незакінч., Держ. премія 
СРСР, 1941). Писав істор. п'єси 
(«Іван Грозний», 1941—43, Держ. 
премія СРСР, 1946), твори для ді¬ 
тей («Золотий ключик, або Приго¬ 
ди Буратіно», 1936). В роки Вели¬ 
кої Вітчизн. війни виступав проти 
фашизму з патріотичними твора¬ 
ми. Т. не раз (з 1909) бував на Ук¬ 
раїні — в Києві, Харкові,1 Львові, 
Одесі, на Донбасі, Придніпров'ї, 
у Криму. Тему України відобразив 
у творах «Повість смутних часів», 
«Петро І», «По Галичині», «По Во¬ 
лині», трилогії «Ходіння по му¬ 
ках», «Ницість вбивць», «Початок 
відплати» та ін. Статтю «Кобзар» 
(1939) присвятив Шевченкові. На¬ 
городжений орденом Леніна, ін. 
орденами, медалями. В 1957 в 
Москві відкрито пам'ятник Тол- 
стому. 
Те.: Собрание сочинений, т. 1 —10. М., 
1958—61; Собрание сочинений, т. 1—8. 
М., 1972; Укр. перек л.— Хліб. 
К., 1940; Іван Грозний. К., 1948; Виб¬ 
ране. К., 1949; Петро Перший. К., 
1953; Російський характер. Оповідан¬ 
ня. К., 1960; Аеліта.— Гіперболоїд 
інженера Гаріна. К., 1971; Ходіння 
по муках. К., 1972. 
Літ.: Воспоминания об А. Н. Толстом. 
Сборник. М., 1973; Налдеев А. П. 
Алексей Толстой. М., 1974; Петедин 
В. Судьба художника. Очерк жизни 
и творчества А. Н. Толстого. М., 
1979; Борщевский Ф. М. Изучение 
творчества Алексея Толстого. К., 
1979; Кущ О. П. Олексій Миколайо¬ 
вич Толстой. Бібліографічна пам’ят¬ 
ка... Львів, 1953. 7. Т. Крук. 

ТОЛСТбЙ Федір Петрович [10 
(21).II 1783, Петербург — 13 (25). 
IV 1873, там же] —рос. скульптор 
і графік, представник класициз¬ 
му. Навчався в Морському корпу¬ 
сі (закінчив 1802), відвідував 
клас І. Прокоф’єва в петерб. АМ 
(з 1804), почесним членом якої 
був з 1809. Твори: барельєфи — 
автопортрет з дружиною і донь¬ 
кою (1812), 21 медальйон на теми 
подій Вітчизн. війни 1812 (1814— 
36), композиції «Морфей» (1822), 
«Німфа з глечиком» (1857); іл. 
до поеми І. Богдановича «Душень¬ 
ка» (1820—33) та ін. Скульптури 
зберігаються в ДТГ у Москві, 
ДРМ у Ленінграді, Київському 
музеї російського мистецтва. В 
1825—28 викладав у петерб. АМ 
(1828— 59 — віце-президент, 1859 

—68 — товариш президента). Був 
близький до декабристів. За кло¬ 
потанням Т. та ін. культур, діячів 
1858 Т. Шевченка було звільнено з 
заедання. Повернувшись до Петер¬ 
бурга, Шевченко часто бував у ро¬ 
дині Толстого, останній виконав 
портрет поета. Портрет, с. 293. 
Літ.: Мроз Е. К. Федор Петрович 
Толстой. М.—Л., 1946; Кузнецова 
3. В. Федор Петрович Толстой. М., 
1977. 
ТОЛСТЯКОВ Павло Нилович 
[16 (28).XII 1880, Москва — 25.У 
1938] — укр. рад. композитор, 
хоровий диригент. Освіту здобув 
у Петерб. консерваторії. З 1903 — 
регент Придворної співацької ка¬ 
пели та хормейстер Марийського 
театру в Петербурзі. В 1921 оселив¬ 
ся в м. Лохвиці (тепер Полтав. 
обл.), де організував хор «Рух» 
(скорочена назва від «Робітничий 
український хор»), з яким висту¬ 
пав по селах Полтавщини. Разом 
з П. Батюком створив хор і муз. 
студію в м. Зінькові (тепер Пол¬ 
тав. обл.). З 1925 —хормейстер 
Харків, опери та інспектор Нар- 
комосу. З 1933 — хормейстер Одес. 
театру опери та балету. Автор хо¬ 
рових пісень («Соціалізм», «Сів», 
«Пісня кузні»), фп. творів, об¬ 
робок укр. нар. пісень, музики до 
кінофільмів (у т. ч. «Коліївщина», 
1933, «Прометей», 1936). Здійснив 
редакцію опери «Утоплена» М. Ли- 
сенка. і. д. Гамкало. 

ТОЛУБьЄВ Юрій Володимирович 
[18.IV(1.У) 1906, Петербург— 28. 
XII 1979, Ленінград] — рос. рад. 
актор, нар. арт. СРСР (з 1956), Ге¬ 
рой Соціалістичної Праці (1976). 
У 1929 закінчив Ленінгр. ін-т 
сценічного мистецтва. Творчу ді¬ 
яльність -почав 1926 у Ленінгр. 
театрі акторської майстерності, до 
1941 працював у різних театрах Ле¬ 
нінграда, з 1942 — в Ленінгр. те¬ 
атрі драми ім. О. С. Пушкіна. 
Серед ролей — Шмага («Без вини 
винуваті» О. Островського), Го¬ 
родничий («Ревізор» М. Гоголя; 
зіграв цю роль і в кіно), Вожак 
(«Оптимістична трагедія» В. Виш- 
невського), Горлов («Фронт» Кор¬ 
нійчука), Терентій («Життя в цві¬ 
ту» Довженка), Полоній («Гамлет» 
ІПекспіра). Знімався в кіно (Сан- 
чо Панса — «Дон Кіхот», Кузьма— 
«Хроніка пікіруючого бомбардува¬ 
льника» та ін.). Нагороджений 
2 орденами Леніна, ін. орденами, 
медалями. Держ. премія СРСР, 
1947. Ленінська премія, 1958. 
Те.: Путь к образу. М., 1952. 
Літ.: Лапинский Н. Юрий Толубєєв. 
Л., 1974. , 
ТОЛУБЙНСЬКИИ Всеволод Іва¬ 
нович [н. 14 (27).III 1904, с. Тар¬ 
так, тепер Війн, обл.] — укр. рад. 
вчений у галузі теплофізики і 
теплоенергетики, акад. АН УРСР 
(з 1964), засл. діяч науки УРСР 
(з 1974). Закінчив (1927) Київ, 
політех. ін-т, викладав (1929— 
64) у цьому ж вузі (1938—64 — 
зав. кафедрою). З 1939 працює 
також в Ін-ті технічної теплофізики 
АН УРСР (1953—54, 1963—72 
— директор). Осн. праці — з пи¬ 
тань теплообміну і гідродинаміки 
в одно- і двофазних середовищах, 
теорії та конструювання топок, 
випарників і парогенераторів. 
Розробив теорію і метод розрахун¬ 
ку потужних камерних топок, 
встановив основні закономірності 

робочого процесу випарників, роз¬ 
винув теорію теплообміну при ки¬ 
пінні, створив методи розрахунку 
інтенсивності теплообміну і кри¬ 
тичних теплових потоків, провів 
комплекс досліджень з теплофізики 
ядерних реакторів. Нагороджений 
орденом Жовтневої Революції, ін. 
орденами, медалями. Премія ім. 
Г. Ф. Проскури АН УРСР, 1981. 
Те.: Работа и раечет камерньїх топок. 
К., 1939; Комплексне енерготехноло- 
гічне використання палива. К., 1957; 
Теплотехника. К., 1976 [у співавт.]; 
Теплообмен при кипении. К., 1980. 

ТОЛУБКО Володимир Федоро¬ 
вич [н. 12 (25).XI 1914, м. Красно- 
град, тепер Харків, обл.] — рад. 
військ, діяч, головний маршал ар¬ 
тилерії (1983), Герой Соціалістич¬ 
ної Праці (1976). Член КПРС з 
1939. В Рад. Армії з 1932. В 
1941 закінчив Військ, академію 
механізації і моторизації РСЧА. 
Під час Великої Вітчизн. війни — 
на Ленінгр., Калінін., 3-му Укр. 
фронтах. Після війни — на відпо¬ 
відальних командних посадах у 
Рад. Армії. В 1950 закінчив Військ, 
академію Генштабу. З 1960 — пер¬ 
ший заст. головнокоманд. Ракет¬ 
ними військами стратегічного при¬ 
значення, з 1968 — команд, вій¬ 
ськами Сибірського, з травня 1969 
— Далекосхідного військ, округів. 
З 1972 — головнокоманд. Ракет¬ 
ними військами стратегічного при¬ 
значення — заст. міністра оборони 
СРСР. З 1971 — кандидат у члени 
ЦК КПРС, з 1976 —член ЦК 
КПРС. Депутат Верховної Ради 
СРСР 8—10-го скликань. Нагоро¬ 
джений 4 орденами Леніна, 4 орде¬ 
нами Червоного Прапора, ін. ор¬ 
денами, медалями. 
ТОЛУОЛ (від назви колумбійсь¬ 
кого міста Толу і лат. оіеит — 
олія), метилбензол, СбН5СН3 — 
ароматичний вуглеводень, без¬ 
барвна рідина з запахом, що нага¬ 
дує бензол; густ. 866,9 кг/м3; 
Чк„п 110,6 °С; 7ПЛ — 95 °С. Горить 
кіптявим полум’ям, суміш пари 
Т. з повітрям вибухає. У воді 
малорозчинний, розчиняється в ор¬ 
ганічних розчинниках. При окис¬ 
ленні Т. одержують бензойний 
альдегід і бензойну кислоту. Т. 
є у деяких нафтах; у пром-сті його 
виділяють гол. чин. з кам.-вуг. 
смоли і продуктів нафтоперероб¬ 
ки. Застосовують у вироби, барв¬ 
ників, вибухових речовин (трині¬ 
тротолуол), фарм. препаратів та 
ін., а також як розчинник. Пара 
Т. отруйна і впливає на нервову 
систему. Гранично допустима кон; 
центрація пари толуолу у повітрі 
0,05 мг/л. 
ТОЛЧАНОВ Йосиф Мойсейович 
[29.IV (11ЛО 1891, Москва — 
24.VIII 1981, там же]— рос. рад. 
актор, нар. арт. СРСР (з 1962). 
Член КПРС з 1957. В1918 з групою 
т. з. Мамонтовської студії, якою 
керували Б. Захава і Ю. Завад- 
ський, увійшов до Студії Є. Вах- 
тангова (з 1926 — Театр ім. Є. 

"Вахтангова); працював у ньому 
до 1980. Серед ролей — Арбенін 
(«Маскарад» Лєрмонтова), Маякін 
(«Фома Гордєєв» М. Горького), 
Іван Шадрін («Людина з рушни¬ 
цею» Погодіна), Гай дар, Капітан 
(«Фронте, «Пам'ять серця» Корній¬ 
чука), Гайшук («Правда і кривда» 
Стельмаха), Барах («Принце- 
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са Турандот» Гоцці). З 1920 вик¬ 
ладав у Театр, уч-щі ім. Б. В. Щу- 
кіна (з 1946 — професор). Наго¬ 
роджений орденом Леніна, ін. 
орденами, медалями. Держ. пре¬ 
мія СРСР, 1950. 
ТОЛЬ (франц. Іоіе) — рулонний 
покрівельний і гідроізоляційний 
матеріал, одержуваний просочу¬ 
ванням покрівельного картону 
кам’яновугільними або сланце¬ 
вими дьогтепродуктами. В СРСР 
Т. виготовляють з мінеральною 
посипкою (грубозернистою, піща¬ 
ною) і без посипки — безпокрив¬ 
ний Т., або Т.-шкіра. Ширина ру¬ 
лонів Т.— 750, 1000 і 1025 мм. 
Т. відзначається гнучкістю, лег¬ 
кістю, водонепроникністю, гни¬ 
лостійкістю; має низьку вартість; 
довговічність його менша, ніж 
бітумних покрівельних матеріа¬ 
лів. Т. з грубозернистою посип¬ 
кою застосовують для верх, шару 
плоских і пологих покрівель, Т. 
з піщаною посипкою — для по¬ 
крівель тимчасових споруд і гід¬ 
роізоляції, безпокривний Т.— як 
підкладковий матеріал у багато¬ 
шарових покриттях і для паро¬ 
ізоляції. 
ТбЛЬБА Веніамін Савелійович 
[н. ЗО.Х (12.XI) 1909, Харків} — 
укр. рад. диригент і педагог, нар. 
арт. УРСР (з 1957). У 1932 закін¬ 
чив Харків, муз.-драм, інститут. 
У 1931—33, 1935—42 — диригент 
Харків., у 1934—35, 1944—59 — 
Київ, театрів опери та балету 
(в 1942—44 — об’єднаного Київ, і 
Харків, театрів у Іркутську). В 
1932—34, 1935—41 — викладач 
Харків, консерваторії, 1934— 35 
і 1944—73 — диригент оперної 
студії та викладач (з 1962 — профе¬ 
сор) Київ, консерваторії. У репер¬ 
туарі — бл. 50 опер. Серед них — 
опери українських (-«Запорожець 
за Дунаєм» С. Гулака-Артемовсь- 
кого, «Наталка Полтавка» М. Ли- 
сенка), рос. («Іван Сусанін» М. 
Глинки, «Пікова дама», «Євгеній 
Онєгін», «Іоланта» П. Чайков- 
ського, «Царева наречена» М. 
Римського-Корсакова), зх.-європ. 
(«Отелло» Дж. Верді, «Чарівна 
флейта» В. А. Моцарта) компози¬ 
торів. За його диригуванням бу¬ 
ло вперше виконано ряд творів 
укр. рад. композиторів: опери — 
«Наймичка» М. Вериківського 
(1943), «Молода гвардія» Ю. Мей- 
туса (1947), «Милана» (1957) й 
«Арсенал» (1960) Г. Майбороди; 
балет «Ростислава» Г. Жуковсько¬ 
го (1955). Виступав і як симф. ди¬ 
ригент. Здійснив інструментовку 
опери «Ноктюрн» М. Лисенка, 
оркестрову ред. 2-ї симфонії 
Л. Ревуцького, 3-ї симфонії Р. 
Шумана та ін. Нагороджений 2 
орденами Трудового Червоного 
Прапора, медалями. Держ. пре¬ 
мія СРСР, 1949. /. Д. Гамкало. 

ТОЛЬТеКИ — давній індіанський 
народ Мексіки. У 8 ст. н. е. Т. 
вторглися з Пн. в Центр. Мексіку 
і в 9 ст. утворили велику держа¬ 
ву з столицею в Серро-де-ла-Ест- 
релья, а згодом у Тольяні (сучас. 
Тула). Осн. заняттям Т. було 
землеробство. Т. мали розвинуті 
архітектуру, скульптуру, ремесла 
(кераміка, обробка металів). У 
10 ст. військ, загони Т. підкорили 
окремі групи майя на Юкатані 
і ь гірській Гватемалі, де місти¬ 

лися великі міста-держави майя — 
Чічен-Іца, Ушмаль та ін. В 2-й 
пол. 12 ст. нова навала з Пн. 
войовничих племен, серед яких 
були й ацтеки, поклала кінець 
володарюванню Т. в Мексіці. 
Культура Т. мала вплив на форму¬ 
вання культури ацтеків. 
ТОЛЬДТТІ (ТодІіаШ; псевд.— 
Ерколі та ін.) Пальміро (26.III 
1893, Генуя — 21 .VIII 1964, 
поблизу смт Гурзуф Кримської 
області УРСР, похований у Ри¬ 
мі) — діяч італ. | міжнар. ко¬ 
муністичного руху. Н. в сім’ї 
службовця. В 1915 закінчив юрид. 
ф-т Турінського ун-ту. В 1914 всту¬ 
пив до Італ. соціалістичної партії 
(ІСП). Перекладав італ. мовою і 
пропагував твори В. І. Леніна, 
документи більшовицької партії. 
В 1919 увійшов до ред. органу ІСП 
газ. <АвантіІ>. Один із засновни¬ 
ків журн. «Ордіне нуово» («Новий 
лад»; 1919), навколо якого згур¬ 
тувалося в однойменну групу ре- 
волюц. крило ІСП. Зі створенням 
в ІСП в кін. 1920 комуністичної 
фракції і перетворенням журн. 
«Ордіне нуово» на її орган став 
ред. цього журналу. Один із зас¬ 
новників Італійської КП (ІКП; 
1921). З 1922 — член ЦК, з 1923 
— Керівництва ІКП. В 1924 брав 
участь у заснуванні органу ІКП 
газ. <Уніта>. Не раз зазнавав 
арештів. З 1924— член ВККІ. В 
1926 — представник ІКП при ВККІ. 
Після арешту 1926 А. Ґрамгиі Т. 
очолив ІКП. В 1927 в Парижі ор¬ 
ганізував і очолив закорд. центр 
партії, що перебувала в підпіллі. 
З 1927 — ген. секретар ІКП. З 
1928 — член Президії ВККІ, з 
1935 — секретар ВККІ. Брав 
участь у нац.-революц. війні ісп. 
народу 1936—39, один з організа¬ 
торів Інтернаціональних бригад. 
У 1939—40 — в ув’язненні у Фран¬ 
ції. В 1940—44 жив в СРСР. З бе¬ 
резня 1944 — на батьківщині. 
В 1944—46 входив до складу коа- 
ліц. урядів. З 1944 — одночасно 
директор теор. органу ІКП журн. 
«Рінашіта» («Відродження»). В 
1946—47 — депутат Установчих 
зборів, з 1948 — депутат парламен¬ 
ту. Автор праць з питань робітн. 
руху, філософії, історії. Помер, 
перебуваючи на відпочинку в Кри¬ 
му. В СРСР на честь Т. місто 
Ставрополь Куйбишев. обл. перей¬ 
меновано на Тольятті. 
Те.: Рос. перекл.— Единственно 
правильний путь для человечества. 
М., 1959; Избранньїе статьи и речи, 
т. 1 — 2. М., 1965; Лекции о фашизме. 
М., 1974. 
Літ.: Комолова Н. П., Филатов Г. С. 
Пальмиро Тольятти. М., 1983; Жаро¬ 
ва А. А. Пальмиро Тольятти. Биобиб- 
лиографический указатель. М., 1976. 
ТОЛЬДТТІ (до 1964 — Ставро¬ 
поль) — місто обласного підпоряд¬ 
кування, центр Ставропольського 
р-ну Куйб. обл. РРФСР. Розташо¬ 
ване на лівому березі р. Волги 
(Куйбишевського водосховища). 
Залізнична станція, річковий порт. 
560 тис. ж. (1983). Поділяється 
на 3 міські райони. У Т.— Волзь¬ 
ке об'єднання по виробництву лег¬ 
кових автомобілів- ТЕЦ. Під¬ 
приємства машинобуд., хім., 
харч. пром-сті. Політехнічний 
ін-т, філіал Моск. технологічного 
ін-ту та ін. 9 серед, спец. навч. 
закладів; н.-д. ін-ти: цем. маши¬ 

нобудування, нерудних матеріалів 
та ін. Театр ляльок, краєзнавчий 
музей. Засн. 1737, місто — з 
1780. Перейменований в пам’ять 
П. Тольятті. 
ТОМ — ріка у Зх. Сибіру, в ме¬ 
жах Хакас, а. о. та Кемер. і Том. 
областей РРФСР, права притока 
Обі. Довж. 827 км, площа бас. 
62 тис. км2. Бере початок на схи¬ 
лах Абаканського хр. Має зви¬ 
висте річище, багато перекатів. 
Гол. притоки: Мрас-Су і Кондома 
(ліві), Уса (права). Живлення пе¬ 
реважно снігове. Сплавна, судно¬ 
плавна до м. Томська, під час 
паводків — до м. Новокузнецька. 
Крім цих міст, на Т.— м. Кеме¬ 
рово; у бас. ріки — Кузнецький 
вугільний басейн. 
ТОМ А (ТЬотаз) Шарль Луї Амб- 
руаз (5.VIII 1811, Мец— 12.11 
1896, Париж) — франц. компози¬ 
тор, член Ін-ту Франції (з 1861). 
В 1832 закінчив Паризьку консер¬ 
ваторію (з 1852 — професор, 
з 1871 — директор). Серед його 
учнів — Ж. Мосене. Автор опер 
(«Сон літньої ночі», 1850, «Мінь¬ 
йон», 1866, «Гамлет», 1868, «Фран- 
ческа да Ріміні», 1882, та ін.), а та¬ 
кож балетів (зокрема, «Буря», 
1889), інструм., вокально-інструм. 
та вокальної музики. О. В. Іовса. 
ТОМАГАВК (алгонкінське) — ме¬ 
тальна зброя індіанців Пн. Аме¬ 
рики у вигляді кам’яної сокири 
або палиці. В 16—18 ст. були поши¬ 
рені мідні, залізні Т., що їх європ. 
колонізатори постачали індіан¬ 
цям. У військ, обрядах індіанців 
Т. мав символічне значення. По¬ 
фарбований у червоний колір, 
він був знаком оголошення війни. 
Вираз «поховати томагавк» озна¬ 
чав «укласти мир». Іл. с. 296. 
ТОМА ДЕ ТОМС5Н (ТЬошаз <іе 
ТЬотоп) Жан [1 (12).ІУ 1760, Берн, 
Швейцарія — 23.VIII (4.IX) 1813, 
Петербург] — рос. архітектор, 
представник рос. класицизму, 
акад. петерб. АМ (з 1800). Фран¬ 
цуз за походженням. Освіту здо¬ 
був у паризькій АМ та Римі 
(90-і рр. 18 ст.). З 1799 жив і пра¬ 
цював у Росії. З 1810 — професор 
петерб. АМ.Осн. споруди: в Петер¬ 
бурзі — ансамбль з будинком Бір¬ 
жі на стрілці Василівського о-ва 
(1805—10), перебудова житл. бу¬ 
динку Лаваля (1806—10, тепер 
Центр, істор. архів), перебудова 
Великого театру (1802—04, не 
зберігся); мавзолей у Павловську 
(1805—08). На Україні за проек¬ 
тами Т. де Т. споруджено коло¬ 
ну Слави в Полтаві (1805—11, 
за участю скульптора Ф. Щед- 
ріна), театр (1804—09, не зберігся) 
і госпіталь (1806—21, тепер клініка 
мед. ін-ту) в Одесі, надгробок 
на могилі П. О. Румянцева-Заду- 
найського в Києві (поч. 19 ст., не 
зберігся). Іл. див. також до ст. 
Полтава, т. 8, с. 491. 
Літ.: Зрнст Ф. Авторьі надгробия Ру- 
мянцева-Задунайского в Киевской лав¬ 
ре. «Среди коллекционеров», 1923, 
январь — февраль; Ощепков Г. Д. Ар- 
хитектрр /Гомон. М., 1950. 
ТОМХкГВКА — річка в УРСР, 
у межах Запоріз. і Дніпроп. об¬ 
ластей, права прит. Дніпра 
(впадає у Каховське водосхови¬ 
ще). Довж. 53 км, площа бас. 
1020 км2. Бере початок на схилах 
Придніпровської височини. У по- 

ТОМАКІВКА 

Й. М. Толчанов. 

Тома де Томон. Гослі* 
таль (тепер клініка ме¬ 
дичного інституту) в 
Одесі. 1806-21Г 
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Томагавк. 

низзі Т. для регулювання стоку 
споруджено водосховище та захис¬ 
ну дамбу. Багато ставків. Воду 
річки використовують для зрошу¬ 
вання. На Т.— м. Марганець; у 
басейні — Нікопольський марган¬ 
цевий басейн. 
ТОМАКҐВКА — селище міського 
типу Дніпроп. обл. УРСР, рай¬ 
центр. Розташована на р. Тома- 
ківці (прит. Дніпра), за 5 км від 
залізнич. ст. Мирова. 7,0 тис. ж. 
(1983). Засн. 1740. Рад. владу 
проголошено в січні 1918. З 1956 
Т.— с-ще міськ. типу. У селищі — 
маслоробний, комбікормовий і ке¬ 
рамзитового гравію з-ди, комбінат 
побутового обслуговування. Сільс. 
профес.-тех. уч-ще, 4 заг.-осв. та 
музична школи, лікарня, Буди¬ 

нок культури, кінотеатр, 2 о-ки, 
музей історії району. 
ТОМАкГВСЬКА Січ — головне 
укріплення запорізьких козаків 
на о. Томаківка. Після зруйну¬ 
вання крим. татарами Т. С. (1593) 
запорізькі козаки заснували Чор- 
томлицьку Січ. 
ТОМАкГвСЬКИЙ РАЙОН — на 
Пд. Дніпроп. обл. УРСР. Утворе¬ 
ний 1923. Площа 1,2 тис. км2. 
Нас. 32,3 тис. чол. (1983). У райо¬ 
ні — 56 населених пунктів, під¬ 
порядкованих селищній і 10 сільс. 
Радам нар. депутатів. Центр — 
смт Томаківка. На Пд. район оми¬ 
вається Каховським водосхови¬ 
щем. Поверхня — полого нахилена 
з Пн. на Пд. рівнина з розвинутою 
мережею долин, балок та ярів. Ко¬ 
рисні копалини: марганцеві руди 
(Нікопольський марганцевий ба¬ 
сейн), буре вугілля, гіпс, каолін, 
польовий шпат, граніт. Осн. річ¬ 
ка — Томаківка (прит. Дніпра). 
Грунти переважно чорноземні. 
Розташований у степовій зоні. 
Найбільші пром. підприємства — 
томаківські маслоробний і керам¬ 
зитового гравію з-ди. Комбінат 
побутового обслуговування (То¬ 
маківка). Спеціалізація с. г.— 
землеробство зернового і тварин¬ 
ництво м’ясо-мол. напрямів. Пло¬ 
ща с.-г. угідь на кін. 1982 станови¬ 
ла 92,0 тис. га, у т. ч. орні землі — 

81,9 тис. га. Зрошується 9,0 тис. га 
(Вшцетарасівська зрошувальна си¬ 
стема). Гол. культури: озима пше¬ 
ниця, кукурудза, ячмінь, соняш¬ 
ник, соя, рицина, баштанні, ово¬ 
чеві, картопля. Скотарство, сви¬ 
нарство, птахівництво, вівчарство. 
У Т. р. — 11 колгоспів, птахофаб¬ 
рика, райсільгосптехніка, райсіль- 
госпхімія. Залізнична станція Ми¬ 
рова. Автомоб. шляхів — 400 км 
(усі з твердим покриттям). У ра¬ 
йоні — сільс. профес.-тех. уч-ще, 
23 заг.-осв. та музична школи; 26 
лік. закладів, у т. ч. З лікарні. 
29 будинків культури і клубів, 
кінотеатр, 33 кіноустановки, 23 
б-ки, музей історії району. У с. 
Вищетарасівці Т. р. народилися 
укр. рад. актор Ф. О. Балабуха, 
парт, діяч УРСР О. С. Капто. 
У Т. р. видається газ. -«Радянське 
життя» (з 1931). 

_ Д. Д. Байраченко. 
ТбМАН (Тотап) Иосеф (6. IV 
1899, Прага — 27.1 1977, там же) — 
чес. письменник, нар. письменник 
ЧССР (з 1974). Член Компартії 
Чехословаччини з 1945. Під час 
2-ї світової війни — учасник Руху 
Опору. В романах «Давид Грон» 
(1929), -«Людина нізвідки» (1933), 
«Осине гніздо» (1938), «Люди під 
горами» (1940) викривав бурж. мо¬ 
раль, соціальну нерівність у капі¬ 
талістичному суспільстві. Автор 
істор. романів -«Дон Жуан» (1944), 

-«Слов’янське небо» (1948), -«Після 
нас хоч потоп» (1963), «Там, де го¬ 
ри зелені...» (1957 ), «Сократ» (1975, 
обидва у співавт. з дружиною 
М. Томановою). В драмах «Чорне 
сонце» (1929), «Світ без вікон» 
(1933) та ін. порушував гострі со¬ 
ціальні й морально-етичні п|юбле- 
ми. Патріотична й антифашист, 
спрямованість притаманні п’єсі 
«Король з народу» (пост. 1938, у 
співавт. з М. Томановою, опубл. 
1951). Писав також радіоп’єси, 
публіцистичні статті (деякі опублі¬ 
ковано і в рад. пресі). 
Те.: Укр. перекл.— Там, де гори 
зелені... К., 1962 [у співавт.1; Дон 
Жуан. К., 1968; Сократ. К., 1979 [у 
співавт.]; Рос. перекл.— Дон Жу 
ан. М., 1973; После нас хоть потоп. 
М., 1973; Сократ. М., 1981 [у спів¬ 
авт.]. В. А. Моторний. 

Т0МАНОВА (Тотапоуа) Миро¬ 
слава (н. 9.Х 1906, м. Градець- 
Кралове) — чес. письменниця, 
засл. письменниця ЧССР (з 1972). 
Член Компартії Чехословаччини 
з 1945. Дружина Й. Томана. Ди¬ 
тинство провела на Україні (Чер¬ 
нівці). В ЗО—40-х рр. разом з И. 
Томаном створила драми «Прия¬ 
телька» (1936), «Жаба в джерелі» 
(1937), «Король з народу» (пост. 
1938, опубл. 1951), «Виноградник» 
(1941) та ін., в яких порушувалися 
гострі соціальні й моральні проб¬ 
леми, звучав заклик до боротьби 
проти фашизму. Ці тенденції вла¬ 
стиві й п’єсам Т. «Дзвони мого 
міста» (1944), «Весільні калачі» 
(1951). Роман «Срібна рівнина» 
(1970) — про бойову співдруж¬ 
ність рад. і чехословац. воїнів у 
боях за визволення України, про 
битву за Київ. Антифашист, тема 
звучить у новелі «Роздуми про 
пропалого безвісти» (1974). Разом 
з Й. Томаном написала романи 
«Там, де гори зелені...» (1957; про 
працю лісників у перші повоєнні 
роки), «Сократ» (1975) та ін. Автор 

спогадів «З особистого архіву» 
(1978). 
Те.: Укр. перекл.— Там,, де го¬ 
ри зелені... К., 1962 [у співавт.]; 
Срібна рівнина. К., 1974; Сократ. 
К., 1979 [у співавт.]; [Відповідь на 
анкету «Всесвіту»]. «Всесвіт», 1981, 
№ 12; Рос. перекл.— Серебряная 
равнина. М., 1977; Сократ. М., 1981 
[у співавт.]. В. А. Моторний. 
ТОМАС (ТЬотаз) Ділан (27.X 
1914, Суонсі — 9.XI 1953, Нью- 
Йорк) — англ. поет з Уельсу. По¬ 
слідовник У. Блейка та романтич¬ 
ної традиції. Поезія Т. складна й 
метафорична (збірки «Вісімнад¬ 
цять віршів», 1934; «Двадцять 
п’ять віршів», 1936; «Карта лю¬ 
бові», 1939; «Смерті і входи», 1946, 
та ін.), але вона сприяла відро¬ 
дженню в англ. поезії 40—50-х рр. 
ліризму й емоційності. Автор по¬ 
вісті «Портрет художника — моло¬ 
дого пса» (1940) та радіоп’єси 
«В молочному лісі» (вид. 1954). 
Під час 2-ї світової війни писав сце¬ 
нарії документальних антивоєнних 
фільмів («І це — люди», 1943, та 
ін.). Після війни брав участь у русі 
на захист миру. 
Те.: Укр. перекл.— [Вірші]. 
«Всесвіт», 1973, № 5; Р о с. п е р е к л. 
— [Вірші]. В кн.: Из современной 
английской поззии. М., 1976. 
Літ.: Ионкис Г. 3. Поззия Дилана То- 
маса. В кн.: Ионкис Г. 3. Английская 
поззия XX века. М., 1980. 

Н. Ю. Жлуктенко. 

ТОМАС (ТЬотаз) Сідні Джіл- 
кріст (16.IV 1850, Канонбері, по¬ 
близу Лондона — 1.ІІ 1885, Па¬ 
риж) — англ. металург. Здобув гу¬ 
манітарну освіту в коледжі. Слу¬ 
жив писарем у лондонському су¬ 
ді, слухав лекції в Королівській 
гірничій школі. З участю двоюрід¬ 
ного брата (Персі Джілкріста) 
розробив (1878) спосіб переробки 
високофосфористих чавунів у 
конверторі на сталь (див. Тома¬ 
сівський процес). На виготовлен¬ 
ня сталі цим способом одержав 
протягом 1877—82 кілька патен¬ 
тів. 
ТОМАСбВИЧ Степан (1859, с. 
Микулинці, тепер у складі м. 
Снятина Івано-Фр. обл.— 1932) — 
укр. живописець і графік. Малю¬ 
ванню навчався в Збаражі у цер¬ 
ковного маляра Копровського, 
1886—87 — в школі при Краківсь¬ 
кій академії красних мистецтв. 
Писав портрети («Портрет чолові¬ 
ка з бородою», 1892; «Портрет Ду- 
кевича», 1896), жанрові («Ой не 
ходи, Грицю...», «Гагілки», «Сіль¬ 
ська наука», «Квашення капусти») 
та історичні картини («Візія кня¬ 
зя», «Напад татар на церкву»), 
пейзажі. В 90-х рр. 19 ст. Т. ра¬ 
зом з К. Устияновичем розпису¬ 
вав церкву в с. Бутинах (тепер 
Сокальського району Львівської 
області). Т. малював декорації для 
Театру товариства «Руська бе¬ 
сіда» у Львові. Автор карика¬ 
тур до гумористично-сатиричного 
журн. «Страхопуд*, шо виходив у 
Львові. 
ТОМАСІВСЬКА СТАЛЬ —сталь, 
що її виплавляють з томасівсько¬ 
го чавуну в томасівських конвер¬ 
торах (див. Томасівський про¬ 
цес). Порівняно з мартенівською 
сталлю (з тим самим вмістом вуг¬ 
лецю) в ній більше азоту (0,010— 
0,020 %), сірки і фосфору (по 
0,05—0,06 % ), внаслідок чого во¬ 
на відзначається вищою міцністю, 
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меншими пластичністю та ударною 
в’язкістю. Т. с. схильна до старін¬ 
ня (див. Старіння металів), лам¬ 
кості у холодному стані. Якість її 
підвищують, продуваючи повітрям, 
збагаченим киснем, парокисневою 
сумішшю, сумішшю кисню і вуг¬ 
лекислого газу. З Т. с. виготовля¬ 
ють фасонні профілі, штаби, лис¬ 
ти, вироби, що не зазнають наван¬ 
таження на розтяг, тощо. 
ТОМАСІВСЬКИЙ ПРОЦЕС (за 
ім’ям англ. металурга С. Д.. То- 
маса), томасування чавуну — про¬ 
цес виробництва томасівської ста¬ 
лі продуванням крізь рідкий тома¬ 
сівський чавун повітря, збагачено¬ 
го киснем, або атм. повітря чи су¬ 
міші кисню з вуглекислим газом 
чи водяною парою; різновид кон¬ 
верторного виробництва. Перева¬ 
га Т. п. перед бесемерівським про¬ 
цесом — можливість переробляти 
чавун з вмістом фосфору до 2,2 %. 
До того ж, томасівська сталь де¬ 
шевша за сталь, одержану ін. 
способами. Т. п. починається з 
заливання чавуну в томасівський 
конвертор, де він перетворюється 
на сталь внаслідок окислення (при 
продуванні) домішок (кремнію, 
марганцю, заліза, вуглецю, фос¬ 
фору), що супроводиться виділен¬ 
ням тепла. Після продування 
(див. Дуття в техніці) сталь під¬ 
дають розкисленню, додаючи фе¬ 
росплави, і навугл£цьовуванню 
коксом, графітом, термоантраци¬ 
том або деревним вугіллям. Три¬ 
валість продування (в конверто¬ 
рах місткістю 18—70 т) 16—22 хв, 
тривалість усього процесу 25— 
40 хв. Пром. застосування Т. п. 
почалось у Німеччині (перші плав¬ 
ки 1879), згодом в інших країнах. 
В Росії цей процес було впровадже¬ 
но з 80-х рр. 19 ст. на Керчен¬ 
ському, Маріупольському і Таган¬ 
розькому з-дах. В середині 70-х 
рр. 20 ст. Т. п. практично витис- 
нений (через підвищені вимоги 
до якості сталі) киснево-конвер¬ 
торним процесом. 
ТОМАСІВСЬКИЙ ЧАВУН — 
чавун, що його переробляють на 
томасівську сталь у томасівсь¬ 
ких конверторах; вид переробно¬ 
го чавуну. Порівняно з чавуном 
бесемерівським, використовува¬ 
ним у бесемерівському процесі, 
і мартенівським чавуном містить 
менше кремнію (0,2—0,6 % ) і біль¬ 
ше фосфору (1,6—2,2 %). Виплав¬ 
ляють Т. ч. в доменних печах з 
високофосфористих залізних руд. 
ТОМАСШЛАК — багаті на фос¬ 
фор відходи металургійної про¬ 
мисловості, що їх одержують при 
виплавці сталі з чавуну томасів¬ 
ським процесом. Після розмелю¬ 
вання використовують як фос¬ 
форне добриво; містить 14 — 20% 
Р205. Застосовують при основно 
му удобренні. 
ТОМАТ — те саме, що й помідор. 
ТОМАїІЇГОРОД — селище місь¬ 
кого типу Рокити івського р-ну 
Ровен. обл. УРСР. Залізнична 
станція. 2,6 тис. ж. (1983). В се¬ 
лищі — 2 щебеневі та кам’яно- 
дробильний з-ди, лісництво, бу¬ 
динок побуту. З заг.-осв. школи, 
мед. амбулаторія, 3 фельдшерсько- 
акушерські пункти, 2 клуби, б-ка. 
Засн. на поч. 20 ст. у зв’язку з 
буд-вом залізнич. станції. С-ще 
міськ. типу — з 1960. 

ТОМАШЄВИЧ Дмитро Людвіго- 
вич [27.IX (9.Х) 1899, містечко Ро- 
китне, тепер смт Рокитне Київ, 
обл.— 7.VIII 1974, Москва] — 
рад. вчений у галузі механіки, 
доктор технічних наук (з 1961), 
професор (з 1962). Закінчив 
(1926) Київ, політех. ін-т, працю¬ 
вав на Київ, ремонтно-повітряно¬ 
му з-ді. Брав участь у роботі 
А віаці йного науково-технічного 
товариства. Займався дослідниць¬ 
кою (з 1929) і викладацькою (з 
1935) роботою. Нагороджений ор¬ 
деном Трудового Червоного Пра¬ 
пора, медаллю. 
ТОМАШбВСЬКИЙ Борис Вікто¬ 
рович [17 (29).XI 1890, Петербург 
— 24.VIII 1957, Гурзуф] — рос. 
рад. літературознавець. Друкува¬ 
тися почав 1915. Наук, праці Т. 
присвячені питанням теорії л-ри, 
віршознавства, текстології, пуш- 
кінознавства, франц. поезії. Най- 
значніші з них — «Теорія літера¬ 
тури. Поетика» (1925), «Письмен¬ 
ник і книга. Нарис текстології» 
(1928), «Стилістика і віршування», 
«Вірш і мова. Філологічні нари¬ 
си» (обидві — вид. 1959), «Пуш¬ 
кін. 1813—1824» (кн. 1, 1956, не- 
закінчена). 
ТОМАШЄВСЬКИЙ Мартин (рр. 
н. і см. невід.) — укр. архітектор 
кін. 17 ст. Разом з арх. И. Бапті- 
стом 1684—92 будував Преоб- 
раженський собор Мгарського мо¬ 
настиря біля Лубен (тепер Пол- 
тав. області). 
ТОМАШЄВСЬКИЙ Сергій Петро- 
вич [6 (18).X 1854, м. Кролевець, 
тепер Сум. обл.— 8(21). III 1916, 
Київ] — укр. дерматовенеролог. 
Закінчив петерб. Мед.-хірургіч. 
академію (1876). В 1887 став доцен¬ 
том, 1897— 1916—професор ка¬ 
федри сифілідології Київ, ун-ту. 
Т.— один з організаторів, а зго¬ 
дом і директор мед. відділення 
Вищих жіночих курсів у Києві 
(1906—16). Засновник і голова Ки¬ 
їв. т-ва дерматовенерологій (1900— 
16). Праці Т. присвячені питан¬ 
ням діагностики та лікування си¬ 
філісу. ^ М. К. Бородій. 

ТОМАШеВСЬКИИ (Тоша52Є^5кі) 
Тадеуш (н. 12.VII 1910) — польс. 
психолог, професор (з 1948). Закін¬ 
чив Львів, ун-т (1935). В 1935— 
41 і 1944—45 працював у цьому 
ун-ті. Під час нім.-фашист. окупа¬ 
ції вів нелегально пед. роботу. 
З 1945 Т. працював у Люблінсько¬ 
му ун-ті ім. М. Склодовської- 
Кюрі, з 1949—у Варшав. ун-ті. 
Голова К-ту пед. і психологіч¬ 
них наук Польс. академії наук. 
З 1963 — член виконавчого к-ту 
Міжнар. психологічної асоціації. 
Розробляє теор. і методологічні 
проблеми взаємодії людини й ото¬ 
чення, питання психології свідо¬ 
мості й регуляції діяльності особи¬ 
стості. Осн. праці: «Методи дослі¬ 
дження складних диспозицій» 
(1939), «Вступ до психології» 
(1963). Під ред. Т. вийшла фунда¬ 
ментальна праця «Психологія» 
(1975). В. О. Татенко. 
ТбМАШЕК (Тотазек) Вацлав Ян 
(17.IV 1774, Скутеч, Чехія — 
З.ІУ 1850, Прага) — чес. компо¬ 
зитор, піаніст, педагог. З 1790 
жив у Празі. Відомий як піаніст- 
віртуоз. З 1793 давав уроки фп. 
гри, 1824 відкрив власну муз. 
школу. Твори: опери «Серафіна, 

або Великодушність і кохання» 
(1808), «Альваро та Сакунтала» 
(не поставлена), кантати, меси, 
симфонії, камерно-інструм. ан¬ 
самблі, фп. п’єси, романси. 
томАшпіль — селище міського 
типу Війн. обл. УРСР, райцентр. 
Розташований на р. Томашпільці 
(бас. Дністра), за 19 км від заліз¬ 
нич. ст. Вапнярка. 6,2 тис. ж. 
(1983). Вперше згадується 1616, 
коли Т. був під владою Речі Пос¬ 
политої. Після 2-го поділу Поль¬ 
щі (1793) Т. у складі Правобереж¬ 
ної України возз’єднано з Росією. 
Рад. владу встановлено на початку 
1918. З 1924 Т.— с-ще міськ. типу. 
У Т. — цукр. комбінат, хлібний 
з-д, цех Тульчинської меблевої 
ф-ки, філіал калинівського швей¬ 
ного об’єднання «Подолянка», рай- 
сільгосптехніка, райсільгоспхі- 
мія, комбінат побутового обслуго¬ 
вування. Середня та музична шко¬ 
ли, лікарня, кінотеатр, 2 б-ки, 
краєзнавчий музей. У 1924 і 1936 
Т. відвідав Г. І. Петровський. 

томАшпільський РАЙбН — 
на Пд. Війн. обл. УРСР. Утворе¬ 
ний 1923. Площа 0,8 тис. км2. Нас. 
48,2 тис. чол. (1983). У районі — 
35 населених пунктів, підпоряд¬ 
кованих 2 селищним і 18 сільс. 
Радам нар. депутатів. Центр — 
смт Томаиіпіль. Т. р. розташова¬ 
ний в межах Подільської висо¬ 
чини. Поверхня району — хви¬ 
ляста рівнина з розвинутим яруж¬ 
но-балковим рельєфом. Корисні 
копалини: пісок, біла глина. Є 
мінеральні води. Річки: Русава з 
прит. Томашпількою, Марківкою, 
Вушанкою (усі — бас. Дністра). 
Грунти чорноземні та опідзолені. 
Лежить у лісостеповій зоні. Ліси 
(дуб, клен, осика, берест, липа, 
праб) займають 7,6 тис. га. Най¬ 
більші пром. підприємства: Вап- 
нярський комбінат хлібопродуктів 
і Томашпільський цукр. комбінат. 
Комбінат побутового обслугову¬ 
вання (Томашпіль), 2 будинки по¬ 
буту. У с. г. переважає землероб¬ 
ство зерново-буряківничого, тва¬ 
ринництво м’ясо-мол. напрямів. 
Площа с.-г. угідь 1982 становила 
56,7 тис. га, у т. ч. орні землі — 
53,6 тис. га. Гол. культури — пше¬ 
ниця, ячмінь, горох, кукурудза, 
цукр. буряки. Садівництво (яблу¬ 
ні, груші). У Т. р.— 20 колгоспів, 
радгосп, плодошовківницький роз¬ 
садник, райсільгосптехніка, рай- 
сільгоспхімія. Залізничні станції: 
Вапнярка, Княжеве. Автомоб. 
шляхів — 271 км, у т. ч. з твердим 
покриттям — 174 км. У районі — 

ТОМАШПІЛЬ¬ 
СЬКИЙ РАЙОН 

С. Томасевич. Козак- 
бандурист. Олівець. 
Львівський музей укра¬ 
їнського мистецтва. 
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Є. С. Томберг. 

Г. О. Томенко. 

Е. М* Томм. 

Г. О. Томенко. Широке 
поле. 1974. 

сільс. профес.-тех. уч-ще (с. Ко¬ 
мар город), 26 заг.-осв. та 2 муз. 
школи; 36 лік. закладів, у т. ч. 
8 лікарень. 16 будинків куль¬ 
тури, 21 клуб, кінотеатр, 35 кіно¬ 
установок, 39 б-к, краєзнавчий 
музей. У с. Вербовій Т. р. — музей 
І. Д. Черняховського, який 1915— 
23 жив і навчався тут. Архіт. па¬ 
м’ятки: в с. Марківці — дере¬ 
в’яна церква (18 ст.), в с. Анто- 
полі — палац (18 ст.), в с. Комар- 
городі — палац (19 ст.). В Т. р. 
видається газ. «Шляхом комуніз¬ 
му» (з 1931). м. С. Мороз. 
ТОМБЕРГ Єлизавета Степанівна 
[н. 15 (28).І 1909, с. Войскорово, 
тепер Тосненського р-ну Ленінгр. 
обл.] — карел, рад. актриса, нар. 
арт. СРСР (з 1959). Творчу діяль¬ 
ність почала 1932 в Ленінграді. 
З 1940 — у Фін. драм, театрі 
в Петрозаводську. Ролі: Гурмиж- 
ська («Ліс» О. Островського), Ра- 
невська («Вишневий сад» Чехова), 
Васса Желєзнова (однойменна п’є¬ 
са М. Горького), Меланья («Чи 
приймеш мене, земле карельська?» 
Тімонена), фру Бон («Люди з 
Дангора» Андерсена-Нексе), Ма¬ 
тінка Кураж («Матінка Кураж та 
її діти» Брехта). Нагороджена ор¬ 
деном «Знак Пошани», медалями. 
Держ. премія СРСР, 1950. 
ТОМБУКТУ, Тімбукту — місто 
в;центр, частині Малі. Розташова¬ 
не на р. Нігері. Вузол караванних 
шляхів. Понад 10 тис. ж. Осередок 
торгівлі сіллю, фініками, тютю¬ 
ном. У Т.— центри документації та 
істор. досліджень, а також по 
вивченню араб. л-ри. Краєзнав¬ 
чий музей. Архіт. пам’ятки 13— 
18 ст. Т. засн. в 11—12 ст. У 13— 
15 ст.— один з центрів мусуль¬ 
манської культури в Африці. 
ТОМЕНКО Григорій Олексійо¬ 
вич [н. З (16).XI 1915, с. Велика 
Рогозянка, тепер Золочівського 
р-ну Харків, оол.] — укр. рад. 
живописець, нар. художник УРСР 
(з 1966). Член КПРС з 1948. Нав¬ 
чався в Харкові — в Худож. тех¬ 
нікумі (1934—38) та Худож. ін-ті 
(1938—42) у М. Федорова, С. 
Прохорова і О. Хвостенка-Хво- 
стова. Твори: «Опівдні» (1957), 
«Майбутні хлібороби» (1960), 
«Громадою обух сталить!» (1961), 
«Над Дніпром» (1964), «Улюблені 
вірші» (1965), «Перші радощі» 
(1967—68), «Травневий ранок» 
(1969), «Широке поле» (1974), 
«Веселка у полі» (1975), «Настав¬ 
ник» (1979). В 1947—53 викладав 
у Харків, художньо-пром. ін-ті. 
Картини зберігаються в Харків, 
худож. музеї, Львів, музеї укр. 
мистецтва та ін. зібраннях. 
ТОМЙЛЕНКО Василь [р. н. 
невід.— п. 4 (14).XII 1654] — 
учасник визвольної війни укра¬ 
їнського народу 1648 — 54. Реєст¬ 
ровий козак. Брав участь у воєн¬ 
них діях 1648—49 як один з на¬ 
чальників козацької артилерії. 
Очолював 1650 посольство в Поль¬ 
щу, 1653 — в Литву, брав участь 
у переговорах гетьманської адмі¬ 
ністрації з рос. послами. В 1653 
— чигиринський полковник, 1654— 
військ, осавул. У грудні того са¬ 
мого року як наказний гетьман 
очолював козацькі полки. Заги¬ 
нув у бою проти польсько-шля¬ 
хетських загарбників під м. Брац- 
лавом. 

ТОМЙЛІН Сергій Аркадійович 
[7 (19).X 1877, м. Сувалки, тепер 
Бялистоцького воєводства ПНР — 
19.УІІ 1952, Київ] — укр. рад. 
гігієніст, санітарний статистик та 
історик медицини. Закінчив мед. 
ф-т Моск. ун-ту (1901). В 1924— 
34 — зав. кафедрою соціальної 
гігієни Харків, мед. ін-ту; 1934— 
38 — співробітник Ін-ту демогра¬ 
фії та сан. статистики АН УРСР; 
з 1933 працював у н.-д. мед. уста¬ 
новах Києва. Праці Т. присвячені 
вивченню сан. стану населення Ук¬ 
раїни, питанням поширення вене¬ 
ричних хвороб, дитячої смертності, 
фітотерапії (застосування лікар¬ 
ських рослин) тощо. 
ТОМГЗМ (від лат. ГЬотаз — 
Фома) — напрям філософії ка¬ 
толицизму, заснований на вчен¬ 
ні Фоми Аквінського. Намагався 
пристосувати вчення Арістотеля 
до потреб християнської релігії. 
В 13 ст. Т. посів домінуюче 
становище в схоластиці, відтіс¬ 
нивши платонізм Августина Бла¬ 
женного і аверроїзм. За Т., Все¬ 
світ являє собою ієрархію ступе¬ 
нів буття. Нижчий ступінь цієї 
ієрархії становить матерія, при¬ 
рода, вищий — абс. божественна 
свідомість, яка творить світ і 
управляє ним. Центр, місце в Т. 
посідає принцип гармонії віри 
і людського розуму, який нібито 
неспроможний осягати сутність 
явищ, однак може давати «дока¬ 
зи» буття бога шляхом осмислен¬ 
ня «ідей», закладених богом у ма¬ 
теріальному світі. Крах феодаліз¬ 
му, що зумовив підрив політ, та 
ідеологічних позицій католицької 
церкви, призвів у 17—18 ст. до 
занепаду Т. Зусиллями Ватікану 
Т. з серед. 19 ст. відроджено у 
форм і неотомізму. 

В. А. Стокяло. 
ТОММ Елеонора Миколаївна [н. 
13 (26). VI 1915, Петроград] — укр. 
рад. співачка (меццо-сопрано), 
нар. арт. УРСР (з 1964). В 1949 
закінчила Київ, консерваторію 
(клас Д. Євтушенка). У 1948— 
73 — солістка Київ, театру опери 
та балету. Партії: Ваня («Іван Су- 
санін» Глинки), Любов («Мазепа» 
Чайковського), Марфа («Хован¬ 
щина» Мусоргського), Ортруда 
(«Лоенгрін» Вагнера), Соломія 
(«Богдан Хмельницький» Даньке- 
вича), Лукерія («Зоря над Дві- 
ною» Мейтуса) та ін. Виступала як 
камерна співачка. Держ. премія 
СРСР, 1949. І. Д. Гамкало. 
ТОМОГРАФІЯ (від грец. т6цО£ — 
скиба, шар і ура<рш — пишу) — ме¬ 
тодика рентгенологічного дослі¬ 
дження, за допомогою якого можна 
одержати знімок шару тканин, що 
лежать на певній глибині дослі¬ 
джуваного об’єкта. Принцип Т. по¬ 
лягає в тому, що рентгенівська 
трубка, плівка і досліджуваний 
обтєкт під час знімання взаємно 
переміщуються (звичайно перемі1 
щуються трубка і касета з плів-, 
кою при нерухомому об’єкті дос¬ 
лідження). Т. широко використо¬ 
вують для дослідження легень, 
трахеї, бронхів, органів черевної 
порожнини і малого таза, мозку, 
кісток, суглобів тощо. Див. також 
Томофлюорографія. 
ТОМОНАГА Сіньїтіро (31.III 1906, 
Кіото — 8.УІІ 1979, там же) — 
япон. фізик-теоретик, іноз. член 

АН СРСР (з 1971). Закінчив ун-т 
в Кіото (1929). З 1932 працював у 
н.-д. ін-ті фізики і хімії. У 1937— 
39 вдосконалював свої знання в 
Лейпцігському ун-ті. З 1941 — 
професор ун-ту в Токіо. Наук, 
праці Т. присвячені квантовій 
електродинаміці, квантовій теорії 
поля, теорії мезонів, ядерній фі¬ 
зиці, фізиці космічного проміння 
тощо. Передбачив (1940) мезоато¬ 
ми, 1942 перший запропонував 
коваріантне формулювання кван¬ 
тової теорії поля, 1955 розробив 
теорію квантовомех. колективних 
рухів тощо. Нобелівська премія, 
1965. Золота медаль ім. М. В. Ло- 
моносова АН СРСР, 1964. 
томофлюорогрАфія — ме- 
тод рентгенологічного пошарового 
дослідження організму людини, 
оснований на використанні методів 
томографії і флюорографії. При 
Т. зображення тканинного шару 
проеціюється на флюоресціюючий 
екран рентгенівського апарата, а 
з екрана фотографується на плів¬ 
ку. Велика кількість пошарових 
знімків (томограм) дає можливість 
досконаліше досліджувати орга¬ 
нізм, полегшує діагностування ту¬ 
беркульозу легень, пухлин страво¬ 
ходу. легень, нирок тощо. 
ТбМСЕН (ТЬотзеп) Вільгельм 
Людвіг Петер (25.1 1842, Копенга¬ 
ген — 12.III 1927, там же)— дат. 
мовознавець, чл.-кор. Петерб. 
АН (з 1894). Професор Копенга¬ 
генського ун-ту (1887—1913). Ав¬ 
тор праць з заг. мовознавства, з 
фінно-угорських, тюркських та 
ін. мов. Розшифрував орхоно- 
енісейські написи (1893). 
Ге.: Рос. перек л - История язьі- 
коведения до конца XIX века. М., 
1938. 
ТбМСОН (ТЬошзоп) Джозеф 
Джон (18. XII 1856, Чітем-Гілл, 
поблизу Манчестера — ЗО. VIII 
1940, Кембрідж) — англ. фізик, 
член Лондон, королівського т-ва 
(з. 1884; 1915—20 — президент), 
почесний член АН СРСР (з 1925). 
Закінчив Оуенс-коледж в Манче¬ 
стері (1876) і Трініті-коледж Кемб- 
ріджського ун-ту (1880). В 1884 
— 1919 — професор Кембрідж- 
ського ун-ту і керівник Кавендіш- 
ської лабораторії. Т.—один з осно¬ 
воположників електронної теорії 
металів. Розвинув теорію електро- 
магн. поля. Запровадив поняття 
про електромагн. масу, зумовлену 
магн. полем рухомого електр. заря¬ 
ду. Відкрив 1897 електрон та виз¬ 
начив його заряд і масу, запропо¬ 
нував 1903 одну з перших моделей 
атома, досліджував електричні 
розряди в газах. Пояснив похо¬ 
дження суцільного спектра рентге¬ 
нівського проміння, теоретично 
обгрунтував розсіяння світла віль¬ 
ними електронами. Нобелівська 
премія, 1906. 
ТбМСОН (ТЬошзоп) Джордж 
Паджет (ЗЛ7 1892, Кембрідж — 
10.IX 1975, там же) — англ. фізик, 
член Лондон, королівського т-ва 
(з 1930). Син Дж. Дж. Томсона. 
Закінчив Кембріджський ун-т 
(1914). Наук, праці — з атомної 
і ядерної фізцки, квантової меха¬ 
ніки, аеродинаміки тощо. Відкрит¬ 
тям дифракції електронів [1926— 
27, незалежно від Л. Джермера 
(1896—1971) і К. Дж. Девіссона] 
експериментально довів їхню хви- 
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льову природу. Нобелівська пре¬ 
мія, 1937. 
ТбМСОН Олександр Іванович [З 
(15).VI 1860, поблизу м. Дерпта, 
тепер Тарту — 27.XI 1935, Оде¬ 
са] — рос. та укр. рад. мовозна¬ 
вець: чл.-кор. Петеро. АН (згодом 
— АН СРСР) з 1910. Закінчив 
Петерб. ун-т (1882). Професор 
Новоросійського (тепер Одесь¬ 
кий) ун-ту (1897 — 1932). Органі¬ 
зував при університеті в Одесі 
один з перших у дореволюц. 
Росії кабінет експериментальної 
фонетики. Автор праць: «Історич¬ 
на граматика сучасної вірменської 
мови м. Тифліса» (1890), «До син¬ 
таксису й семасіології російської 
мови» (1903), «Загальне мовознав¬ 
ство» (1906), «До питання про 
виникнення родово-знахідного від¬ 
мінка в слов’янських мовах» 
(1908) та ін. Укр. мові присвячено 
розвідки: «Про дифтонгізацію е, 
о в українській мові», «Пом’як¬ 
шення і ствердіння губних в ук¬ 
раїнській мові» (обидві — 1927), 
«Замітки про південноукраїнське 
і з о, е» (1929). 

Ю. О. Карпенко. 
ТСЗМСОН (ТЬотзоп), лорд Кель¬ 
він Уїльям (26.VI 1824, Белфаст— 
17.XII 1907, Ларгс, поблизу Глаз¬ 
го, похований у Вестмінстерському 
абатстві) — англійський фізик, 
член Лондон, королівського т-ва 
(з 1851; 1890 — 95 — прези¬ 
дент), почесний член Пбтерб. АН 
(з 1896). Закінчив Кембріджський 
ун-т (1845). Наук, праці стосу¬ 
ються різних розділів фізики, ма¬ 
тематики й техніки. Зокрема, ряд 
праць присвятив застосуванню ря¬ 
дів Фур’є до питань фізики, роз¬ 
робив 1845 електр. метод одер¬ 
жання зображень. Запровадив 
(1848) поняття абсолютної темпе¬ 
ратури та абс. температурної 
шкали, яку названо на його честь 
шкалою Кельвіна. Виявив (1851) 
зміну електр. опору феромагнети¬ 
ків при їх намагнічуванні (див. 
Томсона явище у феромагнетиках). 
Заснував теорію електромагн. ко¬ 
ливань, термоелектричних явищ 
(див. також Томсона явище тер¬ 
моелектричне). Незалежно від Р. 
Клаузіуса сформулював (1851) 
друге термодинаміки начало і 
запровадив поняття розсіяння енер¬ 
гії. Висловив гіпотезу про «тепло¬ 
ву смерть» Всесвіту (див. Кос¬ 
мологічні парадокси). Спільно з 
Дж. П. Джоулем 1853—54 від¬ 
крив явище зміни т-ри газу при 
його адіабатичному протіканні 
через пористу перегородку — т. з. 
явище Джоуля — Томсона, що 
його широко застосовують для 
одержання низьких т-р. Наукові 
дослідження Т. стосуються також 
проблем гідродинаміки, зокрема 
мор. припливів, поширення хвиль 
на поверхні тощо. Винайшов бага¬ 
то вимірювальних приладів. 
ТбМСОНА ЯВИЩЕ у феромагне¬ 
тиках — зміна питомого електрич¬ 
ного опору р феромагнетиків при 
намагнічуванні їх у зовн. магніт¬ 
них полях (див. Феромагнетизм). 
Належить до гальваномагнітних 
явищ. В Т. я. виявляється специ¬ 
фічна особливість феромагнети¬ 
ків — самочинна намагніченість. 
В слабких полях опір р може як 
зменшуватись, так і збільшува¬ 
тись, а в сильних полях він завжди 

зменшується із зростанням напру¬ 
женості поля. Залежно від кута а 
між векторами густини електрич¬ 
ного струму і напруженості магн. 
поля розрізняють повздовжнє 
(а = 0) і поперечне (а = 90°) 
Т. я. Відкрив 1851 У. Томсон. 
тбмсонА Явище термо¬ 
електричне — явище виділяння 
або поглинання теплоти (теплоти 
Томсона) в неоднорідно нагрітому 
провіднику з електричним стру¬ 
мом, додаткової до джоулевої теп¬ 
лоти (див. Джоуля — Ленца за¬ 
кон). Пояснюється тим, що елек¬ 
трони на гарячому кінці провід¬ 
ника мають більшу енергію і швид¬ 
кість, ніж електрони на холодно¬ 
му кінці. Крім того, в напівпровід¬ 
никах концентрація вільних елек¬ 
тронів або дірок збільшується із 
зростанням температури. Тому 
за наявністю перепаду т-р вини¬ 
кає потік вільних носіїв заряду 
від гарячого кінця напівпровідни¬ 
ка до його холодного кінця. Він 
призводить до виникнення елект¬ 
рорушійної сили (ерс), яка ком¬ 
пенсує цей потік. Наявність такої 
ерс спричинює виникнення тепло¬ 
ти Томсона. Кількість теплоти 
Томсона О обчислюють за форму¬ 
лою О = 5/^ДГ, де / — сила 
струму, і — час, АГ — перепад 
т-р, 5 — коеф. Томсона, що зале¬ 
жить від т-ри і матеріалу провід¬ 
ника. Відкрив 1856 У. Томсон. 
ТОМСЬК — місто, обласний та 
районний центр РРФСР. Розташо¬ 
ваний на правому березі р. Томі. 
2 залізничні станції, річковий порт, 
аеропорт. 459 тис. ж. (1983). По¬ 
діляється на 4 міські райони. Засн. 
1604 як укріплений пункт. У 1804 
—1925 — губернський центр. У 
1880 засновано перший в Азіат, 
часіині Росії ун-т (відкрито 1888), 
1896 — технологічний ін-т (від¬ 
крито 1900). З 80-х рр. 19 ст. до 
1917 Т.— місце політ, заслання. 
Перший марксистський гурток 
виник 1894 серед студентів ун-ту. 
С.-д. групу створено 1896. З іні¬ 
ціативи томських соціал-демокра¬ 
тів 1901 створено Сибірський со¬ 
юз РСДРП; 1903 оформлено Том¬ 
ську міську орг-цію РСДРП. Тру¬ 
дящі міста брали активну участь 
у революції 1905—07. В Т. вели 

революц. роботу С. М. Кіров 
(1904—08) і В. В. Куйбишев 
(1907—10). Рад. владу проголо¬ 
шено 6 (19).XII 1917. З 1944 Т.— 
обл. центр. Місто нагороджено ор¬ 
деном Жовтневої Революції (1980). 
Т.— один з важливих пром. цент¬ 
рів Зх. Сибіру. Провідна галузь 
пром-сті — машинобудування (ви¬ 
робничі об’єднання «Сибкабель», 
«Сибелектромотор» та «Контур»; 
заводи: підшипниковий, електро¬ 
ламповий, ріжучих інструмен¬ 
тів, по виробництву манометрів 
тощо). Серед ін. підприємств — 
з-ди: гумового взуття, хіміко-фар- 
мацевтичний; олівцева й сірникова 
ф-ки; лісопром., меблевий та меб¬ 
лево-дзеркальний комбінати. Харч, 
і буд. матеріалів пром-сть. У Т.— 
філіали Сибірського відділення 
АН СРСР та наук, центру АМН 
СРСР. 6 вузів, у т. ч. Томський 
університет, 17 серед, спец, 
навч. закладів. Театри: драм., 
муз., юного глядача та ляльок. 
Краєзнавчий і худож. музеї. Си¬ 
бірський бот. сад. 
томська Область — у складі 
РРФСР. Утворена ІЗ.УІІІ 1944. 
Площа 316,9 тис. км2. Нас. 921 
тис. чол. (на 1.1 1983). Осн. на¬ 
селення — росіяни, живуть також 
українці, білоруси, татари та ін. 
Міськ. нас.— ь8 % . Поділяється 
на 16 районів, має 4 міста та 11 
с-щ міськ. типу. Центр — м. 
Томськ. Т. о. нагороджено орде¬ 
ном Леніна (1967). Область роз¬ 
ташована в пд.-сх. частині Захід¬ 
но-Сибірської рівнини, в середній 
течії Обі, яка ділить її територію 
на дві частини: лівобережну, зай¬ 
няту широкою озерно-болотною 
Васюганською рівниною, та пра¬ 
вобережну — значно підвищену. 
На Пд. Сх.—відроги Кузнецького 
Алатау. В надрах Т. о. — поклади 
нафти та газу (Західно-Сибірська 
нафтогазоносна провінція), торф, 
буд. маїеріали, великі запаси під¬ 
земних вод (Зх.-Сибірський арте¬ 
зіанський район). Клімат кон¬ 
тинентальний. Пересічна т-ра січ¬ 
ня —19, —21°, липня +17, +18°. 
Опадів 400—550 мм на рік. Най¬ 
більша ріка — Об (у межах Т. о. 
протікає протягом бл. 1100 км). 
Гол. її притоки: Том, Чулим, 

ТОМСЬКА 
ОБЛАСТЬ 

Дж. Дж. Томсон. 

У. Томсон. 
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томським 

М. В. Томський. 

Кеть, Тим (праві), Парабель, Ва- 
сюган (ліві) та ін. В області бага¬ 
то озер, бл. ЗО % території заболо¬ 
чено. Переважають дерново-під¬ 
золисті й торфово-болотні грунти. 
В пд.-сх. частині — сірі лісові, а 
також вилугувані й опідзолені 
чорноземи. Під лісом (береза, оси¬ 
ка, сосна, кедрова сосна, ялиця, 
ялина) 61 % території. За роки 
Рад. влади в Т. о. створено важку 
пром-сть, у т. ч. машинобудування 
та металообробку (електротех., 
приладобудування, інструм. та 
підшипникове вироби., важке ма¬ 
шинобудування та ін. галузі). 
Підприємства цих галузей розмі¬ 
щені гол. чин. у Томську та Кол- 
пашево. На значних запасах дере¬ 
вини базується лісова та дерево- 
обр. пром-сть (лісопром. комплек¬ 
си в Асіно, Колпашево, Білому 
Яру). Розвиваються харч, (м’ясна, 
маслосироробна, мол., борошно¬ 
мельно-круп’яна, рибна) та легка 
(працює гол. чин. на довізній 
сировині) галузі. Нафтодобувна 
пром-сть. У Томську—хімічний за¬ 
вод. Створено пром-сть буд. мате¬ 
ріалів. Для с. г. області характер¬ 
на значна концентрація та спеціа¬ 
лізація виробництва. Провідна 
галузь — м’ясо-мол. тваринницт¬ 
во. Розвинуті також хутровий 
промисел та кліткове звірівництво. 
Вирощують зернові, технічні (у 
т. ч. льон) та кормові культури, 
картоплю, овочі (у закритому 
грунті). Гол. види транспорту — 
водний та автомобільний. Судно¬ 
плавство на ріках Обі, Томі та 
їхніх притоках. Залізниця: Тай¬ 
га — Томськ — Асіно — Білий 
Яр. Автобусні лінії: Томськ — 
Асіно, Томськ — Юрга, Томськ — 
Бакчар. Розвинутий повітр. і тру¬ 
бопровідний (нафтопроводи: Алек- 
сандровське — Нижньовартовськ, 
Александровське — Томськ — Ан- 
жеро-Судженськ, газопровід Ниж¬ 
ньовартовськ — Томськ — Кузбас) 
транспорт. У Т. о.— філіали Си¬ 
бірського відділення АН СРСР та 
наук, центру АМН СРСР, 6 
вузів, у т. ч. Томський універси¬ 
тет, 19серед, спец. навч. закладів. 
Музеї: худож. та краєзнавчий — у 
Томську (з філіалом у м. Колпа¬ 
шево), політ, засланців-більшови- 
ків — у На рим і. Театри: драма¬ 
тичний, юного глядача, музичний 
та ляльок у Томську. На тери¬ 
торії Т. о. — понад 20 будинків 
і баз відпочинку. 
ТОМСЬКИЙ Микола Васильович 
[н. 6 (19).XII 1900, с. Рамушево, 
тепер Староруського р-ну Новго¬ 
род. обл.] — рос. рад. скульптор, 
нар. художник СРСР (з 1960), 
дійсний член АМ СРСР (з 1949; 
1968 — 83 — президент), Герой Со¬ 
ціалістичної Праці (1970). Член 
КПРС з 1950. В 1923—27 навчався 
в Ленінгр. художньо-промислово¬ 
му технікумі у В. Ліиіева. Твори: 
композиція «Танкіст» (1934); па¬ 
м’ятники — С. М. Кірову в Ле¬ 
нінграді (1938), В. І. Леніну у 
Воронежі (1940), в Орлі (1949), в 
Мурманську (1957), у Вологді 
(1958), в Куйбишеві (1960), в 
Берліні (1970) і Ташкенті (1974); 
Й. Р. Апанасенку в Бєлгороді 
(1944—49), двічі Герою Рад. Сою- 

М. В. Томський. Пам’- 3У Д* Черняховському у Віль- 
ятник В. І. Леніну в НЮСІ (1950), М. В. Гоголю (1952) 
Берліні. Граніт. 1970. і М. В. Ломоносову (1953, обидва 
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— в Москві), П. С. Нахімову в 
Севастополі (1959), Льоні Голико- 
ву в Новгороді (1964), М. І. Ку- 
тузову в Москві (1973); бюсти- 
монументи. встановлені на бать¬ 
ківщині тричі Героя Рад. Союзу 
І. М. Кожедуба в с. Ображіївці 
Сум. обл., двічі Героя Рад. Союзу 
П. О. Покришева в м. Голій При¬ 
стані Херсон, обл. (обидва— 1949). 
Т.— автор багатьох портретів — 
М. Гарєєва (1947), франц. робіт¬ 
ника Ж. Гельтона (1954), мек- 
сіканського художника Дієго Рі- 
вери, волгогр. робітника (обидва — 
1956—57) та ін. Твори Т. зберіга¬ 
ються в ДТГ у Москві, ДРМ у 
Ленінграді та ін. музеях. З 1948 — 
професор Моск. художнього ін-ту 
ім. В. І. Сурикова. Делегат XXIV 
— XXVI з’їздів КПРС. Нагоро¬ 
джений 2 орденами Леніна, ін. 
орденами, медалями. Державна 
премія СРСР, 1941, 1947, 1949, 
1950, 1952, 1979. Ленінська премія, 
1972. 
Те.: Прекрасное и народ. Сборник 
статей. М., 1961. 
Літ.: Минина В. Б. Николай Томс- 
кий. М., 1980. Д. М. Колесникова. 

ТОМСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
імені В. В. Куйбишева — вищий 
навч. заклад М-ва вищої і серед, 
спец, освіти РРФСР, найстаріший 
вуз Сибіру та Далекого Сходу. 
Засн. 1880. В 1934 ун-ту присвоє¬ 
но ім’я В. В. куйбишева. В 
1983/84 навч. р. в Т. у. було 12 
ф-тів: істор., філол., юрид., екон., 
фіз., радіофіз., фізико-іех., ме- 
ханіко-матем., прикладної мате¬ 
матики та кібернетики, хім., гео- 
лого-геогр., біолого-грунтовий, на 
яких навчалося 8,3 тис. студентів, 
зокрема на денному відділенні — 
6,1 тис. Є ф-т підвищення квалі¬ 
фікації викладачів вузів, ве¬ 
чірнє, заочне та підготовче від¬ 
ділення, аспірантура. При ун-ті — 
З н.-д. ін-ти: Сибірський фізи- 
ко-тех., прикладної математики 
та механіки, біології та біофізи¬ 
ки; обчислювальний центр; Си¬ 
бірський бот. сад.; б-ка (фонд 
понад 3,5 млн. одиниць зберіган¬ 
ня); музеї В. В. Куйбишева, ар¬ 
хеології та етнографії Сибіру, зоо¬ 
логічний, палеонтологічний, мі¬ 
нералогічний; гербарій ім. П. М. 
Крилова. Ун-т видає журн. «Фи- 
зика». В Т. у. навчались і вели 
революц. роботу С. М. Кіров, В. В. 
Куйбишев. За роки Рад. влади 
ун-т підготував бл. 40 тис. спеціа¬ 
лістів. Нагороджений орденом Тру¬ 
дового Червоного Прапора (1967) 
та орденом Жовтневої Революції 
(1980). О. П. Бичков. 

томчАній Михайло Іванович 
(16.УІІ 1914, с. Горяни, тепер у 
складі м. Ужгорода — 19.1 1975, 
Ужгород) — укр. рад. письменник. 
У 1936 закінчив Мукачівську торг, 
академію (технікум). Під час угор¬ 
ської окупації Закарпаття працю¬ 
вав поштовим службовцем у міс¬ 
тах Угорщини. З 1945 жив в Уж-, 
городі. Перша книга оповідань і 
гуморесок «Шовкова трава» (1950). 
Автор повістей «Наша сім’я» (1953), 
«Терезка» (1957), «Вітчим» (1962), 
«Скрипка — його молодість» 
(1968), романів «Жменяки» (1961— 
64), «Тихе містечко» (1969), «Бра¬ 
ти» (1972), кількох збірок опові¬ 
дань та ін. творів, у яких відобра¬ 
зив розквіт оновленого Закарпат¬ 

тя, духовну красу рад. людини. 
Нагороджений орденом «Знак По¬ 
шани», медалями. в. С. Поп. 
ТОН (від грец. — натяг, 
напруга) в музиці — 1) Звук, 
що має точно визначену висоту. Мо¬ 
же бути чистим синусоїдальним 
коливанням (чистий Т.) або міс¬ 
тити в собі гармонічні призвуки і 
шуми. 2) Інтервал в і/в октави 
(велика секунда, зменшена терція, 
двічі збільшена прима). 3) Ступінь 
ладу: І ступінь — основний ч Т., 
II і VII — ввідні. 4) Звук акорду 
(Т. основний, терцовий, квінтовий, 
септимовий). 5) Частковий Т.— 
обертон. 6) Звук для тонального 
настроювання муз. інструмента 
або слуху співака. 7) Якість зву¬ 
чання інструмента; Т. м’який, Т. 
рівний тощо. Див. Тональність. 
ТОН в образотворчому 
мистецтві — одна з основних 
характеристик кольору (поряд з 
його яскравістю і насиченістю), яка 
визначає його відтінок. У живопи¬ 
сі Т. наз. також основний відтінок, 
який узагальнює і підпорядковує 
собі всі кольори твору і надає коло¬ 
риту цільності. В тональному жи¬ 
вописі фарби підбираються таким 
чином, щоб кольори могли об’єд¬ 
натися спільним Т. Терміном 
«тон» визначають також ступінь 
яскравості кольору. 
ТОНАЛЬНІСТЬ — у музиці ви¬ 
сотне положення ладу, що визна¬ 
чається абсолютною висотою осн. 
тону (тоніки). Лад виражає функ^ 
ціональний зв’язок та інтервальні 
співвідношення; Т.— абсолютну 
висоту звуків ладу. Єдність ладу 
і Т. виражається терміном «ладо- 
тональність» (замість нього на 
практиці використовують термін 
«тональність»). Назва тональності 
складається з назв тоніки і ладу 
(напр., ля-бемоль мажор). У сучас. 
12-звуковій муз. системі кожний 
лад можна викласти у 12 Т. (за 
числом ступенів хроматичної гами). 
У великих муз. творах поряд з 
гол. Т.,є кілька побічних, їй під¬ 
порядкованих. Поняття «тональ¬ 
ність» у серед. І9 ст. запровадив 
бельг. композитор і музикознавець 
Ф. Ж. Фетіс. 
ТбНГА, Королівство Тонга — дер¬ 
жава в пд.-зх. частині Тихого ок. 
Розташована на островах тієї ж на¬ 
зви, що включають три острівні 
групи: Вавау, Хаапай, Тонгатапу 
та бл. 150 окремих дрібних остро¬ 
вів. Населення — переважно тон- 
ганці. Офіц. мови — тонганська та 
англійська^. 
Державний лад. Т.— конституцій¬ 
на монархія. Діє конституція 
1875 з наступними змінами. Вхо¬ 
дить до Співдружності, очолюва¬ 
ної Великобританією. Глава д-ви— 
король. Законодавчий орган — од¬ 
нопалатна Законодавча асамблея; 
виконавчий — уряд, очолюваний 
прем ’ єр-м і н істром. 
Природа. Острови архіпелагу Т. 
простягаються двома паралельни¬ 
ми смугами. Зх. смугу (довж. по¬ 
над 700 км) становлять гористі 
вулканічні острови заввишки до 
1031 м, східну — невисокі острови 
коралового походження. Клімат 
тропічний, морський. Пересічна 
т-ра січня +26, серпня +20°. 
Опадів бл. 2000 мм на рік. По¬ 
ширені вологі тропічні ліси на 
червоноземних грунтах. 



ЗОЇ 
історія. В 2-му тис. до н. е. о-ви 
Т. заселили полінезійці. В 10 ст. 
тут виникли перші держ. утворен¬ 
ня з спадковою владою вождів. 
У 17 ст. групу островів Т. відкрили 
голл. мореплавці. В 1845 острівні 
групи було об’єднано під владою 
вождя о-вів Хаапай. За володіння 
Т. точилася боротьба між Вели¬ 
кобританією, Німеччиною та СІЛА. 
В 1900 за договором «дружби» 
між Т. і Великобританією коро¬ 
лівство Т. було проголошено само- 

нійською угодою 1968 брит. конт¬ 
роль над островами було ослабле¬ 
но. 4.VI 1970 проголошено неза¬ 
лежність королівства Т. В 1981 
Т. встановила дипломатичні від¬ 
носини з СРСР. Н. П. Челінцева. 
Господарство. Т.— слаборозвину¬ 
та агр. країна. Основа економіки 
— вирощування бананів і тома¬ 
тів на експорт та вироби, копри. 
Більшість с.-г. угідь належить ко¬ 
ролівській сім’ї. Поширена оренда 
землі. 
Головні експортні культури — 
кокосова пальма, банани, томати. 
Для власного споживання виро¬ 
щують батат, ямс, таро, цитрусові 
тощо. Розводять велику рогату 
худобу, свиней, кіз, домашню 
птицю тощо. Рибальство, заготів¬ 
ля деревини. Пром-сть представ¬ 
лена невеликими підприємствами 
по переробці с.-г. сировини. Довж. 
автошляхів — понад 300 км. Гол. 
мор. порти — Нукуалофа і Неїа- 
фу. З Т. вивозять копру, банани, 
томати; довозять машини і устат¬ 
кування, пром. товари та продо¬ 
вольство. Гол! торг, партнери — 
Нова Зеландія, Австралія та Япо¬ 
нія. Грош. одиниця — паанга. 
1 паанга = 1 долару США (1982). 
Літ.: Страньї и народьі. Австралия и 
Океания. М., 1981; Океания. Справоч- 
ник. М., 1982. 
ТОНГА ЖОЛОБ — глибоковод¬ 
ний жолоб у пд.-зх. частині Тихого 
ок. Простягається на Сх. від о-вів 
Тонга, між о-вами Самоа та жоло¬ 
бом Кермадек. Довж. 1600 км, 
глиб, до 10 882 м (найглибший піс¬ 
ля Маріанського жолоба). Район 
значної сейсмічності. 

ТОНГАНЦІ — народ, основне на¬ 
селення о-вів Тонга (Полінезія). 
Чисельність — 94 тис. чол. (1978, 
оцінка). Мова Т.— тонганська, 
полінезійської групи (див. Полі¬ 
незійські мови). За релігією біль¬ 
шість Т.— протестанти. Антропо¬ 
логічно і за культурою близькі 
до ін. полінезійських народів, хоч 
певною мірою зберегли свою куль¬ 
турну самобутність. Осн. заняття 
Т.— землеробство. 
ТОНГАРІРО — нац. парк у Новій 
Зеландії,в центр, частині о. Північ¬ 
ного. Пл. 67,4 тис. га. Засн. 1894. 
Поверхня гориста, заввишки до 
2797 м (вулкан Руапеху). Район 
активного вулканізму (найбільші 
вулкани Руапеху, Нгаурухое, Тон- 
гаріро).Є термальні джерела. Пе¬ 
реважають луки, вічнозелені ча¬ 
гарники з різноманітними субтро¬ 
пічними деревами. З тварин ха¬ 
рактерні олені, свиня дика, опо¬ 
суми; серед птахів — численні па¬ 
пуги (червонолобий, зелений нес- 
тор), північний ківі, славкові. На 
тер. Т. — ботанічний сад, де зі¬ 
брано понад 450 видів місц. фло¬ 
ри. Дві ділянки парку пл. 14,8 
тис. га охороняються як абсолют¬ 
но заповідні. Туризм, спорт, ри¬ 
бальство. В. І. Олегценко. 
ТОН ДИК ТХАНГ (Топ ©й’с 
ТЬапд; 20.VIII 1888, пров. Лонг- 
сюйєн — ЗО.ІІІ 1980, Ханой) — 
держ. діяч СРВ. Член Компартії 
В’єтнаму (КПВ) з 1930. Н. в сел. 
сім’ї. В 1912—19 перебував 
на службі у ВМФ Франції, учас¬ 
ник Чорноморського повстання 
французького флоту 1919. В 1920 
повернувся на батьківщину брав 
активну участь у революц. оороть- 
бі. В 1929—45 перебував на заслан¬ 
ні на о. Пуло-Кондор. З 1951 — 
член ЦК Партії трудящих В’єтна¬ 
му (з 1976 — КПВ). В 1955—60 — 
голова Постійного к-ту Нац. збо¬ 
рів ДРВ, 1960—69 — віце-прези¬ 
дент ДРВ. У 1951—55 — голова 
Постійного к-ту Льєн-В’єту (Нац. 
фронту), 1955—76 — голова Пре¬ 
зидії ЦК Вітчизняного фронту 
В’єтнаму (ВФВ), з 1977 — почес¬ 
ний голова ВФВ. У 1969—76 — 
президент ДРВ, 1976—80 — пре¬ 
зидент СРВ. Нагороджений орде¬ 
нами Леніна і Жовтневої Револю¬ 
ції. Міжнар. Ленінська премія 
«За зміцнення миру між народа¬ 
ми», 1955. 
ТОНЗИЛГТ (від лат. 1оп8ІІ1ае — 
мигдалеподібні залози) — запа¬ 
лення мигдаликів. Здебільшого 
уражаються піднебінні мигдалики. 
Розрізняють гострий Т. (див. Ан¬ 
гіна) та хронічний Т., який розви¬ 
вається після перенесених ангін 
і деяких інфекційних захворювань. 
В розвитку Т. велику роль відіграє 
мікробна (стрептокок і аденовірус) 
алергія. Хронічний Т. нерідко су¬ 
проводиться субфебрильною т-рою 
(див. Субфебрилітет), хворий 
відчуває дряпання, невеликий біль 
у глотці, спостерігаються виразки 
слизової оболонки, гнояки мигда¬ 
ликів, розростання сполучної тка¬ 
нини тощо. Розрізняють просту 
форму хронічного Т. (для неї ха¬ 
рактерні лише місцеві симптоми— 
біль у горлі) і токсико-алергічну 
(для якої характерні заг. явища — 
лімфаденіт, зміни з боку серця та 
ін.). Перебіг хронічного Т. може 
ускладнюватися ревмокардитом. 

сепсисом тощо. Лікування: 
простих хронічних форм — про¬ 
мивання лакун мигдаликів розчи¬ 
нами антибіотиків, фізіотерапія; 
при токсико-алергічній — хірур¬ 
гічне (видалення мигдаликів — 
тонзилектомія). 
ТбНІКА (від топ) — 1) Головний 
стійкий звук ладу (І ступінь 
гами), до якого тяжіє решта звуків 
(див. Тональність). Позначаєть¬ 
ся римською цифрою І і літерою 
Т. 2) Назва тризвука — акорду, 
побудованого на І ступені (тоніці) 
ладу. Див. також Гармонія в 
музиці. 
ТОНГЧНИЙ ВІРШ — система 
віршування. Див .Акцентний вірш. 
ТОНКА КЙШКА — відділ кишеч¬ 
ника хребетних тварин і людини, 
що міститься між шлунком і тов¬ 
стою кишкою. У рослиноїдних 
тварин Т. к. найдовша (27—49 м), 
у м’ясоїдних — найкоротша (0,8— 
1,3 м). Улюдини, якіу всіх 
ссавців, Т. к. поділяється на 
дванадцятипалу кишку, порож¬ 
ню й клубову кишки. Довжина 
Т. к. бл. 6—7 м. Діаметр Т. к. в 
початковому відділі становить 48 
мм, а в місці впадіння в товсту 
кишку — 27 мм. Стінки всіх від¬ 
ділів Т. к. складаються з слизової, 
підслизової, м’язової і серозної 
оболонок. В стінці Т. к. є травні 
залози, які виробляють кишковий 
сік. В просвіт Т. к. виділяються 
також секрети великих травних 
залоз: печінки та підшлункової 
залози — жовч і підшлунковий 
сік, які сприяють інтенсивному 
перетравленню (див. Травлення) 
їжі і всмоктуванню поживних ре¬ 
човин. Стінки Т. к. багаті на 
кровоносні та лімфатичні судини 
і сплетення нервові. Перетрав¬ 
лення та всмоктування їжі в Т. к. 
супроводиться скоротливою ак¬ 
тивністю її стінки, що забезпечує 
перемішування, розтирання та 
просування (див.Перистальтика) 
хімусу по кишечнику. Див. та¬ 
кож Травна система. 
ТОНКАЛЬ Володимир Юхимович 
(н. 12.IV 1936, Київ) — укр. рад. 
вчений у галузі електротехніки, 
чл.-кор. АН УРСР (з 1982). Член 
КПРС з 1961. Після закінчення 
(1958) Київ, політех. ін-ту працю¬ 
вав на Донецькому металург, з-ді. 
З 1961 — в Ін-ті електродинаміки 
АН УРСР. Осн. праці — в галузі 
теорії електр. кіл, теорії і прак¬ 
тичного застосування силових на¬ 
півпровідникових та електромагн. 
перетворювачів електр. енергії, 
оптимізації їхніх конструкцій та 
енерг. показників. Нагороджений 
ордерами Трудового Червоного 
Прапора і «Знак Пошани». 
ТОНКбВ Володимир Миколайо¬ 
вич [2 (14).І 1872, с. Коса, тепер 
Перм. обл.— 6.Х 1954, Ленінград] 
— рос. рад. анатом, академік 
АМН СРСР (з 1944), засл. діяч 
науки РРФСР (з 1934), генерал- 
лейтенант мед. служби. Член 
КПРС з 1932. В 1895 закінчив 
Військ.-мед. академію (Петербург). 
В 1905—15 — професор Казан, 
ун-ту, з 1915 — Військ.-мед. ака¬ 
демії (1917—25 — її начальник). 
Праці з питань нормальної і по¬ 
рівняльної анатомії, ембріології та 
гістології судинної системи люди¬ 
ни і тварин. Т. вперше описав ба¬ 
гатоядерні клітини плоского епі- 

тонков 

Герб Тонга. 

ТОНГА 

Площа — 
699 км2 

Населення — 
близько 100 тис. чол. 
(1982, оцінка) 

Столиця — 
Нукуалофа 
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ТОНКОНІГ 

Д. Ф. Тонюк. Декора¬ 
тивне блюдо. Дерево, 
інкрустація. 1975. 

Тонконіг лучний: 
1 — нижня частина рос¬ 
лини; 
2 — верхня частина рос¬ 
лини (волоть); 
3 — колосок. 

Тонкотіл. Гульман. 

телію; застосував метод рентгено¬ 
скопії для вивчення анатомія, 
будови органів. Створив школу 
анатомів. Нагороджений 2 ордена¬ 
ми Леніна та ін. орденами, меда¬ 
лями. 
ТОНКОНГГ (Роа) — рід трав’я- 
нистих рослин родини злакових. 
Багаторічні, рідше однорічні тра¬ 
ви з волотевидним суцвіттям. Ко¬ 
лоски дво- або багатоквіткові. 
Бл. 300 видів, поширених в помірр 
них і холодних зонах земної кулі 
(в тропіках — тільки в горах). В 
СРСР — 100 видів, в т. ч. на Укра¬ 
їні — понад 20. Багато видів 
Т.— цінні кормові трави. В УРСР 
найбільше значення мають Т. 
лучний (Р. ргаіепзіз), Т. зви¬ 
чайний (Р. ігіуіаііз) і Т. бо¬ 
лотний (Р. раїичігіз) — бага¬ 
торічні кореневищні низові злаки, 
які охоче їдять тварини. Т. луч¬ 
ний — рослина з великою кіль¬ 
кістю прикореневих листків; поши¬ 
рений на низинних,заплавних і су¬ 
ходільних луках Полісся і Лісосте¬ 
пу та на полонинах в Карпатах. 
Використовується для створення 
культурних пасовищ і газонів. Т. 
звичайний поширений на заплав¬ 
них луках і болотах Полісся. Т. 
болотний росте на вологих луках і 
болотах. 
ТОНКОРУННІ ВГВЦІ — породи 
і породні групи овець з густою, од¬ 
норідною вовною, що складається 
з пухових волокон. На 1 см2 площі 
шкіри у них 4—11 тис. волокон 
64—80 якості, які мають хвилясту 
звитість і зовні покриті великою 
кількістю жиропоту. Т. в. дають 
найвищі настриги вовни (барани 
8—12 кг і до 32 кг, матки 4—6 кг 
і до 18 кг), з якої виготовляють 
найцінніші вовняні вироби високої 
якості. Т. в. поділяються на вовно¬ 
ві (грозненські вівці, азербайджан¬ 
ський гірський меринос, ставро¬ 
польська порода овець та ін.), 
вовново-м'ясні (асканійська поро¬ 
да овець, радянський меринос, 
алтайська і кавказька породи), 
м’ясо-вовнові (прекос, казахський 
архаромеринос, казахська тонко¬ 
рунна, вятська, красноярська по¬ 
роди та ін.). Всього в СРСР роз¬ 
водять 19 вітчизн. порід тонкорун¬ 
них овець, поголів'я яких разом з 
їхніми помісями становить 65— 
68 % від заг. кількості породних 
овець. Т. в. вимогливі до умов 
годівлі й утримання. Розводять їх 
у Європ. частині СРСР, на Повол¬ 
жі, в Сибіру, Киргизії, Казахста¬ 
ні. Т. в. часто наз. мериносами. 
Див. також Вівця свійська. 

Д. К. Міхновський. 
ТОНКОСТІННІ КОНСТРУК¬ 
ЦІЇ — будівельні конструкції, що 
їхні основні несучі елементи ви¬ 
тої овлено з тонких листів або плит. 
Є водночас несучими конструк¬ 
ціями й огород жувальними конст¬ 
рукціями будинків і споруд. Особ¬ 
ливості Т. к.— економічнішіь, ви¬ 
сока несуча здатність, легкість і 
архітектурна виразність форм, 
найчастіше просторових (див. та¬ 
кож Просторова система в буді¬ 
вельній механіці). Тонкостінними 
конструкціями є куполи, оболон¬ 
ки, склепіння, силосні споруди, 
складки (див. Складчасті конст¬ 
рукції), резервуари, башти (напр., 
сталевих циліндричних шахтних 
копрів) тощо. Тонкостінними роб¬ 

лять також деякі конструктивні 
елементи (напр., гнуті профілі 
металевих конструкцій). Т. к. 
виготовляють з сталі (товщ, лис¬ 
тів до 2—6 мм, див. також Листо¬ 
ві конструкції, Сталеві кон¬ 
струкції), залізобетону (приведе¬ 
на товщ, плит — до 6—7 см), ар- 
моцементу (див. Армоцементні 
конструкції), деревини (зокре¬ 
ма, клеєні конструкції) або 
пластмас. м. М. Жербін. 
ТОНКОТІЛ, лангур (РудаіЬгіх, 
синонім Зетпорііпесиз) — рід 
мавп род. мартишкових. Довж. 
тіла 43—78 см, хвоста 53—106 см. 
Тіло видовжене, голова кругла з 
укороченою лицевою частиною, за¬ 
щічні мішки відсутні. Кінцівки 
тонкі, довгі. Волосяний покрив 
в осн. однотонний буруватий, сі¬ 
руватий або чорнуватий, у Т. не- 
мійського — строкатий, дуже яс¬ 
кравий. Т. поширені в Пд.-Сх. 
Азії і на прилеглих о-вах. Живуть 
в рівнинних і гірських лісах. Три¬ 
маються групами до 40 особин. 
Живляться плодами, листками, 
квітками і т. п. Вагітність 180— 
210 діб. В роді 14 видів, з них 
найвідоміший гульман (Р. 
епіеііиз), що його в Індії вважа¬ 
ють священною твариною, Т.не- 
мійський (Р. пешаеиз) — 
рідкісний, включений до Червоної 
книги. Т. наз. також мавп ін. ро¬ 
дів, напр. власне лангурів (Ргез- 
Ьуііз), ринопітеків (ШііпоріІЇїесиз). 
ТОНЛЕСАП — озеро на п-ові 
Індокитай, у Кампучії. Див. Сап. 
ТбННА (франц. Іоппе) — 1) По¬ 
засистемна одиниця маси. Розріз¬ 
няють: метричну Т., яка дорівнює 
1000 кг; брит. довгу Т., яка відпо¬ 
відає 1016,05 кг; брит. коротку Т., 
що дорівнює 907,18 кг. 2) Міра 
об'єму приміщення для вантажу 
(у судноплавстві). Цій, т. з. реєст- 

вій, Т. відповідає 2,83 м3. 
Ядерний еквівалент тринітро¬ 

толуоли. Дорівнює 4,2 • 109 Дж. 
ТОННАЖ (від франц. іоппаде) — 
вимірник перевізної здатності суд¬ 
на або сукупності суден, який виз¬ 
начають такими показниками: тон¬ 
ною повної вантажопідйомності 
(ідедвейту) і реєстровою тонною. 
тбнно-кілом£тр — вимір¬ 
ник вантажообороту на залізнич¬ 
ному, водному, автомобільному, 
повітряному і гужовому транспор¬ 
ті, а також один з вимірників пе¬ 
ревізної роботи, виконаної рухо¬ 
мим складом транспорту. Розріз¬ 
няють Т.-к. тарифні (визначають, 
як правило, за найкоротшими та¬ 
рифними віддалями) та експлуа¬ 
таційні (визначають за фактично 
пройденими віддалями), 
тбнно-мйля — одиниця вимі¬ 
ру транспортної роботи морського 
судна. Кількість Т.-м. обчислю¬ 
ють, множачи вагу перевезеного 
судном вантажу в тоннах на прой¬ 
дену судном віддаль у мор. ми¬ 
лях. Мор. миля дорівнює довжині 
1' земного меридіана, тобто 1,852 
км. В СРСР Т.-м. застосовують 
для планування й обліку ванта¬ 
жообороту суден морського тран¬ 
спорту. 
ТбНУС (лат. Іопиз, від грец. тб- 
\ое — напруга) — стан тривалого 
скорочення або напруги м’язів і 
тривалого збудження нервових 
центрів без виявленої стомлюва¬ 
ності. Т. скелетних м’язів забезпе¬ 

чує підтримку пози тіла; Т. гла¬ 
деньких м’язів травних органів, 
сечового міхура, матки, кровонос¬ 
них судин та ін. регулює тиск в 
цих. органах, а також підтримує 
кров'яний тиск на певному рівні. 
М’язовий Т. в цілісному організмі 
підтримується діяльністю різних 
відділів центр, нервової системи, 
зокрема ретикулярної форма¬ 
ції. При тонічному збудженні 
нервових центрів з них безперервно 
надходять до органів імпульси 
нервові, які забезпечують певний 
функціональний стан органів і 
тканин, напр. Т. центрів блукаю¬ 
чого нерва і симпатичної нервової 
системи регулює діяльність серця. 
ТОНХАКІВ ПОВСТАННЯ — од¬ 
не з найзначніших антифеод. і 
антиколоніальних повстань у Ко¬ 
реї 1893—94. Причиною повстання 
було погіршення становища се¬ 
лянства після укладення 1879 
японо-кор. договору, який поклав 
початок закабаленню Кореї япон. 
буржуазією. Назву здобуло від 
реліг. секти Тонхак («східне вчен¬ 
ня»), члени якої брали участь у 
повстанні. Центром повстання був 
повіт Чхонджу пров. Чхунчхондо. 
До весни 1893 заворушення поши¬ 
рилося на центр, і пн. провінції. 
В травні 1893 повстання було 
розгромлене урядовими війська¬ 
ми, чому сприяла капітулянтська 
позиція його керівництва з секти 
Тонхак. У січні 1894 почалося пов¬ 
стання в пров. Чолладо (Пд. Ко¬ 
рея). В травні 1894 повстання по¬ 
ширилося також на ін. провінції. 
В червні 1894 кор. уряд звернувся 
по допомогу до Китаю, який на¬ 
правив у район повстання свій 
загін. Японія, скориставшись з 
цього, при сприянні СІЛА і Вели¬ 
кобританії розв’язала війну проти 
Китаю (1894—95), окупувала Ко¬ 
рею. До повстанців приєдналися 
всі патріотичні сили Кореї. 23.XI 
1894 япон. війська, які об’єднали¬ 
ся з кор. урядовими і добровіль- 
нимй каральними загонами, зав¬ 
дали поразки повстанцям. У груд¬ 
ні япон. війська придушили пов¬ 
стання. Але окремі збройні висту¬ 
пи селян тривали до кінця 1895. 
ТОНіЬК Дмитро Федорович (29. 
VII 1924, с. Річка, тепер Косівсь- 
кого р-ну Івано-Фр. обл.— 17.1 
1977, Косів, Івано-Фр. обл.) — 
укр. рад. майстер худож. різьб¬ 
лення на дереві, засл. майстер нар. 
творч. УРСР (з 1974). Член КПРС 
з 1951. Навчався у Я. та В. Тоню- 
ків. Виготовляв декоративні таріл¬ 
ки, рами для портретів, обкла¬ 
динки для альбомів і книжок, 
скриньки, прикрашені різьблен¬ 
ням та інкрустацією. У компо¬ 
зиціях поєднував геом. мотиви 
гуцульського орнаменту з сюжет¬ 
но-тематичним зображенням. Тво¬ 
ри зберігаються в музеях Києва, 
Івано-Франківська, Коломиї. 
ТОПАЗ (грец. т6яос£о£) — міне¬ 
рал класу силікатів. А12(Р, ОН)2 
[5і04]. Сингонія ромбічна. Густ. 
3,4—3,64. Твердість 8. Безбарвний, 
жовтий, голубий, зелений, роже¬ 
вий, червонуватий. Блиск скля¬ 
ний. У Рад. Союзі родовища Т. є в 
РРФСР (Урал, Забайкалля), на 
Україні (Волинь); за рубежем — 
у Норвегії, Бразілії, Мадагаскар 
рі, Шрі-Ланці. Т. одержують і 
штучно. Прозорі безбарвні й 
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гарно забарвлені Т. використову¬ 
ють як дорогоцінне каміння. 
ТОПАЧЄвСЬКИЙ Вадим Олек¬ 
сандрович (н. 16.VII 1930, м. Чер¬ 
каси) — укр. рад. зоолог, чл.-кор. 
АН УРСР (з 1978). Член КПРС з 
1961. Син О. В. Топачевського. 
У 1953 закінчив Київ. ун-т. З 
1956 працює в Ін-ті зоології АН 
УРСР (з 1973 — директор). Основ¬ 
ні праці з питань систематики, фі¬ 
логенії, екологічної морфології, 
зоогеографії викопних і сучас. 
ссавців. Один з засновників наук, 
напряму на Україні — мікропале- 
отеріології. Ряд наук, праць при¬ 
свячений елі паковим і хохулевим, 
а також пізньопліоценовим комахо¬ 
їдним і гризунам України. Наго¬ 
роджений орденом «Знак Пошани*. 
ТОПАЧЄВСЬКИ Й Олександр 
Вікторович [1 (ІЗ).ІІІ 1897, хутір 
Бобрівка, кол. Таращанського пов. 
Київ, губ., тепер Київ. обл.— 1.ХІІ 
1975, Київ] — укр. рад. ботанік і 
гідробіолог, акад. АН УРСР (з 
1972), засл. діяч науки УРСР (з 
1966). Член КПРС з 1952. У 1930 
закінчив Київ, ін-т нар. освіти. 
В 1935—59 працював у Київ, ун-ті 
(з 1959 — професор), одночасно 
у 1932—52 — в Ін-ті ботаніки АН 
УРСР. З 1959 — директор Ін-ту 
гідробіології АН УРСР. Наукові 
праці з питань морфології, сис¬ 
тематики і філогенії водоростей, 
з заг. питань гідробіології. Ви¬ 
ступав з критикою джгутикової 
теорії походження водоростей. 
Досліджував гідробіол. режим 
штучних водойм, їхній сан. стан, 
якість води у зв’язку з її цвітін¬ 
ням. Нагороджений орденом Жовт¬ 
невої Революції, медалями 
ТОПИЛЬНДНСЬКЕ СЕЛЯНСЬ¬ 
КЕ ЗАВОРУШЕННЯ 1873 — ви¬ 
ступ селян с. Топильної (тепер 
Шполянського р-ну Черкас, обл.) 
проти насильницького відмежу¬ 
вання їхніх земель від поміщиць¬ 
ких, внаслідок якого вони втра¬ 
чали 317 десятин землі, що нею 
користувалися за інвентарними 
правилами 1847—48. Починаючи 
з 31.V (12.VI) 1873 селяни кілька 
разів виганяли з села мирового 
посередника і землеміра. 25.VI 
(7.VII) до села прибув з двома 
ескадронами драгунів київ, віце- 
губернатор, який сподівався з до¬ 
помогою солдатів здійснити грабіж¬ 
ницьке розмежування. Селяни вчи¬ 
нили опір. Проте заворушення 
було придушено, 107 селян відда¬ 
но до суду. 
ТОПІНАМБУР, земляна груша 
(Неііапіиз ІиЬегозиз) — багаторіч¬ 
на бульбоплідна рослина родини 
складноцвітих. Стебла прямостоя¬ 
чі, заввишки до 3 м. Нижні лист¬ 
ки серцевидно-яйцевидні, верхні — 
довгасто-яйцевидні. Суцвіття — 
кошик із зовнішніми язичковими 
і внутрішніми трубчастими квіт¬ 
ками. Плід — сім’янка. Коренева 
система добре розвинута, мичку¬ 
вата. На коротких підземних паго¬ 
нах утворюються бульби, які міс¬ 
тять' вуглеводи (18—22 % , з них 
16—18 % інуліну), азотисті ре¬ 
човини й вітаміни С і В*. Кор¬ 
мова цінність Т. майже така сама, 
як і картоплі та цукрових буряків: 
100 кг бульб містить 24 корм. од. 
і 1,5 кг перетравного протеїну, а 
100 кг зеленої маси — 23 корм, 
од. і 1,9 кг перетравного протеїну. 

Бульби Т.— цінна тех. сировина: 
їх переробляють на спирт і фрук¬ 
тозу. батьківщиною Т. є Пн. 
Америка. В Європу його завезли 
в 17 ст. В культурі пошир, в бага¬ 
тьох країнах світу. В СРСР його 
найбільше вирощують на Пн. Кав¬ 
казі, в Закавказзі, Серед. Азії, на 
Україні. Урожайність бульб за¬ 
лежно від району і умов вирощу¬ 
вання становить 100—300 ц/га, 
зеленої маси — 200—600 ц/га і 
більше. На Україні поширені 
(1983) сорти Т.: Білий врожайний, 
Білий київський, Вадим. Створе¬ 
но гібриди Т. з соняшником, які 
за врожайністю зеленої маси і 
вмістом сухих речовин в бульбах 
перевищують сорти топінамбура. 
ТбПКА — частина парогенерато¬ 
рів або печей, в якій горить орга¬ 
нічне тверде,- рідке чи газоподібне 
паливо і утворюються гарячі ди¬ 
мові гази. Тепло топкових газів 
використовують безпосередньо для 
технологічних або інших цілей 
(плавлення, сушіння тощо), а та¬ 
кож для нагрівання робочого тіла 
(переважно води або пари), що 
його потім застосовують у тепло¬ 
обмінних апаратах, парових дви¬ 
гунах та ін. До осн. частин Т. 
(мал.) належать пальник (або су¬ 
купність пальників) і топкова ка¬ 
мера (або топковий простір), де 
відбувається і закінчується горін¬ 
ня. У деяких Т. є топкові екрани 
(системи сталевих труб, всередині 
яких рухається вода або парово¬ 
дяна суміш), застосування яких 
дає змогу захищати («екранувати») 
стінки топки від налипання шлаку 
і впливу високих т-р, знижувати 
т-ру димових газів на виході з 
топки. В Т. парогенераторів про¬ 
дукти згоряння віддають своє теп¬ 
ло теплоносієві, що циркулює по 
екранних трубах, розміщених на 
стінках топкової камери. В піч¬ 
них технологічних Т. тепло димо¬ 
вих газів використовується у ро¬ 
бочому просторі печі для теплової 
обробки матеріалів (або виробів). 
Т. для твердого палива бувають 
шарові (в них горіння протікає 
частково в шарі палива, частково— 
в топковому просторі) і камерні 
(факельні і вихрові, або циклон¬ 
ні); для рідкого (мазут) і газопо¬ 
дібного палива — тільки камерні. 
ТОПОГРАФГЧНІ КАРТИ — де¬ 
тальні загальногеографічні карти 
місцевості, по яких можна визна¬ 
чити планове і висотне положення 
точок. Т. к.— один з видів карт 
географічних. 
За масштабом Т. к. поділяють 
на оглядово-топогра¬ 
фічні (масштаб 1 : 500 000 — 
1 : 1000 000), власне топогра¬ 
фічні карти (1: 5000 — 
1 : 200 000) і топографічні 
плани (1 : 500—1 : 2000). Т. к. 
мають опорну геодезичну сітку і 
стабільну систему умовних знаків. 
Створюють їх у проекціях: рівно¬ 
кутній поперечно-циліндричній Га- 
усса—Крюгера (1 : 500 000 і круп¬ 
ніше) та видозміненій поліконічній 
(1:1 000 000), які зберігають геом. 
подібність обрисів місцевості й 
практично постійний масштаб у 
всіх напрямах. Осн. методи ство¬ 
рення Т. к.— фототопографічні 
(див. Топографія, Аерофотото¬ 
пографія). Т. к. складають на 
окремих аркушах, об’єднаних єди¬ 

ною системою розграфлення та 
номенклатури. Вони відобража¬ 
ють водні об’єкти (річки, озера 
тощо), рельєф у горизонталях, 
рослинність, населені пункти, шля¬ 
хи, деякі об’єкти госп. і культур, 
призначення, межі тощо. їх широ¬ 
ко використовують при розв’язан¬ 
ні різних завдань в галузі науки, 
культури, нар.г-ва та оборони краї¬ 
ни. Т. к. необхідні для детально¬ 
го вивчення місцевості, орієнту¬ 
вання на ній, для різних інженер¬ 
них пошуків, при створенні карт 
тематичних і карт спеціальних. 
Виділяють також Т. к. спеціа¬ 
лізовані, які складають з 
урахуванням інтересів певної га¬ 
лузі науки або практики; фото¬ 
графічні, при створенні яких 
поєднують фотографічне зображен¬ 
ня з штриховим малюнком місце¬ 
вості; розробляють морські 
Т. к. на райони материкової об¬ 
мілини. В. П. Павлова. 

ТОПОГРАФІЯ (від грец. тблод — 
місце і урафсо — пишу) — розділ 
геодезії, що вивчає земну поверх¬ 
ню в геом. і геогр. відношенні й 
розробляє способи зображення 
цієї поверхні на площині шляхом 
створення топографічних карт 
або планів. Осн. завдання Т.: роз¬ 
робка та вдосконалення методів 
знімання місцевості, змісту і кла¬ 
сифікації топографічних карт, ме¬ 
тодики їх створення і поновлення 
та одержання по них різної інфор¬ 
мації. Т. має тісний зв’язок з 
картографією, ландшафтознав¬ 
ством, геоморфологією, гідроло¬ 
гією, математикою та ін. наука¬ 
ми. Топографічні карти і плани 
створюють за допомогою топогра¬ 
фічних, фототопографічних (див. 
Аерофототопографія, Фотограм¬ 
метрія) та картографічних мето¬ 
дів. При цьому широко застосо¬ 
вують окомірне знімання, бусоль- 
не (див. Бусоль), екерне (див. 
Екер), теодолітне (див. Теодоліт), 
тахеометричне знімання і мен¬ 
зульне знімання, фототеодолітне 
знімання та аерофотознімання. 
Вибір типу знімання визначають 
відповідно до розмірів території, 
строків і заданої точності робіт. 
Для великих територій найбільшу 
економічність забезпечує аерофо¬ 
тознімання. Фототеодолітне зні¬ 
мання застосовують у гірських ра¬ 
йонах, мензульне — при зніман¬ 
нях невеликих ділянок. Для виго¬ 
товлення дрібномасштабних топо¬ 
графічних карт у Т. використо¬ 
вують космічні фотознімки. 
Великомасштабні топографічні 
знімання здійснено вперше в Зх. 
Європі в 16 ст. Наземне топогра¬ 
фічне знімання одержало розви¬ 
ток у 18 ст., аерофототопографіч- 
не — на поч. 20 ст., космічне — в 
останній третині 20 ст. Значний 
вклад у розвиток Т. внесли рад. 
вчені О. С. Чеботарьов, В. В. 
Вітковський, М. Г. Відуєв та ін. 
Сучас. етап розвитку Т. характе¬ 
ризується широким впроваджен¬ 
ням засобів автоматизації при ство¬ 
ренні топографічних карт. Див. та¬ 
кож Топографія військова. 
Літ.: Господинов Г. В., Сорокин 
В. Н. Топография. М., 1974. 

В. М. Сердюков. 
ТОПОГРАФІЯ ВІЙСЬКОВА — 
спец, військ, дисципліна про спо¬ 
соби вивчення та оцінки місцевос- 

ТОПОГРАФІЯ 
ВІЙСЬКОВА 

О. В. Топачевський 

Топінамбур: 
1 — загальний вигляд 
рослини; 
2 — суцвіття; 
3 — плід. 

Факельна топка: 
1 — пальник; 
2 — топковий екран; 
3 — топкова камера; 
4 — конвективна 
поверхня нагріву. 
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Тор. Бронзова статует¬ 
ка. Національний му¬ 
зей. Рейк’явік. 

Тополя біла: 
1 — гілка з листками; 
2 — суцвіття з тичинко¬ 
вими квітками; 
3 — суцвіття з маточ¬ 
ковими квітками. 

ті, орієнтування на ній і вико¬ 
нання польових вимірів для за^ 
безпечення бойової діяльності 
військ. Т. в. виникла в період ство¬ 
рення масових армій, у рос. ар¬ 
мії — у 2-й пол. 19 ст. Базується 
на наук, висновках заг. топогра¬ 
фії. Т. в. дає знання про тактичні 
та захисні властивості місцевості, 
засоби її вивчення та оцінки під час 
організації та ведення бойових 
дій, прийоми і способи орієнтуван¬ 
ня, правила ведення робочих карт 
командирів і складання бойових 
графічних документів і схем міс¬ 
цевості, прогнозування змін міс¬ 
цевості в районі ядерного вибуху. 
Джерелами інформації про топо¬ 
графічні елементи місцевості є то¬ 
пографічні карти, аерофотознімки, 
фотосхеми, фотоплани, карти 
спеціальні, а також результати 
безпосередньої розвідки. Топогра¬ 
фічне забезпечення військ здійс¬ 
нює військ.-топографічна служба 
(спец, органи штабів, спеціальні 
війська і установи). 

В. Ф. Северинов. 

ТОПСЗЗЕРО — озеро на Пн. Кар. 
АРСР. Площа 986 км2, глиб, до 
56 м. Лежить в улоговині льодови¬ 
ково-тектонічного походження. Бе¬ 
реги розчленовані, багато островів 
(6л. 100). Живлення переважно 
снігове. Взимку замерзає. Через 
канал та р. Поньгому має стік у 
Біле м. Після спорудження Кум- 
ської ГЕС Т. злилося з Пяозе- 
ром, утворивши Кумське водосхо¬ 
вище. Сплав лісу. Рибальство. 
топологГчна психолбгія 
— напрям у бурж. психології, 
розроблений у 30-х рр. 20 ст. нім. 
психологом К. Левіном. Намагаю¬ 
чись математично, графічно пере¬ 
дати свою концепцію « динамічно; 
го поля», за якою особистість і 
середовище створюють єдиний мо¬ 
тиваційно-силовий комплекс, К. 
Левін вдався до принципів топо¬ 
логії та векторного аналізу. Т. п. 
виявилася методологічно неспро¬ 
можною. Проте це була перша 
спроба запровадити матем. моде¬ 
лі в психологію. Принцип матем. 
моделювання психіки пізніше був 
розвинутий кібернетикою. 

О. Т. Губко. 
топологічний ПРОСТІР — 
множина, на якій запроваджено 
топологічну структуру. Топо¬ 
логічною структурою 
на множині X наз. задана сукуп¬ 
ність Г її підмножин, що задоволь¬ 
няє такі умови (аксіоми тополо¬ 
гії): вся множина X і порожня 
множина 0 належать Г; об’єднан¬ 
ня довільного числа і перетин скін¬ 
ченного числа множин з Г нале¬ 
жать Г; при цьому елементи мно¬ 
жини X наз. точками, а множини 
сімейства Г — відкритими множи¬ 
нами Т. п. (X, Г). В Т. п. можна 
визначити всі осн. поняття, пов’я¬ 
зані з неперервністю (відкриті і 
замкнені множини, окіл, граничну 
точку множини — точку, у будь- 
якому околі якої є нескінченне чис¬ 
ло точок цієї множини, тощо). 
Будь-яка підмножина А Т. п. 
(X, Г) має природну топологічну 
структуру, що складається зі всіх 
перетинів з А відкритих множин 
X. Підмножина А разом з цією 
топологічною структурою нази¬ 
вається підпростором Т. п. (X, Г). 
Є різні види Т. п., напр., хаус- 

дорфів простір, бікомпакт- 
ний (відповідно фінально 
компактний) простір [у 
будь-яке відкрите покриття 0 
якого можна вписати відкрите 
скінченне (відповідно зліченне) 
покриття V]. 
Прикладом хаусдорфового Т. п. 
є метричний простір, зокрема 
евклідів простір. Бікомпактні 
хаусдорфові Т. п. наз. б і ком- 
пактами; метризовані біком- 
пакти — компактами. 
Літ.: Александров П. С., Пасьінков 
Б. А. Введение в теорию размерности. 
Введение в теорию топологических 
пространств и общую теорию размер¬ 
ности. М., 1973; Александрян Р. А., 
Мирзаханян 3. А. Общая топологи я. 
М., 1979; Бурбаки Н. Общая тополо- 
гия. Пер. с франц. М., 1969; Келли 
Дж. Л. Оощая топология. Пер. с 
англ. М., 1981. А. В. Бондар. 
ТОПОЛОГІЯ (від грец. тбяод — 
місце і Хбуод — вчення) — розділ 
математики, в якому вивчаються 
властивості топологічних просто¬ 
рів, що не змінюються при топо¬ 
логічних (взаємно однозначних і 
взаємно неперервних) відображен¬ 
нях цих просторів. В Т. ВИДІЛЯ; 
ються самостійні напрями, які 
відрізняються предметом і мето¬ 
дом дослідження. 
Напрям Т., в якому надається ма¬ 
тем. зміст інтуїтивним поняттям 
околу, границі та неперервності 
і в якому аксіоматично досліджу¬ 
ються ці поняття, наз. заг а л ь - 
н о ю Т. В заг. Т. вивчають також 
зв’язність, компактність, повно¬ 
ту, метризованість топологічних 
просторів, змінюваність цих влас¬ 
тивостей при неперервних відобра¬ 
женнях просторів. Поряд з алгеб¬ 
рою заг. Т. складає основу сучас. 
теоретико-множинного методу в 
математиці. Напрям Т., пов’яза¬ 
ний з вивченням топологічних 
просторів і їхніх неперервних 
відображень за допомогою алгебр, 
об’єктів — груп (див. Груп тео¬ 
рія), кілець, гомоморфізмі в, наз. 
алгебраїчною Т. Напрям 
Т., що вивчає гладкі многовиди 
(див. Алгебраїчна геометрія) за¬ 
собами матем. аналізу й алгебр. 
Т., наз. диференціаль¬ 
ною Т., а поліедри та їхні 
кусково-лінійні відображення — 
кусково-лінійною Т. 
Формування Т. в самостійну нау¬ 
ку було підготовлено працями 
К. Ф. Гаусса, О. Л. Коїиі, Б. 
Больцано, Н. Г. Абеля, Г. Ф. Б. 
Рімана, К. Т. В. Вейєріитрасса 
та ін. математиків 19 ст. Основи 
заг. Т. заклав Г. Кантор. Великий 
внесок у її подальший розвиток 
зробили Ф. Хаусдорф, М. Р. 
Фреіие, Л. Е. Я. Брауер, польс. 
математики В. Гуревич (1904—57) 
і; К. Куратовський (1896 — 1980), 
рад. математики П. С. Урисон 
і П. С. Александров та ін. Перші 
поняття алгебр. Т. в явній, формі 
з’явились у працях А. Пуанкаре. 
Подальший розвиток її зумовле¬ 
ний працями Е. Нетер, Е. Чеха, 
амер. математика С. Лефшетця 
(1884—1972), франц. математика 
С. Ейленберга (н. 1913), рад. ма¬ 
тематиків П. С. Александрова, 
А. М. Колмогорова, Л. С. Понтря- 
гіна та ін. 
Літ.: Понтрягин Л. С. Основи комби- 
наторной топологии. М., 1976; Алек 
сандров П. С. Общая теория гомоло- 
гий. М., 1979; Введение в топологию. 

М., 1980; Мищенко А. С., Фоменко 
А. Т. Курс дифференциальной гео- 
метрии и топологии. М., 1980; Кура 
товский К. Топология, т. 1—2. Пер. 
с польс. М., 1966 — 69; Спеньер 3. Ал- 
гебраическая топология. Пер. с англ. 
М., 1971. А. В. Бондар. 
ТОПОЛЯ Кирило (справж. прізв. 
— Тополинський; рр. н. і см. не¬ 
від.) — укр. письменник 1-ї пол. 
19 ст. Біографічні відомості про 
нього не збереглися. Як свідчать 
його твори, походив з Правобе¬ 
режжя і добре знав нар. побут та 
звичаї. Т. належать п’єси «4ари» 
(1837) і «4ур-чепуха» (1844), у 
яких подано прбутові і зрідка 
соціальні картини. Т. широко ви¬ 
користовував фольклорний мате¬ 
ріал, зокрема, п’єсу «4ари» по¬ 
будував на мотивах пісні «Ой, не 
ходи, Грицю». 
Те.: 4арьі, или несколько сцен из на¬ 
родних билин и рассказов украинских. 
В кн.: Українська драматургія пер¬ 
шої половини XIX століття. К., 1958. 
ТОПСЗЛЯ (Рориіиз) — рід рослин 
родини вербових. Листопадні дво¬ 
домні дерева заввишки 18—45 м 
і більше. Листки чергові еліптичні, 
яйцевидні, серцевидні, іноді лан¬ 
цетні чи лінійні. Квітки одностате¬ 
ві, зібрані в сережки. Плід — ко¬ 
робочка. Бл. 110 видів, пошир, пе¬ 
реважно в Пн. півкулі. В СРСР — 
бл. 45 видів, з них на Україні — 
11. Найпошир. є Т. тремтя- 
ч а, або осика (Р. Ьгешиїа); Т. 
чорна, або осокір (Р. пі^га); 
Т. б і л а (Р. аІЬа); Т. пірамі¬ 
дальна (Р. ругашісіаііз); Т. 
дельтолиста, або канад¬ 
ська (Р. сІеЦоісІез, син. Р. сапа- 
беп5І5); Т. бальзамічна (Р. 
ЬаЬашіГега); Т. с і р у в а т а (Р. 
сапезсепз) — гібрид Т. білої і 
Т. тремтячої. Т. широко викори¬ 
стовують в озелененні міст і до¬ 
ріг (стійкі до задимлення) та в 
полезахисних лісових насаджен¬ 
нях. Деревина м’яка, легка, біла, 
її використовують в паперовому, 
сірниковому та фанерному вироб¬ 
ництвах, у будівництві, для виго¬ 
товлення штучного шовку. 

, І. Н. Гегельський. 
ТОПОЛЬНЙЦЬКИИ Генрик Ген- 
рикович (7.VII 1869, м. Золочів, 
тепер Львів, обл.— 1920, Терно¬ 
піль) — укр. композитор, піаніст. 
Навчався у Львів, консерваторії. 
В 1891—95 — активний діяч Львів, 
т-ва «Боян», 1896—1914 працював 
у Тернополі. Твори: кантата «Ху¬ 
стина» («У неділю не гуляла...», 
1891), хори без супроводу — «Три 
шляхи» (бл. 1887), «В своїй хаті 
своя правда» (1892), ч Перебен¬ 
дя» (1896); переробка написаних 
для чоловічого складу творів С. 
Воробкевича, «Думи мої» та «Ой 
чого ти почорніло...» на мішані 
хори (всі — на слова Т. Шевчен¬ 
ка); хорові твори, обробки нар. 
пісень. Створив музику на вірші 
П. Грабовського, В. Навроцького, 
Г. Цеглинського, Я. Щоголева, М. 
Шашкевича. Концертна діяльність. 
Автор праць «Перегляд XIX сто¬ 
ліття для музичних русинів» 
(1894), «Пару слів про стан му¬ 
зики русько-української» (1900), 
«о>, Катерина “ Т. Шевченка, музика 
Й. Кишакевича» (1901). 
Літ.: Медведик П. Генрих Тополь- 
ницький. «Жовтень», 1969, >6 12. 

П. К. Медведик. 
ТОПОНІМІКА (від грец. т6яо£ — 
місце, місцевість і 6V^ца — ім’я. 



До ст. Трактор. 

Загальна будова колісного трактора МТЗ-80: 

1 — двигун; 2 — органи керування; 3 — робоче 

обламання; 4—трансмісія; 5 — ходова час¬ 

тина. 

До ст. Трактор. 

Загальна будова гусеничного трактора Т-160: 

1 — двигун; 2 — органи керування; 3 — транс¬ 

місія / — робоче обладнання; 5 — ходова час¬ 

тина 
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До ст. Трактор. 

Основні типи і марки тракторів. 1. Колісний універсальний Т-25А1. 2. Тре¬ 

лювальний ТДТ-55. 3. Колісний універсальний Т-40АМ. 4. Гусеничний 

універсальний Т-70С. 5. Гусеничний ДЕТ-250. 6. Колісний універсальний 

МТЗ-80Х. 7. Гусеничний Т-150. 8. Гусеничний ДТ-75М. 9. Колісний Т-150К. 

10. Гусеничний Т-4 {«Алтай*). 11. Колісний К-701. 12. Гусеничний Т-130. 
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назва), топономастика — галузь 
ономастики, що вивчає походжен¬ 
ня, структуру, функціонування, 
розвиток і поширення власних 
географічних назв — топонімів. 
У Т. виділяють такі осн. розді¬ 
ли: гідроніміку, що досліджує 
назви водних об’єктів; ойконімі- 
ку — назви поселень; ороніміку — 
назви елементів рельєфу земної 
поверхні; урбаноніміку — назви 
будь-яких об’єктів всередині на¬ 
селеного пункту; мікротопоніміку, 
яка розглядає сукупність топоні¬ 
мів якогось мікрооб’єкта тощо. 
Т. розвивається у тісному зв’язку 
з географією, історією, етногра¬ 
фією, дає цінний матеріал для до¬ 
слідження історії мови. Якщо наз¬ 
ви фіз.-географічних об’єктів Зем¬ 
лі зіставляють з назвами об’єктів 
ін. планет, то їх наз. найзагальні- 
шим терміном «геоніми», а Т.— 
геонімікою. 
Літ.: Никонов В. А. Введение в топо- 
нимику. М., 1965; Жучкевич В. А. 
Общая топонимика. Минск, 1980; 
Купчинський О. А. Найдавніші сло¬ 
в’янські топоніми України як дже¬ 
рело історико-географічних дослі¬ 
джень. К., 1981; Словник гідронімів 
України. К., 1979. 

О. С. оСтрижок. 
ТОПОРКОВ Василь Йосипович 
[4 (Іб).ІІІ 1889, Петербург — 25. 
VIII 1970, Москва] — рос. рад. 
актор, нар. арт. СРСР (з 1948). 
В 1909 закінчив Петерб. театр, 
уч-ще. У 1909—14 працював у 
Петерб. театрі літ.-худож. т-ва, 
1919—27 — в Моск. кол. Театрі 
Корша, з 1927 — в МХАТі. Ролі: 
Чичиков (<Мертві душі» за М. 
Гоголем), Щасливцев («Ліс» О. 
Островського), Єпіходов («Виш¬ 
невий сад» Чехова), Кругосвєт- 
лов («Плоди освіти» Л. Толстого), 
Битков («Останні дні» Булгакова), 
Берест, Хрипун («Платон Кречет», 
«Фронт» Корнійчука), Оргон 
(«Тартюф» Мольєра). Викладав 
у моск. Школі-студії ім. В. І. 
Немировича-Данченка (з 1948 — 
професор). Автор ряду книжок 
і статей, присвячених пропаганді 
Станіславського системи, а та¬ 
кож проблемі акторської майстер¬ 
ності. Нагороджений 2 орденами 
Трудового Червоного Прапора, ме¬ 
далями. Державна премія СРСР, 
1946, 1952. 
Те.: Станиславский на репетиции. 
М.-Л., 1949. 
Літ.: Рогачевский М. Л. Василий 
Осипович Топорков. М., 1969. 
ТбПОРОВ Адріан Митрофанович 
(н. 5. IX 1891, с. Стойло, тепер 
Старооскольського району Бєлг. 
обл.) — рос. рад. письменник і пе¬ 
дагог. Вчителював у селах Курсь¬ 
кої губернії, потім на Алтаї. Брав 
участь у становленні Рад. влади, 
був одним з організаторів першої 
в Сибіру комуни «Травневий ра¬ 
нок». Здійснив унікальний ек¬ 
сперимент селянської літ. крити¬ 
ки, узагальнений у книзі «Селяни 
про письменників» (1930, витрима¬ 
ла п’ять видань). Автор багатьох 
педагогічних, науково-популярних 
праць, мемуарів. З 1949 живе в 
Миколаєві. 
Те.: Крестьяне о писателях. М., 1982; 
Воспоминания. Барнаул, 1970; Я — 
учитель. М., 1980. 
Літ.: Гусельников В. В. Счастье Ад- 
риана Топорова. Барнаул, 1965; Кар- 
пенко В. Литература — его любовь. 
«Радуга», 1981, № 9; Пересунько Т. К. 
Спасибо вам, старьіе учителяї «Рус- 

ский язьік и литература в школах 
УССР», 1981, № 2. О. Г. Губко. 
ТОПОЦЕНТРЙЧНІ КООРДИ¬ 
НАТИ (від грец. гбпод, — місце і 
лат. сепігиш — осереддя, центр) — 
три величини, що визначають про¬ 
сторове положення літака, супут¬ 
ника або іншого об’єкта в системі 
координат, початок якої збіга¬ 
ється з пунктом спостереження на 
земній поверхні (топоцентром). 
Застосовують в астрономії, астро¬ 
метрії та геодезії. Залежно від 
вибору осн. координатної площи¬ 
ни Т. к. бувають екваторіальні, 
горизонтальні та орбітальні. 
ТОПУРГДЗЕ Валентин Баграто- 
вич [31.ХІІ 1907 (13.1 1908), Тбілі¬ 
сі—-17.11 1980, там же]—груз. рад. 
скульптор, нар. художник Груз. 
РСР (з 1958), дійсний член АМ 
СРСР (з 1970). Член КПРС з 1945. 
В 1924—31 навчався в Тбіліській 
АМ у Я. Ніколадзе. Твори: пам’ят¬ 
ник Л. Кецховелі у Тбілісі (1935— 
36), монументальна статуя «Пере¬ 
мога» на фронтоні театру в Чіа- 
турі (1950), пам’ятники В. І. 
Леніну в Тбілісі (1956), Калінін- 
граді (1958) та Руставі (1961); 
композиції «Актор Е. Буш» (1966), 
«Мислитель» (1980). В 1937—80 
викладав у Тбіліській АМ (про¬ 
фесор — з 1962). Нагороджений 
орденом «Знак Пошани». Держ. 
премія СРСР, 1950. Іл. с. 306. 
ТОПЧІЄВ Олександр Васильович 
[27.VII (9.УІІІ) 1907, слобода 
Михайловка, тепер Волгогр. обл.— 
27.XII 1962, Москва] — рад. 
хімік-органік, акад. АН СРСР (з 
1949). Член КПРС з 1932. Після 
закінчення (1930) Моск. хіміко- 
технологічного ін-ту працював там 
же; у 1938—41 — професор Моск. 
технологічного ін-ту харч, пром- 
сті. Професор, директор (1943— 
47) Моск. нафт, ін-ту. У 1947— 
49 — заст. міністра вищої освіти 
СРСР; 1949—58 — гол. учений 
секретар Президії АН СРСР. З 
1958 — віце-президент АН СРСР; 
одночасно (з 1958) — директор 
Ін-ту нафтохім. синтезу АН СРСР. 
Осн. наук, праці присвячені про¬ 
цесам нітрування, галогенування, 
полімеризації й алкілування ву¬ 
глеводнів, а також синтезу крем- 
нійорганічних сполук і вивченню 
їхніх фіз.-хім. властивостей. На¬ 
городжений 2 орденами Леніна, 
ін. орденами, медалями. Держ. 
премія СРСР, 1949. Ленінська 
премія, 1962. Член Пагуошського 
постійного к-ту (з 1958). 
ТОР (давньосканд. ТЬогг) — у 
сканд. міфології один з головних 
богів, бог грому, блискавки й пло¬ 
дючості. Син Оді на. Зображува¬ 
ли його богатирем, з молотом у 
руках. 
ТОР (від лат. іогиз — опуклість) 
у геометрії — геометричне 
тіло, утворене внаслідок обертан¬ 
ня круга навколо осі, яка лежить 
у площині цього круга і не перети¬ 
нає його (мал.). Поверхня Т. 5 = 
= 4л2 аг, об’єм V = 2л2 аг2, де 
г — радіус круга, а — віддаль від 
центра круга до осі обертання, 
л = 3,14159.... 
Т(ЗРА (давньоєвр. торах, букв.— 
вчення, закон) — 1) В іудаїзмі 
сукупність усіх заповідей, нібито 
даних богом євр. народові через 
пророка Мойсея, а також перших 
п’яти книг Біблії — П'ятикниж- 

жя. 2) Предмет реліг. культу — 
«священний» сувій зі шкіри з тек¬ 
стом П’ятикнижжя. 
ТОРАДЖІ, тораджа — група спо¬ 
ріднених народностей і племен (са- 
дангі, палу, посо, коро та ін.), які 
становлять корінне населення 
центр, частини о. Сулавесі (Індо¬ 
незія). Чисельність — 1,35 млн. 
чол. (1980, оцінка). Мови Т. на¬ 
лежать до індонезійських мов. 
У Т. в основному поширені тради¬ 
ційні племінні культи; з кін. 19 ст. 
поширилися також християнство 
та іслам. У побуті Т. збереглися пе¬ 
режитки первіснообщинних відно¬ 
син. Осн. заняття — землеробство, 
тваринництво (розводять буйво¬ 
лів), ремесла. 
ТОРАИГЙРОВ Султанмахмут 
[16 (28).Х 1893, аул Жантай, тепер 
Баянаульського р-ну Павлодар, 
обл.— 21.V 1920, там же] — ка¬ 
зах. поет-демократ. Друкуватися 
почав 1913. Автор одного з перших 
казах, романів «Красуня Камар» 
(1914, вид. 1933), роману «Хто 
винен?» (1915)—про тяжку долю 
казах, жінки, народний побут, про¬ 
дажність баїв, мулл, волосних уп¬ 
равителів. В епічних поемах «Жит¬ 
тя в омані» (1918), «Бідняк» 
(1919; обидві вид. 1922), «Супе¬ 
речка» (1920) критикував соціаль¬ 
ну несправедливість і насильство, 
показав тяжке життя казах, бід¬ 
няків. Писав вірші, публіцистич¬ 
ні статті. 
Те.: Рос. перекл.— Избранное. 
Алма-Ата, 1971. Б. Іскаков. 

ТОРАКОПЛАСТИКА [від грец. 
да>рос£ (Осоракод) — груди і лХа- 
атіхл, тут —формування, утворен¬ 
ня] — хірург, операція, що поля¬ 
гає у видаленні усіх або кількох 
ребер з одного боку грудної кліт¬ 
ки з метою викликати зменшення 
її об’єму і стиснення легені. Т. роб¬ 
лять з розтином і без розтину плев¬ 
ри (інтраплевральна і екстраплев- 
ральна Т.). Застосовується при 
лікуванні каверн легень, хроніч¬ 
ній емпіємі плеври (гнійний плев¬ 
рит). 
ТОРАКОСКОПІЯ [від грец. Осо- 
рос£ (дсбраход) — груди і ахолєш — 
розглядаю], плевроскопія — метод 
дослідження плевральної порож¬ 
нини (див. Плевра) за допомогою 
спеціального приладу — торакоско¬ 
па. Торакоскоп, що складається з 
металевої трубки, оптичної та ос¬ 
вітлювальної систем, вводять у 
плевральну порожнину через про¬ 
кол стінки грудної клітки. При 
Т. визначають наявність і харак¬ 
тер плевральних зрощень, ступінь 
спадання легені, наявність пухли¬ 
ни тощо. Т. може поєднуватися з 
введенням антибіотиків у плев¬ 
ральну порожнину, промиванням 
антисептичними препаратами, біо¬ 
псією. 
ТОРБАН — укр. і польс. струн¬ 
ний щипковий муз. інструмент. 
Близький до басової лютні—теорби 
і бандури’, на відміну від неї має 
додаткову голівку для низьких ба¬ 
сових струн. На Т.— 25—60 струн. 
Був поширений на Україні, в 
Польщі і Росії також під назвою 
«панська бандура» (17 — кінець 
19 ст.). Існували капели торба- 
ністів (переважно з кріпаків). 
Серед відомих укр. торбаністів — 
родина Відортів, Іван Кошовий 
(серед. 19 ст.). Іл. с. 306. 

ТОРБАН 

Г. Г. Топольницький. 

В. Й. Топорков. 

В. Б. Топурідзе. 

О. В. Топчієв. 

20 УРЕ, т. 11 
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•«ТОРБАН». 

В. В. Топурідзе. 
Перемога. Монумен¬ 
тальна статуя на фрон¬ 
тоні театру в Чіатурі. 
Бронза. 1950. 

Торбан. 

Літ.: Лисенко М. В. Народні музичні 
інструменти на Україні. К., 1955; 
Хоткевич Г. Музичні інструменти ук 
раїнського народу. X., 1930; Гуменюк 
A. Українські народні музичні інст¬ 
рументи. К., 1967. 
«ТОРБАН* — муз. (нотне) ви¬ 
давництво у Львові. Засн. 1905 
Я. Ярославенком, який одночасно 
був (спільно з Д. Січинським, Я. 
Лопатинським та ін.) керівником 
вид-ва «Т.». Видавало твори пере¬ 
важно укр. композиторів М. Ли- 
сенка, К. Стеценка, Я. Степового, 
М. Вербицького, А. Вахнянина, 
B. Матюка, Я. Лопатинського, О. 
Нижанківського, Д. Січинського, 
Д. Роздольського, Я. Ярославен- 
ка. Існувало до 1939. 

П. К. Медведих. 
«ТОРБАН» («Теорбан») —співоче 
і музичне товариство. Засн. 1869 
А. Вахнянин у Львові для поши¬ 
рення музичної освіти серед насе¬ 
лення, поєднання професійного 
муз. навчання співаків з концерт¬ 
ною діяльністю. При «Т> діяв 
муз.-освітній гурток. Серед чле¬ 
нів т-ва були співаки О. Мишуга 
і Ю. Закржевський. Члени «Т.» 
виступали з концертами, зокрема, 
на роковини Т. Шевченка, у Льво¬ 
ві та навколишніх містах і селах. 
Через матеріальні труднощі, від¬ 
сутність приміщення «Т. * 1871 
припинив своє існування. 
Літ.: Вахнянин А. Спомини з життя. 
Львів, 1908; Загайкевич М. Музичне 
життя Західної України другої по¬ 
ловини XIX ст. К., 1960. 

^ Т. П. Булат. 
ТйРВАЛЬДСЕН (ТЬогуаІсізеп) 
Бертель [13 (або 19).XI 1768 (або 
1770), Копенгаген — 22 (або 24). III 
1844, там же] — дат. скульптор, 
представник класицизму, згодом 
академізму. В 1781—93 навчався 
в АМ у Копенгагені. В 1797 — 
1838 жив у Неаполі та Римі, з 
1В38 — в Данії. Твори: компози¬ 
ції — «Ясон» (1802—03), «Ганімед» 
(1804), «Амур і Псіхея» (1807), 
«Три грації* (1817—19); рельєфи 
«Вигнання Еліодора» (1791), «По¬ 
хід Александра Македонського» 
(1812); пам’ятники — І. Понятов- 
ському (1820—29) та М. Коперни- 
ку (1830) для Варшави, Дж. Бай- 
рону для Кембріджа (1830—31), 
Ф. Шіллеру для Штутгарта (1835— 
39); портрети. Скульптури Т. збе¬ 
рігаються в музеї Б. Торвальдсена 
в Копенгагені, Київ, музеї зх. та 
сх. мистецтва. З 1825 президент 
Академії св. Луки у Римі, з 1833 — 
АМ у Копенгагені. Іл. див. також 
до ст. Данія, т. З, с. 242 та на окре¬ 
мому аркуші, с. 448—449. 
Літ.: Луначарский А. В. Торвальдсен. 
В кн.: Луначарский А. В. Статьи об 
искусстве. М,—Л-, 1941. 
ТОРГИ ПРИЛАДНІ — спосіб 
примусового продажу майна борж¬ 
ника. В СРСР цивільно-процесу¬ 
альне законодавство союзних рес¬ 
публік (в УРСР — ст. 394—402 
ЦПК УРСР) передбачає Т. п. тіль¬ 
ки для продажу будинків, на які 
звернено стягнення, в порядку, 
встановленому законом. Здійснен¬ 
ня Т. п. покладається на судово¬ 
го виконавця. У Т. п. не мають пра¬ 
ва брати участь держ. установи, 
підприємства, кооп. (крім колгос¬ 
пів) та ін. громад, організації, 
а також службові особи місц. 
органів влади, правоохоронних 
органів і члени їхніх сімей. Брати 
участь у Т. п. можуть громадяни» 

у яких немає в особистій власності 
будинку або його частини і які 
внесли напередодні торгів у депо¬ 
зит суду гроші в сумі 10 % пер¬ 
винної оцінки вартості будинку. 
Будинок вважається проданим 
особі, яка запропонувала на Т. п. 
найвищу ціну. Покупець повинен 
не пізніше як через 5 днів після 
торгів повністю сплатити вартість 
будинку; у противному разі вне¬ 
сена до початку Т. п. сума 
покупцеві не повертається і зара¬ 
ховується в доход д-ви. На під¬ 
ставі копії акту про проведення 
Т. п. нотаріальна контора видає 
покупцеві свідоцтво про придбан¬ 
ня будинку. В СРСР Т. п. у формі 
аукиіону застосовуються в між- 
нар. торгівлі. С. П. Коломацька. 
ТОРГІВЛІ І ГРОМАДСЬКОГО 
ХАРЧУВАННЯ УКРАЇНСЬКИЙ 
НАУКбВО-ДбСЛІДНИЙ ІН- 
СТИТ^Т — установа, що вивчає 
питання економіки та організації 
торгівлі і громадського харчуван¬ 
ня. Підпорядкований М-ву тор¬ 
гівлі СРСР. Міститься в Києві. 
Засн. в липні 1945 як філіал 
Моск. н.-д. ін-ту торгівлі і гро¬ 
мад. харчування; 1959 перетворе¬ 
ний на самостійну наук, установу 
спочатку респ., а потім союзного 
підпорядкування. В ін-ті — 7 від¬ 
ділів (1983). В ін-ті розробляють 
методичні основи з планування 
товарообороту, розміщення това¬ 
рів по республіках, краях та обла¬ 
стях, досліджують питання розвит¬ 
ку матеріально-тех. бази торгівлі, 
оптимальної організації та розмі¬ 
щення роздрібної мережі, вдоско¬ 
налення методів торгівлі, норму¬ 
вання та планування запасів то¬ 
варних у роздрібній та оптовій 
ланках, узагальнюють досвід ро¬ 
боти підприємств торгівлі та гро¬ 
мад. харчування, використовуючи 
ЕОМ тощо. Вивчають питання 
економіки та організації громад, 
харчування, вдосконалення рецеп¬ 
тів і технології приготування 
страв масового попиту, поліпшен¬ 
ня їхньої якості. О. В. Бабицев. 
ТОРГІВЛЯ — галузь нар. госпо¬ 
дарства, що забезпечує обіг това¬ 
рів, просування їх із сфери вироб¬ 
ництва до сфери споживання на 
основі купівлі-продажу. Т. як 
форма обміну, є проміжною лан¬ 
кою між вироби, і зумовленим ним 
розподілом, з одного боку, і спо¬ 
живанням, з другого. Т. забезпе¬ 
чує екон. зв’язки між окремими 
галузями вироби, і підприємства¬ 
ми, між містом і селом, окремими 
районами країни та між країнами. 
Т. як форма товарного обміну є 
історичною категорією; вона ви¬ 
никла з зародженням товарного 
виробництва. 
Суть Т. визначається способом 
вироби. З розвитком продуктив¬ 
них сил її роль в екон. житті сус¬ 
пільства зростає. У капіталістично¬ 
му суспільстві, де панує приватна 
власність на засоби вироби., товар¬ 
ний обіг, обмін мають заг. характер 
і являють собою сферу застосуван¬ 
ня торгового капіталу. X- за ка¬ 
піталізму є одним із засобів ек¬ 
сплуатації трудящих, необхідною 
умовою відтворення капіталістич¬ 
них виробничих відносин. Т. за 
соціалізму докорінно відрізня¬ 
ється від капіталістичної. Особ¬ 
ливості її зумовлюються неподіль¬ 

ним пануванням сусп. власності 
на засоби вироби. В соціалістич¬ 
ному суспільстві Т. здійснюється 
відповідно до вимог основного 
економічного закону соціалізму 
з метою найповнішого задоволен¬ 
ня постійно зростаючих матеріаль¬ 
них і культур, потреб народу. Роз¬ 
виток Т. відбувається на основі 
єдиного нар.-госп. плану (див. 
Планування народного господарст¬ 
ва), який визначає обсяг роздріб¬ 
ного товарообороту, роздрібні 
ціни на товари, розвиток матері- 
ально-тех. бази галузі та ін. по¬ 
казники. За соціалізму Т. не знає 
криз і антагоністичних суперечнос¬ 
тей. Т. відіграє активну роль у роз¬ 
витку сусп. вироби., підвищенні 
його ефективності, розвитку внутр. 
ринку і вдосконаленні його струк¬ 
тури, активно впливаючи на роз¬ 
ширення вироби., оновлення асор¬ 
тименту, поліпшення якості про¬ 
дукції. В процесі реалізації това¬ 
рів Т. сприяє послідовному здійс¬ 
ненню соціалістичного принципу 
розподілу по праці (див. Розпо¬ 
ділу по праці закон). 
Т. за соціалізму активно впливає 
не тільки ца вироби., а й на спо¬ 
живання. Соціалістична Т. є та¬ 
кож важливим фактором зміц¬ 
нення фінансової системи, кре¬ 
дитної системи та грошового обі¬ 
гу країни. Т. поділяють на внут¬ 
рішню торгівлю і зовнішню тор¬ 
гівлю. 
Зовні шнюТ. соц. країн здійс¬ 
нюють на основі держ. монополії 
зовнішньої торгівлі, вона є джере¬ 
лом залучення додаткових ресур¬ 
сів для розвитку соціалістичного 
вироби, і поліпшення постачання 
населенню товарів нар. споживан¬ 
ня. Внутрішня Т. здійснює 
купівлю-продаж товарів на внутр. 
ринку країни. Залежно від функ¬ 
цій, що їх виконує Т. на шляху 
товарів від вироби, до споживачів, 
розрізняють оптову й роздрібну Т. 
Осн. завданням оптової Т. 
є вивчення попиту населення і 
обгрунтування замовлень пром-сті 
на поставку товарів, проведення 
оптових ярмарків і оформлення 
договорів по закупівлі товарів у 
виробників, організація руху то¬ 
варів і товаропостачання, збері¬ 
гання запасів товарних, сортуван¬ 
ня і комплектування партій това¬ 
рів для роздрібної торгівлі тощо. 
В системі М-ва торгівлі СРСР оп¬ 
тову Т. здійснюють (1982) понад 
1350 оптових баз, у т. ч. в УРСР — 
313. Особливістю організації Т. 
на Україні є наявність оптово- 
роздрібних об’єднань (фірм), які 
займаються оптовою і роздрібною 
Т. Важливою ланкою внутр. Т. є 
роздрібна Т., яка забезпе¬ 
чує рух товарів із сфери обігу в 
сферу споживання. Осн. показни¬ 
ком розвитку роздрібної Т. є 
роздрібний товарооборот. В СРСР 
заг. обсяг роздрібного товарооборо¬ 
ту держ. і кооп. торгівлі, включаю¬ 
чи громадське харчування, ста¬ 
новив (1982) 295,7 млрд. крб. і 
зріс порівняно з 1940 більш ніж 
в 11,0 раз, в т. ч. в УРСР від¬ 
повідно — 50,2 млрд. крб., 15,6 
раза. В СРСР роздрібну Т. поді¬ 
ляють на держ., кооп. й колгоспну. 
Провідною серед них є дер¬ 
жавна Т. Вона забезпечує умо¬ 
ви для планомірного впливу д-вв 
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на розвиток всієї Т., проведення 
держ. політики в сфері товарного 
обігу (регулювання цін, розподіл 
товарних ресурсів, використання 
кредиту тощо). В СРСР питома 
вага держ. Т. в заг. обсязі товаро¬ 
обороту 1982 становила 71,2 %, в 
т. ч. в УРСР — 71,0 %. Держ. Т. 
здійснюють підприємства м-в тор¬ 
гівлі СРСР і союзних республік, 
відділи робітн. постачання деяких 
галузей нар. г-ва, а також спеціалі¬ 
зовані торг, орг-ції м-в охорони здо¬ 
ров’я, культури і зв’язку. Коо¬ 
перативну Т. в СРСР здійс¬ 
нює споживча кооперація, частка 
її становила (1982) 27,4 % роздріб¬ 
ного товарообороту, в т. ч. в УРСР 
— 28,2 %. В систему держ. і кооп. 
Т. входять і підприємства громад¬ 
ського харчування. Колгосп¬ 
ну Т. здійснюють с.-г. підприємст¬ 
ва і населення, які продають лиш¬ 
ки своєї продукції на колг. ринку 
Д-ва впливає на розвиток і вдо¬ 
сконалення колг. Т., збільшуючи 
вироби, с.-г. продукції, зміцнюю¬ 
чи матеріально-тех. базу колг. Т. 
Роздрібний товарооборот держ. і 
кооп. Т., включаючи громадське 
харчування, 1982 збільшився порів¬ 
няно з 1970 по СРСР у 1,71 раза, 
по УРСР — 1,8 раза, оборот гро¬ 
мад. харчування зріс за цей же пе¬ 
ріод по СРСР на 58 % , по УРСР— 
на 45 %. В матеріалах XXVI з’їзду 
КПРС передбачено збільшити в 
одинадцятій п’ятирічці роздріб¬ 
ний товарооборот у цілому по 
країні на 23 %, по УРСР — на 
24,6 %. В умовах науково-техніч¬ 
ного прогресу вдосконалюється 
матеріал ьно-тех. база Т., впрова¬ 
джуються нова техніка, устатку¬ 
вання, розвиваються прогресивні 
форми Т. (самообслуговування, за 
попередніми замовленнями тощо). 
Це сприяє зростанню продуктив¬ 
ності праці в Т., зниженню затрат 
живої й уречевленої праці та під¬ 
вищенню якості торг, обслугову¬ 
вання. Частка торговельних під¬ 
приємств (які торгують товарами, 
що швидко псуються), оснащених 
усіма видами холодильного устат¬ 
кування, в загальній кількості під¬ 
приємств по СРСР досягла 99,6 % , 
у т. ч. по УРСР—100 %. В загаль¬ 
ному обсязі товарообороту держ. 
Т. частка обороту магазинів само¬ 
обслуговування по СРСР стано¬ 
вила 55 %, у т. ч. по УРСР — 
50 %. Важливе місце в удоско¬ 
наленні управління Т. належить 
впровадженню автоматизованих 
систем управління торгівлею 
(АСУТ) і сучас. обчислювальної 
техніки. За станом на 1.1 1981 в си¬ 
стемі М-ва торгівлі СРСР працю¬ 
вав 61 обчислювальний центр, 
функціонували 92 АСУТ, у т. ч. 
в УРСР — 9 обчислювальних 
центрів і 18 АСУТ. Продовольчою 
програмою СРСР на період до 
1990 року, розробленою відповід¬ 
но до рішень XXVI з’їзду КПРС і 
схваленою Травневим пленумом 
ЦК КПРС 1982, передбачено знач¬ 
но підвищити рівень торг, обслу¬ 
говування населення; вжити захо¬ 
дів до розширення і раціонального 
розміщення мережі магазинів, їда¬ 
лень та ін. торг, підприємств, по¬ 
ліпшення режиму їх роботи з ме¬ 
тою створення макс. зручностей 
для населення; активно прюводити 
роботу по реконструкції і техно¬ 

логічному переозброєнню ДІЮЧИХ 
торг, підприємств, впровадженню 
прогресивних форм продажу това¬ 
рів, зокрема самообслуговування; 
розширити мережу колг. ринків, 
поліпшити організацію торгівлі 
на ринках, зміцнити їх матеріаль- 
но-тех. базу; всемірно сприяти роз¬ 
виткові діяльності споживчої коо¬ 
перації, розширенню торгівлі с.-г. 
продуктами, закуповуваними в осо¬ 
бистих підсобних г-вах громадян; 
збільшити продаж продовольчих 
товарів у дрібній розфасовці й 
упаковці; розвивати і вдоскона¬ 
лювати прямі зв’язки торгівлі з 
колгоспами, радгоспами та ін. 
підприємствами агропром. комп¬ 
лексу. В УРСР кадри для Т. го¬ 
тують Київський торговельно-еко¬ 
номічний інститут, Львівський 
торговельно-економічний інсти¬ 
тут, Донецький інститут ра¬ 
дянської торгівлі. Полтавський 
кооперативний інститут, Хар¬ 
ківський інститут громадського 
харчування, 152 технікуми і про- 
фес.-тех. училища. Див. також 
Торговельна політика. 
Літ.: Маркс К. Капітал, т. 1—3. 
Маркс К. і Енгельс Ф. Твори, т. 23— 
25; Ленін В. І. Про значення золота те¬ 
пер і після повної перемоги соціалізму. 
Повне зібрання творів, т. 44; Матеріа¬ 
ли XXVI з’їзду КПРС. К., 1981; Ма: 
теріали XXVI з’їзду Комуністичної 
партії України. К., 1981; Актуальньїе 
проблеми развития торговли. К., 
1980; Дароинян М. М. Торговля: 
совершенствование планирования и 
хозяйствования. М., 1981; Зкономика 
советской торговли. М., 1982; На¬ 
роднеє хозяйство СССР в 1982 г. 
Статистический ежегодник. М., 1983; 
Народне господарство Української 
РСР у 1982 році. Статистичний що¬ 
річник. К., 1983. 

В. Г. Старунський. 
ТОРГОВЕЛЬНА палата — гро¬ 
мадська організація, яка сприяє 
розвиткові екон. і особливо зов- 
нішньоторг. відносин між різни¬ 
ми країнами. Правове становище, 
виконувані функції та порядок 
утворення органів управління Т. п. 
визначає її статут. Крім нац. 
Т. п., є також мішані, які об’єд¬ 
нують ділові кола двох країн, 
напр. Чехословацько-Рад., Італо- 
Рад., Франко-Рад. торг, палати. 
В Рад. Союзі створено Торговель¬ 
но-промислову палату СРСР, Т. п. 
в союз, республіках (див. Торго¬ 
вельно-промислова палата УРСР). 
В соціалістичних країнах Т. п. 
організують виставки в своїх кра¬ 
їнах і беруть участь у міжнар. 
виставках, проводять експертизи 
якості товарів тощо. У капіталі¬ 
стичних країнах Т. п. (державні 
й приватні) — одна з форм об’єд¬ 
нання торг.-пром. кіл буржуазії — 
торговців, промисловців, банкірів. 
Завданням Т. п. є з’ясування кон’¬ 
юнктури в торгівлі і пром-сті, ви¬ 
шукування ринків збуту, еконо¬ 
мічна інформація членів пала¬ 
ти тощо. Перша Т. п. виникла 
1650 у Франції. У Парижі з 1920 
існує Міжнародна торговельна 
палата. 
ТОРГОВЕЛЬНА політика — 
діяльність держави в галузі 
зовнішньоторг. відносин; складова 
частина її зовнішньої політики. 
Зміст Т. п. визначається іс¬ 
нуючою в суспільстві системою 
виробничих відносин і відображає 
інтереси пануючих класів. Т. п. 

капіталістичних країн спрямована 
на захоплення нових ринків збу¬ 
ту, закупівлю дешевої сировини, 
на обмеження доступу іноземних 
товарів, екон. і політич. підко¬ 
рення ін. країн, створення спри¬ 
ятливих умов для функціонування 
національного капіталу. Бурж. 
держави, використовуючи систему 
екон. і адм. засобів, стимулюють 
експорт (пільгові кредити, змен¬ 
шені податки, субсидії та ін.) 
і стримують імпорт (тарифні й 
нетарифні бар’єри — мито, по¬ 
датки, прямі заборони тощо). Т. п. 
соціалістичних країн базується на 
монополії зовнішньої торгівлі і 
спрямована на всебічний розвиток 
взаємовигідних екон. відносин між 
усіма країнами. Політику в галузі 
зовнішньої торгівлі соціалістичні 
країни будують на принципах по¬ 
важання нац. суверенітету, додер¬ 
жання повної рівноправності у 
торг, відносинах між ними. Осн. 
увага спрямовується на здійснен¬ 
ня Комплексної програми еконо¬ 
мічного співробітництва, прийня¬ 
тої 1971 (див. Соціалістична 
економічна інтеграція). 
У взаємовідносинах д-в соціалі- 
стич. співдружності з країнами, 
що розвиваються, соціалістичні 
країни своєю Т. п. сприяють 
створенню власної пром-сті в цих 
країнах, зміцненню їхньої екон. 
незалежності, полегшенню пере¬ 
будови економіки і сусп. життя 
на прогресивних засадах. Т. п. 
щодо капіталістичних д-в основа¬ 
на на принципах рівності сторін, 
зміцнення матеріальної бази мир¬ 
ного співіснування країн з різни¬ 
ми соціальними системами, спря¬ 
мована на нормалізацію умов тор¬ 
гівлі та її розвиток на взаємови¬ 
гідній основі, сприяє розрядці 
міжнар. напруженості. Див. та¬ 
кож Зовнішні економічні зв'язки 
СРСР. Є. Г. Панченко. 
ТОРГОВЕЛЬНЕ ПРАВО — в ря¬ 
ді бурж. держав правові норми, що 
поряд з цивільним правом регу¬ 
люють відносини, які виникають у 
сфері цивільного і торговельного 
обігу. Виникло за середньовіччя 
у зв’язку з розвитком міжнар. 
торгівлі в Середземному морі як 
т. з. купецьке право О'из тегсаіо- 
гит). Норми Т. п. регулюють ді¬ 
яльність торг, т-в, питання їхньої 
реєстрації, ведення торг, книг, 
обіг цінних паперів тощо. Спец, 
торг, кодекси діють у Франції, 

ТОРГОВЕЛЬНЕ 
ПРАВО 

Б. Торвальдсен. Жіно¬ 
чий портрет. Мармур. 
Київський музей захід¬ 
ного та східного мис¬ 
тецтва. 

Основні показники розвитку торгівлі в СРСР, в тому числі 
УРСР 

Обсяг роздрібного^ товаро¬ 
обороту державної і ко¬ 
оперативної торгівлі, 
млрд. крб. 
Кількість підприємств 
роздрібної торгівлі, тис. 
одиниць 
Кількість підприємств гро¬ 
мадського харчування, тис. 
одиниць 
Середньорічна чисельність 
працівників роздрібної тор¬ 
гівлі і громадського хар¬ 
чування, тис. чол. 

1960 1970 1982 

Он «Он Он уОн Он сг ^ 
О О О о ' о О 
Он нОн Он нОн Он н Он 
о ю>> о о 

71,5 12,0 140,2 24,6 269,7 45,4 

567,3 121,8 682,0 148,2 695,6 141,2 

147,2 26,1 237,3 47,7 314,7 57,3 

3295 586 5746 1100 7488 1354 

20’ 
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ТОРГОВЕЛЬНИЙ 
БАЛАНС 

ФРН, Японії, в США. В ряді 
країн (Італія, Швейцарія) уніфі¬ 
ковано норми цивільного і Т. п. в 
є дином у кодекс і. 
ТОРГОВЕЛЬНИЙ БАЛАНС — 
див. Баланс торговельний. 
торговельні СПОРУДИ — 
окремі споруди та комплекси бу- 
дівель, призначені для підпри¬ 
ємств роздрібної та дрібнооптової 
торгівлі продовольчими і пром. 
товарами. Відомі з античних часів. 
У кін. 17 — на поч. 19 ст. пошири- 

Подільський критий ринок у Києві. 
Архітектори О. П. Моніна і В. Г. 
Штолько. 1974—80. 

лося буд-во спеціальних Т. с.— 
торг, рядів, гостиних дворів тощо. 
В кін. 19 ст. виникли паса 
жі, великі універсальні магазини 
(іунівермаги), криті ринки тощо. 
Сучасні Т. с. бувають різних 
типів: торг, центри, універсами 
(великі магазини самообслугову¬ 
вання з широким асортиментом 
прод. та пром.-побутових товарів), 
універмаги, спеціалізовані мага¬ 
зини замовлень, криті ринки то¬ 
що. Всі вони обладнані новітнім 
торг, устаткуванням. Будівництво 
торговельних споруд здійснюєть¬ 
ся, як правило, за типовими проек¬ 
тами. 
Літ.: Урбах А. И. Торговьіе здания и 
комплексьі- М., 1974. 
торговельно - ПРОМИСЛО¬ 
ВА ПАЛАТА СРСР (ТПП СРСР) 
— громадська союзно-респ. орга 
нізація, покликана сприяти роз¬ 
виткові торгівлі, екон. і науково- 
тех. зв’язків СРСР з ін. країнами. 
Створена 1932 як Всесоюзна торг, 
палата. В березні 1972 у зв’язку 
з розвитком економіки, зростан¬ 
ням обсягу зовн. торгівлі й зміна¬ 
ми в її структурі, розширенням 
зв’язків СРСР із зарубіжними 
країнами, утворенням торг.-пром. 
палату союзних республіках (див. 
Торговельно-промислова палата 
УРСР) реорганізована на ТПП 
СРСР. Діє на підставі статуту, 
затвердженого 1974. Найвищим ор¬ 
ганом палати є з’їзд, який обирає 
Раду й Президію палати. До скла¬ 
ду дійсних членів ТПП СРСР 
входять пром. підприємства, торг, 
орг-ції, н.-д. ін-ти, зовнішньоторг. 
орг-ції, буд. і транспортні орг-ції, 
установи зв’язку, навчальні зак¬ 
лади, громад, орг-ції та ін. Щоро¬ 
ку палата спільно з відповідними 
установами й підприємствами від¬ 
бирає й надсилає на міжнар. ви¬ 
ставки машини, прилади, товари 
нар. споживання тощо, організує 
в СРСР іноземні виставки. ТПП 
СРСР здійснює патентування (див. 
Патент) іноз. винаходів в Союзі 
РСР і радянських — за кордоном, 
реєструє товарні знаки, видає 
довідки про походження товарів, 
що їх вивозять а СРСР, проводить 

експертизу якості товарів. ТПП 
СРСР підтримує зв’язки з ділови¬ 
ми колами зарубіжних країн че¬ 
рез мішані торговельні палати. 
При палаті діють Зовнішньотор¬ 
говельна арбітражна комісія, 
Морська арбітражна комісія та 
Бюро диспашерів (див. Диспаша). 
ТОРГОВЕЛЬНО - ПРОМИСЛО¬ 
ВА ПАЛАТА УРСР (ТПП УРСР) 
— союзно-республіканська громад, 
орг-ція, покликана сприяти роз¬ 
виткові торгівлі, екон. і науково- 
тех. зв’язків Рад. Союзу з іншими 
країнами. Створена 1973 на базі 
республіканського в Києві, Хар¬ 
ківського та Одеського відді¬ 
лень Торговельно-промислової па¬ 
лати СРСР. У ТПП УРСР — 9 
міжобл. відділень, 16 обл. і 24 
міськ. бюро товарних експертиз 
(1983). ТПП УРСР діє на основі 
статуту, прийнятого у квітні 1978. 
Органами управління палати є 
з’їзд, Рада та Президія палати, яку 
обирає Рада. 866 дійсних членів 
(1983) ТПП УРСР — це держ., 
кооп. і громад, підприємства та 
орг-ції, розташовані на тер. рес¬ 
публіки. ТПП УРСР входить до 
складу Британо-Рад., Франко- 
Рад., Італо-Рад. та Фінсько-Рад. 
торг, палат. Палата розповсюд¬ 
жує серед членів та ін. заінте¬ 
ресованих представників підпри¬ 
ємств і орг-цій довідкові та інфор¬ 
маційні матеріали про економіку 
і зовн. торгівлю СРСР з ін. д-ва- 
ми, сприяє організації і проведен¬ 
ню в УРСР іноз. виставок, розроб¬ 
ляє і здійснює заходи щодо участі 
республіки в міжнар. ярмарках і 
виставках за кордоном, здійснює на 
замовлення рад. та іноземних ор¬ 
ганізацій і підприємств експер¬ 
тизу якості і перевірку кількості 
товарів, включаючи сировину та 
устаткування. ТПП УРСР на за¬ 
мовлення підприємств і орг-цій 
республіки перекладає з іноз. мов 
російською і з російської іноз. 
мовами наук.-тех. інформацію, 
товаросупровідну документацію, 
рекламує експертну і вітчизн. 
продукцію, консультує заінтересо¬ 
вані установи і підприємства з па¬ 
тентно-ліцензійних питань. 

О. П. Горденок. 

ТОРГбВИЙ КАПІТАЛ — капі¬ 
тал, що функціонує у сфері обі¬ 
гу; обслуговує процес реалізації 
товарів і додаткової вартості, 
що міститься в них. У докапіта¬ 
лістичних формаціях Т. к. висту¬ 
пав у формі купецького капіталу. 
Т. к. являє собою відокремлену 
частину промислового капіталу. 
Передумови такого відокремлен¬ 
ня пов’язані з механізмом круго- 
обороту пром. капіталу, безперерв¬ 
ність якого потребує розподілу 
функцій вироби, і реалізації това¬ 
рів. З укрупненням масштабів 
вироби., поглибленням сусп. по¬ 
ділу праці функції реалізації то¬ 
варів все більше зосереджуються 
в руках окремої групи торг, капі¬ 
талістів, Т. к. відокремлюється 
від промислового. Т. к. виконує 
посередницькі функції між ви¬ 
роби. і споживанням, а тому не 
створює додаткової вартості, але 
сприяє її збільшенню. Функціону¬ 
вання Т. к. прискорює оборотність 
пром. капіталу, сприяє зменшен¬ 
ню витрат обігу, а також скоро¬ 
ченню строків реалізації продук¬ 

ції і додаткової вартості, яка б 
становить основу торгового при¬ 
бутку. За імперіалізму відбува¬ 
ється утворення торг, монополій. 

т „ Є. Г. Панченко. 
ТОРГОВИМ ПРИБУТОК — при¬ 
буток, одержуваний від реалізації 
товарів за рахунок різниці між 
купівельною і продажною ціною. 
За капіталізму — це прибуток, 
який одержує торг, капіталіст за 
реалізацію товарів пром. капіта¬ 
лістів. Джерелом Т. п. є частина 
сукупної додаткової вартості, 
створюваної працею найманих 
робітників у сфері виробництва. 
За соціалізму Т. п. докорінно від¬ 
різняється від капіталістичного. 
Він являє собою частину вартості 
продукту, створюваного працівни¬ 
ками для суспільства. Доходи від 
соціалістичної торгівлі спрямову¬ 
ють на капітальні вкладення в сфе¬ 
рі обігу, на приріст власних обо¬ 
ротних засобів і збільшення фон¬ 
дів матеріального заохочення пра¬ 
цівників торгівлі. 
ТОРЕАДбР, тореро (ісп. іогеа- 
бог, іогего, від Ього — бик) — уча¬ 
сник кориди. Т. поділяються на 
капеадорів (хулосів), які на по¬ 
чатку видовища розлючують бика 

червоними хусточками; пікадорів, 
що колють бика піками, банде- 
рильєрів, які встромляють у шкі¬ 
ру бикові короткі списи з вибухаю¬ 
чими петардами; матадорів (еспа- 
дів, власне тореадорів), що завда¬ 
ють бикові смертельного удару 
шпагою. 
ТОРЕВТИКА (від грец. торєіітлб 
— різьбяр) — мистецтво рельєф¬ 
ної обробки металевих художніх 
виробів карбуванням або тиснен¬ 
ням. Іноді терміном <торевтика> 
наз. і оздоблення литих виробів 
(див. Литво художнє). 
ТОРЕЗ (ТЬогег) Моріс (28.ІУ 
1900, с-ще Нуайєль-Годо, деп. 
Па-де-Кале — 11.VII 1964; похоу 
ваний у Парижі на кладовищі 
Пер-Лашез) — діяч французько¬ 
го і міжнародного комуністич¬ 
ного руху. Н. в сім’ї робітника. 
У 1919 вступив до Франц. соціа¬ 
лістичної партії. Член Французь¬ 
кої КП (ФКП) з часу її заснуван¬ 
ня (1920). З 1924 — член ЦК 
ФКП, секретар орг-ції ФКП Пн. 
р-ну. З липня 1925 — член Політ- 
бюро ЦК, з грудня 1925 — секре¬ 
тар ЦК ФКП з орг. питань. Зазна¬ 
вав переслідувань з боку влади, 
працював у підпіллі, 1929—ЗО пе¬ 
ребував в ув’язненні. З 1930 — 
ген. секретар ФКП. З 1928 — член 
ВККІ, з 1935 — Президії ВККІ. 
З 1932 — депутат парламенту. 
Відіграв значну роль у створенні 
й діяльності Народного фронту у 
Франції (1935—38). В жовтні 1939, 
після заборони ФКП (вересень 
1939). за рішенням керівництва 
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партії на нелегальному становищі, 
згодом емігрував до СРСР. Один 
з організаторів Руху Опору у 
Франції в період її окупації нім. 
та італ. фашист, військами (1940— 
44). З 27.XI 1944 — на батьків¬ 
щині. В 1945—47 — віце-прем’єр- 
міністр. З травня 1964 — голова 
ФКП. Автор праць з питань робітн. 
і демократичного рухів. Помер на 
теплоході (між Стамбулом і Вар- 
ною), їдучи в СРСР на відпо¬ 
чинок. В СРСР на честь Т. місто 
Чистякове перейменовано на міс¬ 
то Торез. 
Те.: Рос. пер.— Сьін народа. М., 
1960; Избранньїе статьи и речи. 1930— 
1964 гг. М., 1966. 
Літ.: Джеджула А. О., Джеджула 
К. О. Моріс Торез. К., 1975; Фре- 
виль Ж. Морис Торез. Пер. с франц. 
М., 1961; Коньо Ж., Жоанес В. Мо¬ 
рис Торез — человек, борец. Пер. с 
франц. М., 1975; Касаткина Г. П. 
Морис Торез. Библиографический ука- 
затель. М., 1975. 

С. Я. Єлисаветський. 
ТОРЕЗ — місто обласного підпо- 
ядкування Донец. обл. УРСР. 
алізнична станція. 87 тис. ж. 

(1983). Засн. 9 70-х рр. 18 ст. 
як слобода Олексіївна (з 1840 — 
Олекс і єве-Леонове, з 1867 — Чис¬ 
тякове). В 1800, 1820, 1863 в сло¬ 
боді відбулися сел. заворушення. 
В 60-х рр. 19 ст. закладено перші 
шахти, де видобували антрацит. 
Загін шахтарів з Чистякового брав 
участь у Горлівському збройному 
повстанні 1905. В 1913 тут почали 
виникати с.-д. гуртки. В 1915— 
16 відбулися великі страйки шахта¬ 
рів. Рад. владу проголошено в ли¬ 
стопаді 1917. З 1932 — місто. В 
1964 місто перейменовано на честь 
діяча франц. і міжнар. комуністич¬ 
ного і робітн. руху М. Тореза. 
У місті — видобування вугілля 
(шахтоуправління «Торезьке» та 
«Волинське», виробниче об’єднан¬ 
ня «Торезантрацит», шахти ім. 
Л. І. Лутугіна, «Лісна», «Донець¬ 
ка*. «Червона зірка», 3-6іс», 
«Об’єднана», «Прогрес» та 4 вуг¬ 
лезбагачувальні ф-ки). 3-ди: елек- 
тротех., наплавочних твердих спла¬ 
вів, залізобетонного шахтного 
кріплення, рем.-мех., мол., м’я- 
сопереробний; хлібний комбінат, 
меблева та перфокартна ф-ки то¬ 
що. Ф-т Донец. політех. ін-ту, 
гірничий технікум, мед. уч-ще, 
24 заг.-осв., 2 муз. та спортивна 
школи; 56 лік. закладів, у т. ч. 
8 лікарень. 13 палаців культури 
і клубів, кінотеатр, 7 б-к; музеї: 
ім. М. Тореза та профспілкової 
орг-ції міста. У 1912 в Чистяково- 
му побував Г. І. Петровський. 
Літ.: Ермаков А. П. Торез. Донецк, 
1974 
ТОРЕТИ — одне з племен меотів, 
згадуване давньогрец. авторами 
з 4 ст. до н. е., коли Т. ввійшли 
до складу Боспорської держави. 
Племінна назва «торети» трапля¬ 
ється в писемних джерелах до 
перших століть нашої ери. 
ТОРЙТ — мінерал класу силіка¬ 
тів. ТЬ [5Ю4]. Як домішки міс¬ 
тить АІ, Ті, Мп, рідкісноземель¬ 
ні елементи. Сингонія тетраго¬ 
нальна. Густ. 4,1—6,7. Твердість 
4,5—5. Колір чорний, бурий, жов¬ 
тий. Блиск скляний. Радіоактив¬ 
ний. Значних скупчень не утво¬ 
рює. Відомий у Швеції, Норвегії, 
Нігерії та ін. країнах. Викорис¬ 
товують як торієву руду. 

ТОРІ (англ. Тогу) — англ. політ, 
партія; виникла в 70—80-х рр. 
17 ст. Виражала інтереси зем. 
аристократії і верхівки духівни¬ 
цтва англіканської церкви. Чер¬ 
гувалась при владі з партією 
вігів. У серед. 19ст. на основі пар¬ 
тії Т. склалася Консервативна 
партія Великобританії, членів 
якої за традицією наз. торі. 
ТбРІЄВІ Р?ДИ — природні мі¬ 
неральні утворення з вмістом то¬ 
рію у таких концентраціях, що 
його економічно доцільно вилучати 
за сучас. рівня розвитку техніки. 
Власне Т. р. мало. Осн. мінерали 
Т. р.— монацит (містить 3,5 — 
10 % ТЮ2), торит (до 81,5 %), 
бранерит (6л. 4%), торогуміт 
(ТЬ, V) Г5і04] 4Н20 (понад 
48 % ТЬ02). Торій вилучають гол. 
чин. попутно при переробці рід¬ 
кісноземельних і розсіяних еле¬ 
ментів руд і уранових руд. За 
походженням родовища Т. р. від¬ 
носять до ендогенних (магматич¬ 
ні, пегматитові, карбонатитові, 
альбітитові, скарнові, гідротер¬ 
мальні) й екзогенних (елювіальні, 
алювіальні й прибережноморські). 
Найбільші пегматитові родовища 
— в Канаді, карбонатитові — в 
Каліфорнії, прибережномор. — в 
Індії та Б разі л її. 

В. В. Науменко. 

ТОРІЙ (ТЬогіиш; за ім’ям персо¬ 
нажа давньосканд. міфології То¬ 
ра), ТЬ — радіоактивний хім. еле¬ 
мент III групи періодичної систе¬ 
ми елементів Д. І. Менделєєва, 
ат. н. 90; ат. м. 232,0381; належить 
до актиноїдів; родоначальник то¬ 
рієвого радіоактивного ряду еле¬ 
ментів. Природний Т. складаєть¬ 
ся практично з одного ізотопу 232ТЬ 
з Гі/2 = 1,39 1010 р. Відкрив Т. 
1828 Й. Я. Берцеліус. Вміст у зем¬ 
ній корі 9,6 10"4 % за масою. 
Т.— пластичний метал світло-сі¬ 
рого кольору; густ. 11720 кг/м3; 
іпл 1750 °С; ікт 6л. 4900 °С. На 
повітрі окислюється повільно, при 
т-рі 400 °С — швидко, утворюючи 
діоксид ТЬ02; кородує в киплячій 
воді (див. Корозія металів); роз¬ 
чиняється в мінеральних к-тах. 
При нагріванні легко реагує з 
галогенами, сіркою, азотом, вуг¬ 
лецем, сплавляється з багатьма ме¬ 
талами. Сировиною для добування 
Т. служить монацит (див. також 
Торієві руди). Металевий Т. одер¬ 
жують металотермією або електро¬ 
лізом. Застосовують Т. для тору¬ 
вання вольфраму в електролам¬ 
пах розжарювання, легування маг¬ 
нієвих сплавів, як каталізатор в 
органічному синтезі. Т.— перспек¬ 
тивне джерело ядерної енергії : мо¬ 
же служити сировиною для одер¬ 
жання ядерного пального — ізото¬ 
пу ІЯ33. Діоксид ТЬ02 викорис¬ 
товують як вогнетривкий мате¬ 
ріал. В. Л. Павлов. 

ТОРКВЄМАДА (Торкемада; Тог- 
^иета(іа) Томас (6л. 1420, Валья- 
долід — 16.IX 1498, Авіла) — ке¬ 
рівник ісп. інквізиції наприкінці 
15 ст., домініканський монах. У 
період правління Фердінанда II 
Арагонського та Ізабелли Кастіль- 
ської був найвпливовішою люди¬ 
ною при королівському дворі. З 
1483 — великий інквізитор Касті- 
лії і Арагону, з 1486 — також Ва¬ 
ленсії та Каталонії. Перетворив 

інквізицію на знаряддя королів¬ 
ської влади. Розробив інквізицій¬ 
ний кодекс і процедуру інквізицій¬ 
ного суду. Відзначався винятко¬ 
вою жорстокістю. Засудив на спа¬ 
лення понад 10 тис. «невірних» 
(мусульман і євреїв) та єрети¬ 
ків, домігся 1492 вигнання з Іспа¬ 
нії євреїв. 
ТбРКИ, гузи, узи — кочові тюр¬ 
комовні племена, які становили 
частину огузів, що в 2-й пол. 
10 ст. переселилася з Приаралля 
в степи Пд. Русі. В Іпатіївсько- 
му літописі вперше згадуються 
під 985 як союзники кн. Володими¬ 
ра Святославича в боротьбі про¬ 
ти булгар. У 1060 об’єднані сили 
руських князів розбили Т. Руські 
князі також використовували Т. у 
своїх міжусобних війнах та в бо¬ 
ротьбі проти половців і для охо¬ 
рони пд. кордонів Русі. В 1116 
частина Т. з печенігами зазнали 
поразки від половців і пересели¬ 
лися на Русь. Т. розселилися в 
басейні р. Росі (притока Дніпра), 
де у них було с-ще Торчеськ, і на 
Переяславщині (т. з. переяслав¬ 
ські Т.). Частина Т., що пере¬ 
йшла до осілості, послов’янилася, 
решту асимілювали половці. В 
топоніміці сучас. України зберег¬ 
лися сліди перебування Т. на пд.- 
руських землях (річки Торч і 
Торець, Торський шлях уздовж 
р. Тетліги тошо). 
ТОРКРЕТБЕТОН —бетон, одер¬ 
жуваний набризкуванням (торк- 
ретуванням) бетонної або розчин¬ 
ної суміші на поверхню бетоно¬ 
ваної конструкції чи у форму, де 
цю конструкцію виготовляють. 
Відзначається високими міцністю 
(40—70 МПа) і щільністю, водо¬ 
непроникністю, морозостійкістю. 
Залежно від розміру зерен запов¬ 
нювача розрізняють власне Т. 
(до 10 мм) і шприц-бетон, або на- 
бризк-бетон (до 25 мм). Т. застосо¬ 
вують при зведенні залізобетонних 
тонкостінних конструкцій, кріп¬ 
ленні виробок підземних споруд 
(напр., тунелів), для гідроізоля¬ 
ції і замонолічування стиків збір¬ 
них залізобетонних конструкцій, 
при ремонтних роботах. 
ТОРКРЕТУ ВАННЯ [від лат. 
(іес)іог(іит) — штукатурка і 
(соп )сге1(іі5) — ущільнений] — по¬ 
шарове набризкування стисненим 
повітрям бетонної або розчинної 
суміші на поверхню бетонованої 
конструкції чи у форму, де цю 
конструкцію виготовляють. Для 
Т. застосовують торкретні уста¬ 
новки, в кожній з яких є цемент- 
гармата, компресор (створює тиск 
до 0,6 МПа), повітроочисник, во¬ 
дяний бак та ін. пристрої. В про¬ 
цесі Т. суха суміш цементу і за¬ 
повнювача, завантажена в цемент- 
гармату, подається по шлангу у 
її сопло, де змочується водою, що 
підводиться до сопла по ін. шлан¬ 
гу, і з великою швидкістю (130 — 
170 м/с) наноситься (в один або 
кілька шарів) на торкретовану 
поверхню. До Т. вдаються при 
виготовленні торкретбетону. 
ТОРМАСОВ Олександр Петрович 
[1752—13 (25). XI 1819, Москва] — 
рос. військ, діяч, генерал від ка¬ 
валерії (з 1801), граф (з 1816). 
На військ, службі з 1772. Учасник 
рос.-тур. війни 1787—91, приду¬ 
шення польського повстання 1794. 

ТОРМАСОВ 

М. Торез. 
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ТОРНАДО 

Г. Д. Торо. 

Торонто. 
Вид частини міста. 

В 1803—06 — київський, 1807— 
08 — ризький генерал-губернатор, 
1808—11 — головнокомандуючий 
у Грузії і на Кавказ, лінії. Під час 
Вітчизняної війни 1812 команду¬ 
вав 3-ю армією. У вересні 1812 
об’єднані армії Т. і адмірала П. В. 
Чичагова визволили зх. частину 
Волині від наполеонівських військ. 
Навесні 1813, під час хвороби М. І. 
Кутузова, Т. виконував обов’яз¬ 
ки головнокомандуючого рос. ар¬ 
мією. 
ТОРНАДО (від ісп. еогпасіо — 
ураган) — назва смерчів у Пн. 
Америці. Особливо характерні для 
пд.-сх. районів материка, де їх 
щорічно буває до кількох сотень. 
ТдРНДАИК (ТЬогпсІіке) Едуард 
Лі (31 .VIII 1874, Уїльямсберг, пгг. 
Массачусетс — 9.УІІІ 1949, Монт- 
роз, Нью-Йорк) — амер. психолог, 
член Нац. академії наук СПІА. З 
1899 викладав у пед. коледжі, з 
1904 — професор Колумбійського 
ун-ту. Працював гол. чином у 
галузі порівняльної психології і 
проблем навчення. Т. радикально 
змінив орієнтацію психології, 
вивчаючи взаємодію організму і 
середовища; один з попередників 
біхевіоризму. Т. помилково вва¬ 
жав закони научіння єдиними для 
людини і тварин. Праці Т., особ¬ 
ливо « Педагогічна психологія» 
(1903), значно вплинули на роз¬ 
виток теорії і психології навчання, 
в т. ч. програмованого навчання. 

В. Ф. Рибаченко. 
ТбРНДАЙК (ТЬогпсІіке) — нім. 
кінорежисери (НДР). А н д р е Т. 
(н. ЗО.УІІІ 1909, Фравкфурт-на- 
Майні). Член СЄПН. У роки перед 
2-ю світовою війною керував од¬ 
ним із відділів фірми «УФА». 
У 1942 його було заарештовано 
і відправлено на фронт, де потра¬ 
пив у полон. Повернувшись 1948 
ра батьківщину, дебютував як 
режисер документального кіно. 
Фільми — «Від Гамбурга до 
Штральзунда» (1949), «Шлях наго¬ 
ру» (1950), «Дружба перемагає» 
(1951). З 1952 працює з дружиною 
А н н е л і Т. (н. 17.IV 1925, Клют- 
цов). Член СЄПН. Поставили доку¬ 
ментальні фільми: «Ти та інший 
товариш» (1956, в рад. прокаті — 
«Це не повинно повторитися»), 
«Відпустка на Зільті» (1957), 
«Операція ,, Тевтонський меч”» 
(1958), «Щоденник німецької жін 
ки» (1969), «Старий новий світ» 
(1977). Фільми Т., побудовані на 
архівних матеріалах, мають анти¬ 
фашист. спрямування. У 1963 ство¬ 
рили фільм «Російське чудо». Тво¬ 

ри Т. відзначені призами на між- 
нар. кінофестивалях. Андре і Ан- 
нелі Т. нагороджені орденами 
Деніна. 
ТбРО (ТЬогеаи) Генрі Дейвід 
(12.VII 1817, Конкорд, штат Мас¬ 
сачусетс — 6-У 1862, Уолден, по¬ 
близу Конкорда) — амер. пись¬ 
менник і громад, діяч. Був близь¬ 
ким до трансценденталістів. Об¬ 
стоював моральне самовдоскона¬ 
лення людини в єднанні з приро¬ 
дою. В кн. «Уолден, або Життя в 
лісі» (1854) відтворив досвід свого 
«правильного» життя в лісовій глу¬ 
шині на березі Уолденського озе¬ 
ра 1845—47. З утопічно-романтич¬ 
них позицій розвінчував антигу¬ 
манізм капіталістичного прогресу 
1 двоїстість бурж. демократії, пан¬ 
теїзм Т. зближує його з Ж. Ж. Рус- 
со. В 50-х рр. примкнув до або¬ 
ліціонізму. Виступав з промо¬ 
вами, антирабовласницькими пам¬ 
флетами («Громадянська непо¬ 
кора», 1849; «Рабство в Масса- 
чусетсі», 1854), на захист Дж. 
Брауна. 
Те.: Рос. перекл.— Уолден, или 
Жизнь в лесу. М., 1979. 

І. Л. Новиченко. 
ТОРбНТО — місто на Сх. Кана¬ 
ди, адм. ц. провінції Онтаріо. 
Порт на узбережжі оз. Онтаріо, 
доступний для океанських суден 
(по р. Святого Лаврентія). Вузол 
з-ць і автошляхів, міжнар. аеро¬ 
порт. 3,1 млн. ж. (1982). У 17 ст. 
на місці сучасного Т. було індіан¬ 
ське поселення. У 18 ст. тут 
виникли франц. торг, пункт і 
форт. Після захоплення Канади 
англійцями внаслідок Семиліт¬ 
ньої війни 1756—63 на місці Т. 
1793 засновано англ. поселення 
(до 1834 наз. Йорк). У 1793 — 
1841 — адм. центр англ. колонії 
(провінції) Верхня Канада. В 
1837—38 місто стало центром ан- 
тиангл. повстання. В Т. — керів¬ 
ні органи Товариства об'єднаних, 
українських канадців, видаються 
укр. газ. «Життя і слово» і журн. 
<Юкрейніан канейдіан>. Значний 
пром. і фінанс. центр країни. 
Найрозвинутіше машинобудуван¬ 
ня (зокрема, електротех., с.-г., 
верстато- і літакобудування). Ме- 
галообр., нафтопереробні, хім., 
фарм., поліграф., швейні і харч, 
підприємства. В Т.— численні 
правління банків, пром. і фінан¬ 
сових корпорацій, фондова біржа. 
2 ун-та. Вища тех. школа. Б-ки. 
Королівський музей пров. Онта¬ 
ріо, Худож. галерея. 
ТОРСЗС — гірська система на Пд. 
Туреччини, те саме, що й Тавр. 
ТОР(ЗС РОС/іГн (рр. н. і см. не¬ 
ні д.) — вірм. художник-мініатю- 
рист 2-ї пол. 13 ст. Представник 
кілікійської школи мініатюри. 
Працював у монастирі Ромкла. 
Збереглося 7 рукописів, підписа¬ 
них Т. Р., які він виконав 1256— 
68 (зокрема, Малатійське єванге¬ 
ліє, 1268, Матенадаран, Єреван). 
ТОРСЗСИ — нагромадження улам¬ 
ків криги на поверхні льодового 
покриву морів, рік і озер. Вини¬ 
кають внаслідок тиску льодових 
полів одне на одного, на береги та 
мілководні ділянки дна. За ха¬ 
рактером нагромадження розріз¬ 
няють кілька видів Т.: пасма, 
бар’єри, ропаки тощо. Поширені 
переважно в морях Пн. Льодови¬ 

того ок., де їхня висота сягає 
8—9 м (поблизу берегів — до 15— 
20 м). 
ТОРПЕДА (від лат. іогребо — 
електричний скат) — саморушний 
і самонавідний на ціль підводний 
снаряд сигароподібної форми з 
зарядом вибухової речовини (зви¬ 
чайної або ядерної). 1. призначе¬ 
на для ураження надводних кораб¬ 
лів, підводних човнів і суден, 
руйнування причалів, доків та 
ін. об’єктів, розташованих біля 
урізу води. Т. озброєні підводні 
човни, надводні кораблі, торпедні 
катери, протичовнові літаки і 
вертольоти. їх використовують і 
як бойові частини протичовнових 
ракет. Першу саморушну міну (Т.) 
створили 1865 рос. винахідник 
I. Ф. Александровський, 1866 — 
англієць Р. Уайтхед і австрієць М. 
Луппіс. З 70-х рр. 19 ст. Т.'поча¬ 
ли озброювати кораблі флотів 
багатьох країн. Сучас. Т. розріз¬ 
няють за габаритами (калібр 324— 
550 мм, довжина 2,5—6,5 м і біль¬ 
ше), носіями (корабельні, авіац.), 
енергосиловими установками (па- 
рогазові, електричні, реактивні та 
ін.), системами керування (само¬ 
навідні, маневруючі за програмою, 
керовані по проводах). 

М. П. Грехов. 
ТОРРЕНС — безстічне солоне озе¬ 
ро на Пд. Австралії. Лежить в 
улоговині тектонічного походжен¬ 
ня. Площа у дощовий період 
(взимку) досягає 5,7 тис. км2, вліт¬ 
ку озеро пересихає, на дні утворю¬ 
ється потужний шар солі. 
ТСЗРРЕС (Тоггез) Луїс Ваес де 
(1560 — бл. 1614) — іспанський 
мореплавець. Брав участь в ек¬ 
спедиції П. Кіроса, що 1605 
вийшла на трьох суднах з м. 
Кальяо (Перу) в Тихий ок. з ме¬ 
тою пошуку Пд. материка. На од¬ 
ному з них Т. переплив Тихий 
ок., відкрив протоку між Новою 
Гвінеєю і Австралією (Торресова 
протока) та досяг Філіппін. На 
честь Т. названо також групу ост¬ 
ровів у пн. частині Нових Гебрід. 
ТбРРЕСОВА ПРОТбКА — про¬ 
тока між пн.-сх. узбережжям Ав¬ 
стралії й о. Нова Гвінея. Сполучає 
Індійський ок. з Тихим. Шир. 170 
км, довж. 130 км, глиб, на фарва¬ 
тері 14 м. Багато островів, скель, 
рифів, які «утруднюють судноплав¬ 
ство. Т. п. відкрив 1606 ісп. мо¬ 
реплавець Л. Торрес. 
ТОРРЇХОС ЕРРЄРА (Тогпіоз 
Неггега) Омар (13.11 1929, м. Па¬ 
нама — 31.VII 1981, пров.. Кокле) 
— держ. і військ, діяч Панами. 
II. Х 1968 очолив виступ патріо¬ 
тично настроєних офіцерів Нац. 
гвардії, в результаті якого від вла¬ 
ди було усунуто місц. олігархію. 
В 1972—78 Т. Е. — глава уряду. 
За цей час в країні здійснено ряд 
прогресивних соціально-екон. і по¬ 
літ. заходів. На міжнар. арені 
уряд Т. Е. проводив послідовну 
антиімперіалістичну політику, від¬ 
стоював незалежність і нац. суве¬ 
ренітет Панами, виступав за під¬ 
тримку дружніх відносин з усіма 
країнами світу, засуджував інтер¬ 
венціоністську політику США в 
Лат. Америці. В 1977 підписав 
два договори про Панамський ка¬ 
нал, які стали важливим кроком 
до повної деколонізації Панами 
(див. Американо-панамські дого- 
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вори). Загинув в авіац. ката¬ 
строфі. О. К. Дубина. 
ТОРРІЧЄЛЛІ (Тоггісеїіі) Еван- 
джеліста (15.Х 1608, Фаенца — 
25.Х 1647, Флоренція) — італ. 
фізик і математик. Навчався в Ри¬ 
мі під керівництвом учня Г Галі- 
лея — Б. Кастеллі. Після смерті 
Галі лея Т. обіймав посаду придвор¬ 
ного математика і професора ка 
федри Флорентійського ун-ту. До¬ 
вів існування атмосферного тис¬ 
ку та можливість утворювати т. з. 
торрічеллі єву пустоту (вакуум), 
винайшов (1643) ртутний баро¬ 
метр, довів (1643) теорему про 
швидкість витікання рідини з от¬ 
вору посудини. В працях з меха¬ 
ніки розвивав ідеї Гал і лея, додер¬ 
жувався геліоцентричної системи 
світу. 
ТОРС (італ. І0Г50) — 1) Вана- 
т о м і ї— тулуб людини. 2) В об¬ 
разотворчому мисте¬ 
цтві — скульптурне зображен¬ 
ня тулуба людини. Т. нерідко є 
самостійною темою пластичної 
композиції, яка дозволяє чіткі¬ 
ше виявити м'язову структуру 
людського тіла. 
ТОРСАТРбН — 4див. Стела- 
ратор. 
ТОРСКЗН, торсіонний вал (від 
фоанц. іог5Іоп — скручування, 
обертання) — гнучкий вал у вигля¬ 
ді сталевого стрижня, яким пере¬ 
дається обертання і крутний мо¬ 
мент. Виконує функції пружи¬ 
ни, що діє на кручення. Застосо¬ 
вується в торсюнних підвісках 
трансп. машин, для з’єднання си¬ 
стем керування з приладами тощо. 
ТОРСАЄ В Микола Олександро¬ 
вич [н. 30.ХІ (13.ХІІ) 1902, Ниж¬ 
ній Новгород, тепер м. Горький — 
6.У 1978, Донецьк] — укр. рад. лі¬ 
кар- дерматовенеролог, доктор мед. 
наук (з 1937), професор (з 1938), 
засл. діяч науки УРСР (з 1965). 
Закінчив медичний ф-т Нижего- 
родського (тепер Горьковський) 
ун-ту (1925). З 1938 по 1944 — 
зав. кафедрою шкірних та вене¬ 
ричних хвороб Кримського мед. 
ін-ту, з 1944 по 1961 — мед. ін-ту 
в Ростов і-на-Дону, де він орга¬ 
нізував експериментально-клініч¬ 
ний лепрозорій. З 1961 — зав., 
з 1976 — консультант кафедри 
шкірних та венеричних захворю¬ 
вань Донецького мед. ін-ту. Пра¬ 
ці Т. присвячені професійним дер¬ 
матозам, гістоморфології нервів 
шкіри, питанням прокази тощо. 
Т. першим виявив варіант хворо¬ 
би Саттона (1939) та новий тип 
реакції загострення при лепрома- 
тозній проказі (1947). Описав но¬ 
ві .дерматози. Т.— член правління 
Всесоюзн. т-ва дерматологів і ве¬ 
нерологів. Нагороджений орденом 
«Знак Пошани», медаллю. 
■ГОРЯНСЬКИЙ МИР 1411 — до 
говір між Польським королівст¬ 
вом і Великим князівством Ли¬ 
товським, з одного боку, та Тев¬ 
тонським орденом — з другого. 
Підписаний 1.ІІ 1411 в м. Торуні 
(тепер ПНР) після закінчення 
«Великої війни> 1409—//. За Т. 
м. орден відмовився від претензій 
на Добжинську землю (на Пн. 
Польщі), повернув Литві Жемай- 
тію (Жмудь) і сплатив перемож¬ 
цям контрибуцію. 
■ГОРЯНСЬКИЙ ПЕРЕВАЛ — 
гірський прохід у Карпатах Укра¬ 

їнських. Див. Вишківський пе¬ 
ревал. 
ТбРУНЬ — місто на Пн. Польщі, 
адм. ц. Торунського воєводства. 
Річковий порт на Віслі. Вузол 
з-ць і автошляхів. 164 тис. ж. 
(1977). Підприємства маш.-буд. 
(зокрема, електротех., електрон¬ 
ної, точної механіки, по вироби, 
суднового устаткування), хім. (ви¬ 
роби. суперфосфату і синтетичний 
волокон), поліграф., текст., швей¬ 
ної та харч, пром-сті. Ун-т. Ок¬ 
ружний та етногр. музеї, 2 театри. 
Архіт. пам’ятки 13—15 ст. Ту¬ 
ризм. У Т. народився М. Ко- 
перник. 
ТОРФ (нім. ТогГ) — тверда горю¬ 
ча корисна копалина органічного 
походження. Являє собою скупчен¬ 
ня напіврозкладених рослинних 
решток з домішками гумусу і мі¬ 
неральних частинок (глини, піску 
тощо). Має вигляд землистої маси 
темно-бурого, коричневого або чор¬ 
ного кольору. Утворюється в боло¬ 
тах переважно з решток болотяних 
рослин — гіпнових мохів (див. 
Тіпн), сфагнових мохів, лепехи, 
осоки, очерету тощо в умовах над¬ 
мірного зволоження й утруднено¬ 
го доступу повітря. Залежно від 
типу торфовищ виділяють низин¬ 
ний, перехідний та верховий Т. 
Хім. склад його залежить від хім. 
складу рослинних решток, ступе¬ 
ня розкладання та умов утворен¬ 
ня. Елементарний склад Т.: вуг¬ 
лець (50—60 % ), кисень (ЗО— 
40%), водень (5—6,5%), азот 
(1—3 %), сірка (0,1—1,5, іноді 
до 2,5 %) на горючу масу. В Т. 
завжди є бітуми, вуглеводні, ліг¬ 
нін та гумінові кислоти. Деякі 
види Т. низинного типу містять 
мінеральні включення, багаті на 
фосфор (вівіаніт) і карбонати 
кальщю. Для Т. у природному за¬ 
ляганні характерний високий вміст 
вологи (88—96 %). Теплота зго¬ 
ряння 11,1—13,1 Мдж/кг (при во¬ 
логості 40 %). У Рад. Союзі великі 
запаси Т. зосереджені в РРФСР, 
БРСР, Ест. РСР, на Україні 
(зокрема, на Поліссі). Використо¬ 
вують його як паливо, сировину 
для вироби, торфових плит. З Т. 
одержують аміак, фенол, віск, 
оцтову к-ту, спирт. Т. в с. г. ши¬ 
роко використовують як органіч¬ 
не добриво, готуючи торфогнойо¬ 
ві, торфофекальні та ін. компос- 
ти\ як складову частину парнико¬ 
вого і тепличного грунту, а також 
для мульчування грунту тощо. 
Див. також Торфовидобування, 
Торфова промисловість. 

Д. Н. Коваленко 
ТОРФбВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
— галузь паливної промисловості, 
яка включає освоєння торфових 
родовищ, видобування й переробку 
торфу. Торфовидобування відо¬ 
ме з 12—13 ст. (Шотландія, Гол¬ 
ландія), в Росії з 17 ст. Початок 
широкому використанню торфу 
покладено ленінським планом 
ГОЕЛРО, за яким передбачалося 
буд-во 5 великих районних елект¬ 
ростанцій, що працювали б на 
торфі. В СРСР запаси торфу зо¬ 
середжено переважно в Зх. Сибі¬ 
ру та на Пн. Зх. Європ. частини 
СРСР. 
На Україні торф видобувають у 
Черніг., Житомир., Львів., Сум. 
та Ровен. областях. В УРСР ор¬ 

ганізовано вироби, торфобрикетів 
(з-ди в Житомир., Черніг., Львів., 
Ровен., Волин., Терноп., Черкас, 
областях). 
ТОРФОВИДОБУВАННЯ — су¬ 
купність операцій видобування 
торфу з торфовищ, його перероб¬ 
ки, сушіння та збирання. Перші 
відомості про видобування торфу 
— «горючої землі» для нагрівання 
їжі — зустрічаються в працях рим¬ 
ського вченого П ліні я Старшого 
(1 ст. н. е.). В 12—18 ст. Т. набуло 
розвитку в деяких країнах Зх. 
Європи. На Україні торфовища 
розробляли (середина 17 ст.) в 
районі м. Миргорода та ін. міс¬ 
цях: торф різали вручну на цегли¬ 
ни спец, лопатами (різаками), а 
потім сушили на повітрі (різаль¬ 
ний спосіб Т.). У 2-й пол. 19 ст. 
для Т. почали застосовувати еле¬ 
ваторні машини, за допомогою 
яких видобуту вручну торфову ма¬ 
су переміщували з кар’єру, пе¬ 
ремішували її й формували в 
цеглини (елеваторний спосіб Т.). 
У 1914 Р. Е. Классон розробив 
гідравлічний спосіб Т. («гідро¬ 
торф»), за яким торфовий масив 
розмивали потужним струменем 
води з гідромонітора, а одержану 
гідромасу перекачували по трубо¬ 
проводах на спец, поля, де сушили. 
В СРСР торф видобувають фре¬ 
зерним (поверхнево-пошаровим), 
екскаваторним (кар’єрним) і без- 
кар’єрно-глибинним способами. 
За фрезерним (найпоширенішим) 
способом Т., що набув поширення 
наприкінці 40-х рр., заздалегідь 
підготовлений поверхневий шар 
торфовища подрібнюють (фрезе¬ 
рують) спец, машинами (фрезерни¬ 
ми барабанами) на глибину 7— 
20 мм. Торфовий дрібняк сушать 
на місці його видобування (на фре¬ 
зерних полях) в природних умо¬ 
вах, для прискорення сушіння 
перегортають ворушилками (див. 
Торфові машини), а потім уклада¬ 
ють збиральними машинами в на¬ 
вали, з яких за допомогою штабе¬ 
люючих машин формують штабелі. 
Коли збирання торфу закінчено, 
на цих самих площах повторюють 
цикл Т. (за сезон кількість циклів 
становить 20—28). Екскаваторний 
спосіб Т., що його почали впровад¬ 
жувати з 20-х рр., полягає в роз¬ 
робці торфовища одночасно на 
всю глибину багатоківшевими ек¬ 
скаваторами. За цим способом 
торфову масу розстилають, ко¬ 
ристуючись розстилальними маши; 
нами, на полі сушіння у вигляді 
паралельних стрічок, розділених 
на цеглини. При сушінні цеглини 
перевертають, згрібають у валки, 
після сушіння їх складають у 
штабелі. За безкар’єрно-глибин- 
ним способом торфову масу вий¬ 
мають з вузьких траншей, а сфор¬ 
мовані з неї цеглини розміщують 
на полі видобування для сушін¬ 
ня. Торфовидобуванню передують 
підготовчі роботи, пов’язані з роз¬ 
відуванням торфового родовища, 
видаленням рослинності з поверх- 

ТОРФОВИДО- 

БУВАННЯ 

Е. Торрічеллі. 

Торпеда (в розрізі): 
I — електродвигун; 2 — 
покажчик глибини; 3 — 
повітряні балони; 4 — 
горизонтальне стерно 
керування; 5 — задній 
гвинт; 6 — передній 
гвинт; 7 — вертикаль¬ 
не хвостове оперення; 
8 — основний привод¬ 
ний вал; 9 — гіроско¬ 
пічний прилад; 10 — 
гідростатичний прилад; 
II — сталевий корпус; 
12 — підривник; 13 — 
вибухова речовина; 
14 — акумулятори. 
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ТОРФОВІ 
ГРУНТИ 

М. М. Торяешсо. 

ні родовища, викорчовуванням 
пнів, вирівнюванням і ущільнен¬ 
ням поверхні тощо. В СРСР проб¬ 
леми Т. досліджують у Всесоюз¬ 
ному н.-д. ін-ті торфової проми¬ 
словості (Ленінград), Ін-ті торфу 
АН БРСР (Мінськ), зокрема в 
УРСР — у київському філіалі 
Укрдіпромісцевпрому. Див. та¬ 
кож Торфова промисловість. 
Літ.: Торфяной фонд Украинской 
ССР. М., 1959; Ярмолович С. В. 
Основи торфяного производства. 
Минск, 1972. Б. С. Білоус. 
ТОРФОВІ ГРУНТЙ, торфові бо¬ 
лотні грунти — група типів грун¬ 
тів, які формуються в умовах над¬ 
мірного зволоження атмосферни¬ 
ми та грунтовими водами під спе¬ 
цифічною вологолюбною рослин¬ 
ністю. В СРСР Т. г. поширені в 
пн. районах; на Україні — гол. 
чин. на Поліссі і в заплавах річок 
Лісостепу. Т. г.— це верхня части¬ 
на торфових (див. Торф) покла¬ 
дів боліт. Серед Т. г. виділяють 
торфові верхові та низинні грун¬ 
ти. Т. г. верхові формуються 
в умовах зволоження атмосфер¬ 
ними опадами під оліготрофною 
(див. Оліготрофи) рослинністю. 
Для них характерні дуже кисла 
реакція, низька зольність (2,4— 
6,5 % на суху речовину) та неве¬ 
лика об’ємна вага (0,10—0,15). 
Утворення Т. г. низинних 
пов’язане з впливом мінералізо¬ 
ваних грунтових вод. На цих грун¬ 
тах розвивається евтрофна (див. 
Евтрофи) та мезотрофна (див. 
Мезотрофи) рослинність. Т. г. 
низинні мають кислу реакцію, ви¬ 
соку зольність (більше 10 %); 
об’ємна вага 0,15—0,20. Після 
проведення меліоращг Т. г. ви¬ 
користовують як с.-г. угіддя (під 
овочі, картоплю, багаторічні тра¬ 
ви та ін. культури). 

Торфові машини 
для видобування торфу 
фрезерним способом: 
1 — самохідна штабе¬ 
лююча машина; 
2 — самохідний пнев¬ 
матичний комбайн; 
3 — причіпна скрепер¬ 
но-бункерна машина. 

В. А. Величко. 
ТОРФбВІ МАШЙНИ — машини 
для торфовидобування, а також 
пов’язаних з ним процесів підго¬ 
товки торфовищ, навантаження і 
транспортування торфу. Відзна¬ 
чаються розвинутою опорною по¬ 
верхнею ходових пристроїв, вна¬ 
слідок чого чинять невеликий пито¬ 
мий тиск на грунт. До Т. м. (мал.) 
для видобування торфу фрезер¬ 
ним способом належать: самохідні 
бункерні гусеничні пневматичні 
комбайни, самохідні збирально-пе¬ 
ревалочні і штабелюючі, а також 

причіпні (до трактора) скреперно- 
бункерні машини. Поверхневий 
шар торфовищ подрібнюють при¬ 
чіпними фрезерними барабанами— 
машинами з обертовими валами, 
на дисках яких закріплено ножі 
або штифти. Торфовий дрібняк 
перемішують ворушилками — ма¬ 
шинами, обладнаними гребками. 
Т. м. для видобування торфу ек¬ 
скаваторним способом є багатоків¬ 
шеві екскаватори, розети лальні 
машини, машини, якими перевер¬ 
тають торфові цеглини під час су¬ 
шіння, збиральні комбайни. При 
безкар’єрно-глибинному торфови¬ 
добуванні застосовують комплек¬ 
си, що складаються з чотирьох 
причіпних видобувних і однієї 
збиральної машини. До машин, 
якими підготовляють торфовище, 
належать землерийні машини, ма¬ 
шини, що очищають його поверхню 
від рослинності, викорчовують, 
збирають і вивозять пні. Для ван¬ 
тажно-розвантажувальних робіт 
використовують грейферні під¬ 
йомні крани, тракторні наванта¬ 
жувачі, торфоперевантажувачі та 
ін. Вивозять торф в осн. вузько¬ 
колійною залізницею в саморозван¬ 
тажних вагонах. В СРСР Т. м. 
виготовляють Великолуцький, Іва- 
новський та ін. з-ди торфового ма¬ 
шинобудування, зокрема в УРСР 
— з-д «Ірпіньторфмаш» (м. Ір¬ 
пінь Київської обл.). 

Б. С. Білоус. 
ТбРЧЕНКО Михайло Мико¬ 
лайович (Цісельський; н. 23. IX 
1902, с. Саранчуки, тепер Бере¬ 
жанського р-ну Терноп. обл.) — 
діяч укр. прогресивних організа¬ 
цій у СІЛА. В 1927 емігрував до 
США. З того самого року — член 
Ліги американських украгнщв, з 
1930 — член Запомогового союзу 
американських українців (до його 
розпуску під тиском реакції 1951). 
З 1963 — голова, з 1969 — крайо¬ 
вий секретар Виконавчого комі¬ 
тету Ліги американських україн¬ 
ців, з 1980 — генеральний секре¬ 
тар Ліги. 
ТоРЧИН — селище міського ти¬ 
пу Луцького р-ну Волин. обл. 
УРСР, за 24 км від Луцька. 4,6 
тис. ж. (1983). Вперше згадується 
в Іпатіївському літописі під 1230 
(за ін. джерелами, засн. 1190). 
В кін. 15 ст. Т. загарбала шляхет. 
Польща. В 1540 Т. надано магде¬ 
бурзьке право. Населення Т. бра¬ 
ло участь у Наливайка повстанні 
1594—96, визвольній війні укра¬ 
їнського народу 1648—54. Після 
3-го поділу Польщі (1795) Т. у 
складі Зх. Волині возз’єднано з 
Росією. Рад. владу встановлено в 
листопаді 1917. За Ризьким мир¬ 
ним договором 1921 Т. відійшов 
до Польщі. В 1924 в Т. виник під¬ 
пільний райком КПЗУ. В 1939 Т. 
у складі Зх. України возз’єднано 
з УРСР. З 1940 Т.— с-ще міськ. 
типу. У Т.— з-д буд. матеріалів, 
харч, комбінат, виробниче відді¬ 
лення Луцької райсільгосптехніки,* 
комбінат побутового обслугову¬ 
вання. Профес.-тех. уч-ще, 2 заг.- 
осв. та музична школи, лікарня, 
Будинок культури, 2 б-ки, істор.' 
музей. 
ТОСКАНА — держава в Серед. 
Італії в 16—19 ст. Називалася з 
1532 Тосканським герцогством, з 
1569 — Великим герцогством Тос¬ 

канським. Спочатку управлялася 
династією флорентійських Меді- 
чі, з 1737 — Лотарінгською дина¬ 
стією (споріднена з дин. австр. 
Габсбургів). У період наполеонів¬ 
ських воєн тер. Т. була 1800 оку¬ 
пована франц. військами, 1801 пе¬ 
ретворена на королівство Етру- 
рію, 1807—08 приєднана до Фран¬ 
ції. Після падіння Наполеона І 
у герцогстві було відновлено попе¬ 
редню династію. В період Італ. 
революції 1859—60 герцогство 
було ліквідовано (1860), а його 
територію приєднано до Сардін- 
ського (з 18ЬІ — Італійського) ко¬ 
ролівства. Тепер Т.— область Іта¬ 
лії. Адм. центр Т.— Флоренція. 
ТОСКАНГНІ (Тозсапіпі) Артуро 
(25.III 1867, Парма — 16.1 1957, 
Нью-Йорк) — італ. диригент. У 
1885 закінчив консерваторію в 
Пармі як віолончеліст. Диригент¬ 
ську діяльність розпочав 1886. 
У 1887—98 — диригент оперних 
театрів в різних містах Італії; 
у 1898—1903, 1906—08, 1921—29— 
гол. диригент театру *Ла Скала*. 
Одночасно працював у США. У 
1908—15 — гол. диригент теат¬ 
ру <Метрополітен-опера> (Нью- 
Йорк; тут уперше в США поста¬ 
вив оперу -«Борис Годунов» М. 
Мусоргського, 1913). Не бажаючи 
співробітничати з фашист, режи¬ 
мом, 1929 покинув Італію. У 1926— 
36 очолював Нью-Йоркський фі¬ 
лармонічний оркестр, 1937—54 — 
симф. оркестр Нац. радіо США 
(1942 за диригуванням Т. прозву¬ 
чала 7-а симфонія Д. Шостакови- 
ча). Один з найвидатніших дири¬ 
гентів 20 ст. Під його керівництвом 
вперше виконано опери «Паяци » 
Р. Леонкавалло (1892, Мілан), 
«Богема» (1896, Турін) і «Туран- 
дот» (1926, Мілан) Дж. Пуччіні, 
«Нерон» А. Бойто (1924, Мілан) 
та ін. У широкому симф. репер¬ 
туарі Т. були, зокрема, твори рос. 
класики (М. Глинка, М. Мусорг- 
ський, П. Чайковський, А. Лядов) 
і рад. (С. Прокоф’єв, Д. Кабалев- 
ський, Д. Шостакович) композито¬ 
рів. І. Д. Гамкало. 
тосканський Ордер — спро¬ 
щений варіант доричного ордера. 
Був поширений у Старод. Римі. 
Має гладкий фриз, колону без 
канелюрів (горизонтальних і вер¬ 
тикальних жолобків), але з базою. 
Назва «тосканський ордер» похо¬ 
дить від області Тоскана (Іта¬ 
лія). Див. також Архітектурні 
ордери. 
ТСЗСКІН Кирило Дмитрович (н. 
13. УТ 1922, с. Ільїнське, тепер 
Углицьк. р-ну Яросл. обл.)— укр. 
рад. хірург, доктор мед. наук (з 
1967), засл. діяч науки УРСР (з 
1981). Член КПРС з 1958. У 1950 
закінчив Яросл. мед. ін-т. З 
1968 — зав. кафедрою факультет¬ 
ської і госпітальної хірургії, з 
1969 — професор, з 1981 — про¬ 
ректор по наук, роботі Кримського 
мед. ін-ту. Осн. праці присвячені 
дослідженням в галузі хірургії 
жовчних шляхів і підшлункової 
залози. Нагороджений орденами 
Трудового Червоного Прапора, 
Червоної Зірки, медалями. 
ТОТ — у релігії Старод. Єгипту 
одне з найголовніших божеств, 
бог місяця, часу, мудрості. За 
міфами, Т. винайшов ієрогліфи, 
запровадив літочислення, був по- 
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кровителем наук тощо. Зображу¬ 
вався у вигляді птаха ібіса або 
павіана. 
ТОТАЛІТАРИЗМ (франц. ЮСаІі- 
Іагізше, від Юіаіііе — сукупність, 
повнота; першоджерело: лат. Ю- 
(ді5 — весь, цілий) — 1) Форма 
бурж держ. правління епохи ім¬ 
періалізму, що характеризується 
всеосяжним (тотальним) деспо¬ 
тичним втручанням авторитарно- 
бюрократичної держави в усі сфе¬ 
ри сусп. життя. Т., зокрема, зна¬ 
ходить вияв у забороні демокра¬ 
тичних орг-цій, ліквідації консти¬ 
туційних прав і свобод, репресіях 
щодо прогресивних сил, міліта¬ 
ризації сусп. життя. 2) Напрям 
бурж. політ, думки, що виправдо¬ 
вує встановлення тоталітарних ре¬ 
жимів (Т. був офіц. ідеологією 
фашист. Німеччини, Італії та ін.). 
«ТОТАЛЬНА ВІЙНА» (від франц. 
іоіаі — всеосяжний) — імперіалі¬ 
стична теорія агресивної війни, яка 
ігнорує, норми міжнар. права, 
закони та звичаї війни, передбачає 
використання всіх без винятку 
ресурсів і засобів, що ведуть до 
знищення не тільки збройних сил 
противника, а й мирного населен 
ня, матеріальних і культурних цін¬ 
ностей. В роки 2-ї світової війни 
на теорії «Т. в.» базувалася воєн¬ 
на доктрина нім. фашизму. Сучас. 
бурж. теорії «Т. в.» проповідують 
застосування зброї масового ура¬ 
ження, за допомогою якої імпе¬ 
ріалісти сподіваються завоювати 
світове панування. 
ТОТбМ (від алгонкінського от- 
отем, букв.— його рід) — 1) В 
первісних релігіях — тварина, 
рослина або (рідше) неживий пред¬ 
мет, що є об’єктом релігійного 
культу роду або племені як його 
родоначальник і охоронець (див. 
Тотемізм). 2) Герб племені з зоб¬ 
раженням тотему. 
ТОТЕМ ГЗМ (від тотем) — одна 
з первісних форм реліг. вірувань, 
для якої характерна віра в спіль¬ 
не походження і кровну спорідне¬ 
ність між даною родовою групою 
людей і певним видом тварин, рос¬ 
лин, рідше — тим чи ін. предме¬ 
том або явищем природи. Термін 
«тотемізм» запровадив англ. манд¬ 
рівник Дж. Лонг у кін. 18 ст. Т. 
виник за первіснообщинного ладу 
і був зумовлений примітивним 
г-вом первісних людей, тим, що 
вони не знали ін. сусп. зв’язків, 
крім кровнородинних. Тотемістич¬ 
ні вірування почасти існують ще й 
нині серед племен Австралії, Пн. 
і Пд. Америки, Меланезії, Полі¬ 
незії, Африки. Пережитки Т. збе¬ 
реглися в сучас. релігіях. 
ТбТІЛА (Тоїііа; Бадуїла; р. н. 
невід.— гі. 552, поблизу Тагіни, 
сучас. Гуальдо-Тадіно) — король 
остготів в Італії (541—552). Очо¬ 
лив боротьбу остготів проти Ві¬ 
зантії, що намагалася завоювати 
остготське королівство і відновити 
в Італії старі, рабовласницькі по¬ 
рядки. Залучав до свого війська 
оіглих рабів і колонів. Конфіску¬ 
вав землі рим. аристократії і 
католицької церкви і роздавав їх 
своїм воїнам. Під керівництвом 
Т. остготи 542—551 визволили від 
візант. війська майже всю Італію. 
Проте 552 в битві поблизу Тагіни 
армія Т. була розбита, а Т. смер¬ 
тельно поранений. 

ТОТЛ £БЕН Едуард Іванович 
[8 (20).У 1818, Мітава, тепер Єлга- 
ва Лате. РСР — 19. VI (1.УИ) 
1884, Зоден, побл. Франкфурта- 
на-Майні, похований у Севасто¬ 
полі] — рос. військ, діяч, інженер- 
генерал (1869), почесний член Пе- 
терб. АН (з 1855), граф (з 1879). 
Н. в сім’ї купця. Закінчив Гол. 
інженерне уч-ще (1836). Під час 
Кримської війни 1853—56 віді¬ 
грав важливу роль в організації 
Севастопольської оборони 1854— 
55 як керівник інженерних робіт. 
В 1863—77 фактично очолював 
військ.-інженерне відомство. Під 
час рос.-тур. війни 1877—78 керу¬ 
вав облогою Плевни (тепер Пле- 
вен). Обіймав посади одеського 
(1879), віденського, ковенського 
і гродненського (1880) генерал-гу¬ 
бернаторів. Під керівництвом Т. 
видано «Опис оборони міста Се¬ 
вастополя» (т. 1—2, 1863—72). 
У Севастополі Т. встановлено па¬ 
м’ятник (1909). 
ТОТбЖНІ ЧАСТЙНКИ — час- 
тинки, що характеризуються одна¬ 
ковими масами, електричними за¬ 
рядами, спінами та ін. квантови¬ 
ми числами. Підпорядковуються 
тотожності принципу і Паулі 
принципу. 
тртожність у математи- 
ц і — рівняння, що справджується 
при всіх допустимих значеннях 
аргументів. Напр., Т. є рівняння 
1 + Є§2 х = 1 /сох2 х, що справджу¬ 

ється при х ч* -ту- (2к + 1), де 

к — будь-яке ціле число. 
ТОТбЖНІСТЬ І ВІДМІННІСТЬ 
— категорії матеріалістичної діа¬ 
лектики, що відображають певні 
моменти процесу розвитку пред¬ 
метів об’єктивної дійсності. То¬ 
тожність означає відношення 
однаковості, збіжності предметів з 
самими собою або з ін. предмета¬ 
ми; відмінність — відно¬ 
шення неоднаковості, незбіжності 
з собою та з ін. предметами. Всу¬ 
переч метафізиці, яка протистав¬ 
ляє Т. і в., вбачаючи в них абсолют¬ 
ні зовн. протилежності, матеріа¬ 
лістична діалектика розглядає їх 
як конкретну єдність. «Істинна, 
конкретна тотожність,— зазначав 
Ф. Енгельс, — містить у собі від¬ 
мінність, зміну» (Маркс К. і 
Енгельс Ф. Тв., т. 20, с. 494). Об’¬ 
єктивну основу цієї єдності стано¬ 
вить єдність сталості й мінливості 
речей. Сталість виявляється як 
тотожність об’єкта, що змінюється, 
з самим собою, а мінливість — як 
порушення цієї тотожності, як 
відмінність усередині тотожності. 
В самій конкретній тотожності, 
як у зародку, існує можливість 
«роздвоєння єдиного на взаємовик- 
лючаючі протилежності» (Ленін 
В. І. Повне зібр. тв., т. 29, с. 299). 
В цьому відношенні Т. і в. висту¬ 
пають моментами руху суперечно¬ 
сті як джерела розвитку, від 
його початку до розв’язання через 
боротьбу протилежностей. 

„ В. І.Плотников. 
ТОТбЖНОСТІ ЗАКбН — один 
з основних законів формальної 
логіки, за яким думка про предмет 
у процесі міркування повинна бу¬ 
ти тотожною самій собі. Т. з. як 
закон мислення є певною формою 
відображення закону об’єктивної 
дійсності — визначеності, певної 

сталості властивостей предметів 
і явищ. Т. з. вимагає при користу¬ 
ванні поняттями в процесі мислен¬ 
ня дбати про їхню точність, не¬ 
двозначність, забороняє підміня¬ 
ти одне поняття іншим. Три умови 
— предмет, певне відношення (вла¬ 
стивість) і час — визначають пра¬ 
вомірність застосування Т. з., 
як і ін. законів логіки. Т. з. поши¬ 
рюється на всі форми мислення: 
поняття, судження та умовивід. 
ТОТбЖНОСТІ ПРЙНЦИП — 
один з постулатів квантової меха¬ 
ніки, який стверджує, що тотож¬ 
ні частинки при квантовому спо¬ 
собі опису їхніх станів необхідно 
вважати принципово нерозрізню- 
ваними. В механіці класичній 
тотожні за фіз. властивостями ча¬ 
стинки розрізняються траєкто¬ 
ріями. В квантовій механіці стани 
частинок описуються хвильовими 
функціями, які дозволяють визна¬ 
чати лише імовірність винайдення 
частинок в даній точці простору, 
тому поняття траєкторії втрачає 
строгий зміст, що приводить до 
повної втрати частинками індиві¬ 
дуальності. Наслідком Т. п. є 
твердження, що системи тотожних 
частинок повинні описуватись або 
повністю симетричними (щодо пе¬ 
рестановки координат і спінових 
змінних двох довільних частинок), 
або повністю антисиметричними 
хвильовими функціями. Системи 
першого типу підпорядковуються 
Возе — Ейнштейна статистиці, 
системи другого типу — Фермі — 
Дірака статистиці. В квантовій 
теорії поля доводиться теорема 
про зв’язок спіна з типом статисти¬ 
ки. За цією теоремою статистиці 
Бозе — Ейнштейна повинні під¬ 
порядковуватись частинки з ці¬ 
лим спіном (бозони), а статистиці 
Фермі — Дірака — частинки з 
півцілим спіном (ферміони). Цей 
висновок підтверджується на дос¬ 
ліді. Одним з наслідків Т. п. є 
існування в системах тотожних ча¬ 
стинок специфічних обмінних 
ефектів, напр. обмінної взаємо¬ 
дії. Див. також Паулі принцип. 

П. І. Фомін. 
ТОФАЛАРИ (тофа, колишня наз¬ 
ва — карагаси) — народність, яка 
живе в Нижньоудінському р-ні 
Ірк. обл. Чисельність — 0,8 тис. 
чол. (1979, перепис). Мова — то- 
фаларська, тюркської групи. По¬ 
ходженням, мовою і культурою 
близькі до сх. тувинців — то- 
джинців. До Великої Жовтн. со- 
ціалістич. революції основою г-ва 
Т. було тайгове кочове оленярство 
1 мисливство; в їхньому побуті 
були значні пережитки первісно¬ 
общинного ладу. За Рад. влади 
перейшли до осілості. Більшість 
Т. працює в кооп. звірівницьких 
промгоспах, в яких розвиваються 
традиційні форми г-ва. Виникла 
нац. інтелігенція. 
ТОХАРИ — 1) Народ, який жив у 
2 ст. до н. е.— 1-му тис. н. е. в 
Серед. Азії (див. Тохаристан). 
2) Назва народу — носія індоєвро¬ 
пейських тохарських мов. У 3— 
2-му тис. до н. е. жили в Сх. Евро- 
пі, не пізніше середини 1-го тис. 
н е.— в Центр. Азії. 
ТОХАРИСТАН — історична об¬ 
ласть (кол. Бактрія), до складу 
якої входили пд. райони сучас. 
Узб. РСР і Тадж. РСР, а також 

ТОХАРИСТАН 

А. Тосканіні. 

Е. І. Тотлебен. 

Тот. Статуетка. Лувр. 
Париж. 
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ТОХАРСЬКІ 
мови 

І. К. Тоцький. 

Пн. Афганістан. Свою назву ді¬ 
став від тохарів, які розгромили в 
2 ст. до н. е. Греко-Бактргйське 
царство. В 1—4 ст. н. е. Т. входив 
до Кушанського царства, після 
його загибелі тут існували окремі 
князівства. В 5—6 ст. їх підко¬ 
рили ефталіти, в 7 ст. — Тюрк¬ 
ський каганат. У 1-й пол. 8 ст. Т. 
завоювали араби. Згодом входив 
до Тахіридів держави, д-в Саффа- 
ридів, Саманідів, Гуридів. У 10 ст. 
назва «Тохаристан» зникла. 
ТОХАРСЬКІ Мбви— окрема гіл¬ 
ка (чи група) мов індоєвроп. сім’ї. 
До Т. м. належать дві мертві мо¬ 
ви, які умовно наз. «тохарська 
А» (сх.-тохарська) й «тохарська 
Б» (зх.-тохарська). Т. м. були 
мовами тохарів. Осн. риси Т. м.: у 
фонетиці — збіг давньоіндоєвроп. 
дзвінких і глухих приголосних в 
одній групі глухих, палаталізація 
передньоязикових приголосних пе¬ 
ред голосними переднього ряду; 
у морфології — іменам властиві 
багатовідмінкові парадигми, 5 
форм числа, дієслівна система ду¬ 
же розгалужена. Пам’ятки Т. м. 
написані різновидом брахмг; на¬ 
лежать до 5—8 ст. 
Літ.: Тохарские язьїки. М., 1959. 

Ф. О. Нікітіна. 

ТО ХЙУ (То Ни’и; справж. прізв. 
та ім’я — Нгуєн Кім Тхань; н. 
1920, м. Хюе) — В’єтнам, поет. 
3 1938 — член Компартії Індоки¬ 
таю (нині — Компартія В’єтнаму). 
Член Політбюро ЦК Компартії 
В’єтнаму (з 1976). За участь у ре- 
волюц.-визвольному русі зазнавав 
переслідувань. Під час Серпневої 
революції 1945 очолював Комітет 
визволення м. Хюе. Після револю¬ 
ції — на відповідальних посадах 
у держ. і парт, апараті. Перші вір¬ 
ші опубл. 1937. У збірках «Відко¬ 
ли» (1946), «В’єтбак» (1955), «По¬ 
тужний вітер» (1961), «Поезії. 
Вибране» (1968), «Дядечко Хо» 
(1970), «На фронт» (1972), «Пое¬ 
зії» (1979) та ін. порушує актуаль¬ 
ні соціальні проблеми. Багато тво¬ 
рів присвятив В. І. Леніну, Країні 
Рад, здобуткам рад. народу. 
Те.: У к р. п ер е к л.— [Вірші]. 
В кн.: В’єтнам бореться. К., 1972; 
Поезії. К., 1978; [Вірші]. В кн.: 
Літопису рядки багряні. К., 1979; 
Рос. перек л.— Стихи. М., 1961; 
[Вірші]. В кн.: Современная вьетнам- 
ская поззия. М., 1981. 

# М. Д. Кашель. 
ТОХТАМИШ (р. н. невід.— п. 
1406) — хан Золотої орди (з 1380). 
У 1382 здійснив похід на Пн.-Сх. 
Русь, пограбував і спалив Москву, 
наклав на Русь данину. У боротьбі 
проти Ті мура (1389—95) за воло¬ 
діння землями в Закавказзі і Се¬ 
ред. Азії Т. зазнав поразки. В 
1398—99 військо Т. було розбите 
ханом Заволзької орди Темір- 
Кутлуєм. 
тбцький Іван Корнилович 
[12 (24).IV 1896, с. Буяничі, по¬ 
близу Могильова, тепер БРСР — 
16.XII 1957, Одеса] — укр. рад. 
співак (бас), нар. арт. УРСР (з 
1948). У 1925 закінчив Київ, кон¬ 
серваторію. В 1925 —28 — соліст 
Харків, оперного театру, 1928— 
57 (з перервою) — Одес. театру 
опери та балету. В 1941—45 — у 
складі групи Ленінгр. театру опе¬ 
ри та балету ім. С. М. Кірова. 
Партії: Карась («Запорожець за 
Дунаєм» Гулака-Артемовського), 

Тарас бульба (однойменна опера 
Лисенка), Кривоніс («Богдан 
Хмельницький» Данькевича), Іван 
Сусанін (однойменна опера Глин¬ 
ки), Досифей («Хованщина» Му- 
соргського), Тимур («Турандот» 
Пуччіні). О. В. Іоеса. 
ТОЧЙСЬКИЙ Павло Варфоломі- 
йович [3(15).У 1864, Єкатерин¬ 
бург, тепер Свердловськ — 18.VII 
1918, Бєлорєцький з-д, тепер м. 
Бєлорєцьк Башк. АРСР] — діяч 
с.-д. руху, засновник однієї з 
перших марксист, орг-цій в Росії. 
Н. в дворян, сім’ї. У революц. ру¬ 
сі з 1883. У 1884 переїхав до Пе¬ 
тербурга, працював слюсарем на 
з-дах, вів пропагандистську ро¬ 
боту серед робітників, 1885—88 
керував засн. ним с.-д. орг-цією 
(див. Точиського група). Після 
розгрому групи висланий у Жито¬ 
мир. У жовтні 1888 заарештова¬ 
ний і висланий до Катеринослава 
(тепер Дніпропетровськ), де брав 
активну участь у роботі с.-д. 
гуртків. Учасник Грудневого 
збройного повстання 1905 в Моск¬ 
ві. Під час Великої Жовтн. соціа- 
лістич. революції 1917 був головою 
ревкому на Бєлорєцькому заводі. 
Вбитий під час контрреволюц. 
заколоту. 
ТОЧЙСЬКОГО ГРУПА — одна з 
перших нелегальних марксист¬ 
ських с.-д. орг-цій в Росії. Засн. 
восени 1885 в Петербурзі П. В. 
Точиським під назвою «Товарист¬ 
во сприяння піднесенню морально¬ 
го, інтелектуального і матеріаль¬ 
ного становища робітничого класу 
в Росії»; 1886 перейменована на 
«Товариство санкт-петербурзьких 
майстрових». Діяльність групи бу¬ 
ла спрямована на організацію про¬ 
паганди серед передових робітни¬ 
ків ідей наук, соціалізму, створен¬ 
ня гуртків самоосвіти, кас взає¬ 
модопомоги, б-к. Група мала 
зв’язки з робітниками найбільших 
підприємств Петербурга, з с.-д. 
орг-ціями України. В 1888 полі¬ 
ція розгромила Т. г. Частина її 
членів, яка уникла арешту, пізні¬ 
ше ввійшла до Бруснева групи. 
ТОЧІННЯ, токарна обробка — об¬ 
робка матеріалів різанням, що 
полягає у зніманні стружки при 
обертальному русі заготовки і по¬ 
ступальному русі інструмента. 
Найчастіше провадиться різцями 
на токарних верстатах. Точін¬ 
ням обробляють зовн. і внутр. по¬ 
верхні циліндричних, конічних 
або фасонних тіл обертання. 
тсЗчка в математиці — одне 
з основних матем. понять. При 
систематич. викладі геометрії бе¬ 
реться за вихідне поняття. Ін. 
геом. фігури (лінія, поверхня, ті¬ 
ло) розглядаються як певні мно¬ 
жини Т. В сучас. математиці Т. 
наз. елементи досить різноманітної 
природи. Напр., в я-вимірному 
евклідовому просторі Т. наз. упо¬ 
рядкована сукупність п чисел. 
Часто під Т. розуміють фіз. або 
матем. об’єкт довільної природи, 
властивості якого відповідають 
аксіомам геометрії. У багатьох 
галузях математики зустрічаються 
точки, що мають спец, назви (див., 
напр., Особливі точки). 
ТСЗЧКА РСЗСТУ — те саме, що й 
конус наростання. 
ТОШКІВКА — селище міського 
типу Ворошиловгр. обл. УРСР, 

підпорядковане Первомайській 
міськраді. Залізнична станція. 6,5 
тис. ж. (1983). Шахта «Тошків- 
ська», цех Первомайської взут. 
ф-ки, підприємства побут, обслуго¬ 
вування. З заг.-осв. школи, лікар¬ 
ня, 2 клуби, 2 б-ки. Т. виникла 
1871, с-ще міськ. типу — з 1938. 
ТРАБЗСЗН, Трапезунд — місто 
на Пн. Сх. Туреччини, адм. ц. ілу 
Трабзон. Порт на узбережжі Чор¬ 
ного м., аеропорт. 97,2 тис. ж. 
(1975). Судноверф. Цем., тютто- 
нові, рибо- та м’ясоконсервні під¬ 
приємства. Вироби, рибальських 
сіток. Рибальство. Ун-т. Архіт. 
пам’ятки 8—15 ст. Т. засн. у 8 ст. 
до н. е. В 1204—1461 — столиця 
Трапезундської імперії. В 1616 
Т. тимчасово здобули українські 
козаки, що боролися проти тур- 
ків-османів. 
ТРАВЕРЗ (англ., франц. 1га- 
уегзе, від лат. Ігапзуегзиз — попе¬ 
речний) — напрям, перпендику¬ 
лярний до курсу судна або до його 
поздовжньої осі. За назвою борту 
розрізняють Т. лівий і правий. 
«Бути на Т.» якого-небудь об’єкта 
— перебувати на лінії, що спрямо¬ 
вана на цей об’єкт і становить пря¬ 
мий кут з курсом судна. 
ТРАВЕРС — 1) Перешкода, яку 
споруджують або залишають з 
товщі грунту впоперек траншеї 
(окопу, ходу сполучення) і перед 
входом до фортифікаційної спору¬ 
ди для захисту особового складу 
військ від ураження поздовжнім 
(тильним і навісним) вогнем з стрі¬ 
лецької зброї, осколками снаря¬ 
дів, мін, бомб і для зниження дії 
ядерної зброї. Т. бувають примкну- 
ті, обхідні, висячі і тильні. 
2) Клас сходження в змаганнях з 
альпінізму. 
ТРАВЕРТЙН (італ. Сгауегііпо) — 
те саме, що й вапняковий туф. 
ТРАВЕСТІЯ (від франц. Ігауез- 
Ііг — переодягати, ігауезіі — пе¬ 
реодягнений) — 1) В літера- 
т у р і — своєрідний жанр гумо¬ 
ристичної поезії, особливість яко¬ 
го полягає в тому, що якийсь відо¬ 
мий твір серйозного, а то й героїч¬ 
ного змісту автор Т. переробляє 
в жартівливому дусі, надає йому 
комічної форми. Комічний ефект 
у Т. досягається невідповідністю 
між змістом і стилем викладу. 
Виникла Т. в античні часи, особ¬ 
ливо поширилася в 17—18 ст. 
(«Переодягнений Вергілій» франц. 
поета П. Скаррона та ін.). Яскра¬ 
вий приклад Т.— «Енеїда» І. 
Котляревського. Інколи в траве¬ 
стійному творі, навпаки, мало¬ 
значні, буденні події викладаються 
«високим» стилем, як у поемі К. 
Думитрашка «Жабомщнодраків- 
ка» («Батрахоміомахія», вид. 
1859). Див. також Бурлеск. 2) У 
т е а т р і Т. (травесті) — переодяг¬ 
нена артистка, яка виконує чолові¬ 
чу або хлоп’ячу роль. 

Г. Ф. Семенюк. 

ТРАВЛЕННЯ — сукупність про¬ 
цесів, що забезпечують механічну 
і хімічну обробку їжі в організмі 
людини та тварин, в результаті 
якої складні хімічні речовини 
перетворюються на прості, що лег¬ 
ко засвоюються організмом; осн. 
етап в живленні й харчуванні ор¬ 
ганізму. Розрізняють внутрішньо¬ 
клітинне та позаклітинне (дистант- 
не) Т. Внутрішньоклі- 



т и н н е Т. (відкрите 1. 1. Мечни- 
ковим) притаманне всім одноклі¬ 
тинним, деяким багатоклітинним 
безхребетним тваринам (напр., 
губкам), а також деяким кліти¬ 
нам вищих тварин (лейкоцитам, 
клітинам ретикуло-ендотелі аль¬ 
ті системи та ін.). У цих орга¬ 
нізмів клітини активно захоплю¬ 
ють поживні речовини і за допо¬ 
могою ферментів цитоплазми роз¬ 
щеплюють їх в травних вакуолях 
(припускають також, що в цьому Т. 
беруть участь ферменти лізосом). 
Позаклітинне Т. власти¬ 
ве більшості тварин та людині. 
Найчастіше відбувається в по¬ 
рожнистих органах (див. Травна 
система) на значній відстані від 
клітин, що секретують ферменти. 
У позаклітинному Т. виділяють 
мембранне, або пристінкове, Т., 
виявлене у людини, всіх хребет¬ 
них та у багатьох безхребетних 
тварин. Здійснюється воно фер¬ 
ментами, розміщеними переваж¬ 
но на мембранах (див. Мембрани 
біологічні) ворсинок кишкових 
клітин. У процесі еволюції у бага¬ 
тьох організмів виробилися два 
види Т. (внутрішньоклітинне та 
позаклітинне), які доповнюють 
один одного. У більшості хребет¬ 
них тварин, зокрема у ссавців, в 
т. ч. людини, Т. починається в 
ротовій порожнині. Тут їжа под¬ 
рібнюється (зубами) шляхом жу¬ 
вання та перемішується з слиною, 
під дією якої їжа змочується, фор¬ 
мується грудка їжі, і в деяких тва¬ 
рин починають розщеплюватися 
в осн. вуглеводи (у людини під 
дією ферменту амілази). Далі в 
результаті ковтання їжа через 
глотку та стравохід потрапляє 
в шлунок (у деяких тварин, напр. 
птахів, відбувається нагромаджен¬ 
ня їжі у волі), де продовжується 
подрібнення і розщеплення вугле¬ 
водів і під дією протеолітичних 
ферментів шлункового соку почи¬ 
нається розщеплення білків. По¬ 
тім добре подрібнена і частково 
перетравлена їжа порціями над¬ 
ходить в тонку кишку. В її від¬ 
ділах в процесі Т. беруть участь 
підшлунковий сік, кишковий сік 
та жовч; закінчується гідроліз 
харчових речовин. Позаклітинне 
Т. завершується мембранним Т. 
і всмоктуванням. В товстих киш¬ 
ках Т. відбувається за рахунок 
власних ферментів, ферментів тон¬ 
кого кишечника та ферментів бак¬ 
теріального походження, які ви¬ 
кликають зброджування вуглево¬ 
дів та гниття білків; відбувається 
всмоктування води та розчинених 
в ній речовин і формування калу, 
нагромадження якого викликає акт 
дефекації. Т. регулюється нейро¬ 
гуморальними механізмами (див. 
Нейро-гуморальна регуляція). На 
Т. впливають умови приймання 
їжі, її зовн. вигляд, об’єм, конси¬ 
стенція та ін. фактори. Великий 
вклад у розробку фізіології Т. 
внесли І. П. Павлов та його послі¬ 
довники. Про розлади Т. див. 
Ахілія, Гастрит, Гельмінтози, 
Гепатит, Диспепсія, Запор, Ко¬ 
літ, Пронос, Ентерит, Виразко¬ 
ва хвороба. Деякі особливості 
має Т. у павуків, а також у жуй¬ 
них тварин (див. Жуйка). 
Літ.: Павлов И. П. Лекции о рабо- 
те главньїх вищеварительньїх желез. 

В кн.: Павлов И. П. Полное собрание 
сочинений, т. 2, кн. 2. М.—Л., 1951; 
Бабкин Б. П. Секреторний механизм 
пищеварительньїх желез. Л., 1960; 
Гальперин С. И. Физиология человека 
и животньїх. М., 1977; Фундамен- 
тальньїе проблеми гастрознтерологии. 
К., 1981; Проссер Л. Сравнительная 
физиология животннх, т. 1. Пер. с 
англ. М., 1977. Л. О. Тінякова. 

травлення в техніці — хі¬ 
мічна і електрохімічна обробка по¬ 
верхні твердих матеріалів. Хіміч¬ 
не Т. проводять у водних розчинах 
к-т (сірчаної, соляної, азотної, 
плавикової), їдких лугів і в луж¬ 
них розплавах, електрохімічне — в 
таких же середовищах, а також 
у розчинах солей під дією електр. 
струму. В процесі Т. вироби зану¬ 
рюють у розчин (розплав), яким 
заповнюють травильні ванни, або 
обробляють струминою розчину 
в установках періодичної чи без¬ 
перервної дії. Травленням видаля¬ 
ють окалину з поверхні металів 
(сплавів), доводять металеві заго¬ 
товки до належних розмірів і 
форм (так зване розмірне Т.), 
створюють необхідний профіль по¬ 
верхні (напр., друкованих схем, 
кліше), видаляють порушений шар 
після мех. обробки, очищають по¬ 
верхні від бруду, надають мато¬ 
вого блиску і необхідного малюн¬ 
ка склу. Крім того, травленням 
виявляють структуру металів 
і мінералів, дефекти в металах та 
ін. Художнє Т. замінює трудоміст¬ 
ке ручне гравірування. Перспек¬ 
тивні Т. газове (напр., видалення 
окалини з поверхні сталі хлорис¬ 
тим воднем), Т. з інтенсифікацією 
процесу ультразвуком, Т. в луж¬ 
ному розплаві з відновленням 
окалини гідридом натрію, Т. ста¬ 
лі в розчині фосфорної к-ти. 
ТРАВМА (грец. трайцос — рана, 
ушкодження) — ушкодження, що 
виникає в організмі людини або 
тварини внаслідок дії на нього 
чинників зовнішнього середовища 
і супроводиться анатомічними та 
функціональними порушеннями. 
Залежно від виду травмуючого 
чинника розрізняють Т. механіч¬ 
ні, термічні (опіки, обмороження), 
хімічні, променеві, баротравми (у 
зв’язку з різкою зміною атмосфер¬ 
ного тиску). Т. поділяють також 
на ізольовані (перелом плеча), 
множинні (перелом плеча і стегна), 
сполучені (перелом кісток таза з 
розривом сечового міхура) і ком¬ 
біновані (травма опорно-рухового 
апарата в комбінації з радіацій¬ 
ними, термічними або ін. ушкод¬ 
женнями). Залежно від виду уш¬ 
кодженої тканини розрізняють 
шкірні (ушиби, рани та ін.), під¬ 
шкірні (розриви зв’язок, перело¬ 
ми кісток тощо) і порожнинні Т. 
(ушиби, крововиливи, поранення 
суглобів, живота, грудей та ін.). 
За своїм походженням Т. можуть 
бути виробничі, побутові, автодо¬ 
рожні, спортивні, психічні (по¬ 
в’язані з тяжкими психічними пе¬ 
реживаннями — див. Депресія, 
Неврози). До ускладнень Т. від¬ 
носять шок, гостру крововтрату, 
сепсис, остеомієліт тощо. В 
СРСР існує злагоджена система 
профілактики і надання допомоги 
при травмах. К. С. Терновий. 

ТРАВМАТЙЗМ [від грец. трабца 
(трабратод)—рана, ушкоджен¬ 
ня] — сукупність травм, що вини¬ 

кають і повторюються серед пев¬ 
них груп населення, які перебува¬ 
ють в однакових умовах життя, 
праці й побуту. Т. в економічно 
розвинутих країнах займає одне 
з перших місць в структурі захво¬ 
рюваності, непрацездатності і 
смертності. За міжнародною кла¬ 
сифікацією Т. поділяється на ви¬ 
робничий — промисловий (в кож¬ 
ній галузі промисловості) і сіль¬ 
ськогосподарський; невиробничий 
(побутовий, вуличний, транспорт¬ 
ний та ін.); спортивний. Кожний 
з видів Т. характеризується особ¬ 
ливостями виникнення і характе¬ 
ром ушкодження. В структурі 
промислового Т. переважно спосте¬ 
рігаються легкі травми без втрати 
працездатності (40— 90%), с.-г. 
Т.— рани і ушиби (65—78 %). 
Осн. причинами промислового Т. 
можуть бути порушення правил 
техніки безпеки, недостатня ква¬ 
ліфікація робітників, погана орга¬ 
нізація праці, недосконале устат¬ 
кування. Профілактикою Т. на 
виробництві є організація охорони 
праці, пропаганда необхідності і 
додержання правил техніки без¬ 
пеки. Відмічається тенденція до 
зниження виробничого Т. В струк¬ 
турі невиробничого Т. більш як 
60% становить побутовий Т. Ха¬ 
рактерна тенденція до зростання 
автошляхового Т., що пов’язано зі 
збільшенням кількості автомобілів 
і швидкості руху. Причинами до¬ 
рожньо-транспортного Т. є пору¬ 
шення правил руху водіями і пішо¬ 
ходами, технічна несправність, 
уживання алкоголю. Більше по¬ 
ловини нещасних випадків на шля¬ 
хах стається з вини пішоходів. 
Транспортний Т. найтяжчий. При 
вуличному Т. найчастіше стражда¬ 
ють люди похилого віку. Профі¬ 
лактика цього виду Т. спрямована 
на підтримання чистоти доріг і 
тротуарів, якісного стану дорож- 
ного полотна, дотримання правил 
руху тощо. Т. у дітей зумовле¬ 
ний особливостями дитячого орга¬ 
нізму (рухливість, відсутність чіт¬ 
кої координації рухів в критичних 
ситуаціях, підвищена допитливість 
тощо). Подання допомоги при Т. 
включає в себе само- і взаємодопо¬ 
могу, швидку медичну допомогу, 
першу допомогу, амбулаторне і 
стаціонарне лікування. В СРСР 
усі заходи щодо охорони праці, 
профілактика усіх видів Т. узяті 
під контроль держ. органів, проф¬ 
спілок і громадськості. Заходи, що 
провадяться в цьому напрямі, 
сприяють постійному зниженню 
травматизму. Див. також Травма¬ 
тологія. К. С. Терновий. 

ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕ¬ 
ДІЇ ДОНЕЦЬКИЙ НАУК0ВО- 
ДбСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ — на- 
укова установа Міністерства охо¬ 
рони здоров’я УРСР. Створений 
1956 на базі Харківського н.-д. 
ін-ту протезування, який було пе¬ 
реведено до Донецька, та Донець¬ 
кої обл. травматологічної лікарні. 
У складі ін-ту (1983) — 4 відділи: 
клінічний, експериментальний, ор¬ 
ганізаційно-методичний та наук.- 
мед. інформації, 4 відділення та 
5 лабораторій; експериментально- 
клінічні майстерні. При ін-ті пра¬ 
цює кафедра травматології, орто¬ 
педії та воєнно-польової хірургії, 
курс удосконалення лікарів До- 
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Традесканція віргін- 
ська. Верхня частина 
рослини і квітка. 

Травна система (схема) 
хребетних тварин, та¬ 
ких, як міксина (/), 
акула (II), окунь (III), 
жаба (IV), голуб (V), 
кріль (VI) і людини 
(VII): 1 — тонка киш 
ка; 2 — товста кишка: 
З — сліпа кишка; 4 — 
стравохід; 5 — підшлун¬ 
кова залоза; 6 — пе¬ 
чінка; 7 — шлунок; 8 — 
клоака; 9 — жовчний 
міхур; 10 — кишковий 
тракт; 11 — спіральний 
клапан. 

нецького мед. ін-ту ім. О. М. 
Горького. Ін-т розробляє проблеми 
з організації допомоги при травмах 
та профілактики травматизму і 
інвалідності; тяжкої, множинної 
та сполученої травм; патології ве¬ 
ликих суглобів. В ін-ті вперше 
розроблено методи компресі йно- 
дистракційного лікування наслід¬ 
ків епіфізарного остеомієліту, хво¬ 
роби Шпренгеля тощо. 

Т. А. Ревенко. 
ТРАВМАТОЛОГІЯ [від грец. тра- 
бца (трагЗцатос;) — рана, ушкод¬ 
ження і Хбуод — вчення] — розділ 
медицини, що вивчає різноманіт¬ 
ні ушкодження тіла людини: роз¬ 
робляє питання лікування хворих 
з відповідними ураженнями та 
запобігання травмам. Т. бере по¬ 
чаток з стародавніх часів і тісно 
пов’язана з розвитком хірургії. 
В останках, що збереглися з давніх 
часів (старод. Єгипет, Рим), вияв¬ 
лено ознаки зрощених переломів 
і сліди операцій на кістках. Си¬ 
стематизовані основи Т. вперше 
було викладено в працях Гіппокра¬ 
та, Ібн-Сіни, А. Паре та ін. Вели¬ 
ка заслуга у розвитку Т. належить 
вітчизн. вченим Є. Й. Мухіну 
(1806 написав перший посібник 
про переломи кісток та їх ліку¬ 
вання), М. І. Пирогову (створив 
вчення про травми і поранення, 
про заг. і місцеві реакції організму 
на травми, обгрунтував основні 
принципи лікування переломів 
кісток) та ін. Історичний розвиток 
Т. і ортопедії йшов значною мі¬ 
рою паралельно. В 1932 на Все¬ 
союзному з’їзді хірургів було'прий¬ 
нято рішення про об’єднання Т. 
з ортопедією. Це було зумовлено 
збільшенням травматизму, смерт¬ 
ності та інвалідності внаслідок 
тяжких промислових, шляхових 
і побутових травм, пов’язаних 
з розвитком промисловості, тран¬ 
спорту, зростанням міст, техніза¬ 
цією побуту. Основоположниками 

рад. шкіл Т. були М. Н. Бурденко$ 
М. М. Волкович, Р. Р. Вреден, 
В. В. Горіневська, Т. С. Зацепін, 
М. М. Пріоров, Г. Г. Корнєв, М. І. 
Кус лик, Г. І. Турнер, зокрема укр. 
вчені М. І. Ситенко, М. П. Нова- 
ченко та ін. Важливий внесок у 
розвиток Т. зробили і зарубіжні 
вчені: нім.— М. Кіршнер, італ.— 
В. Путті, амер.— В. Шерман, 
англ.— Р. Уотсон-Джонс та ін. 
В УРСР з’явилася перша в країні 
розгалужена мережа травматоло¬ 
гічних відділень, створено першу 
(1934) травматологічну станцію (те¬ 
пер травматологічні пункти). В 
Харківському трудовому профі¬ 
лакторії на Слов’янському курор¬ 
ті вперше почали впроваджувати 
систему медичної і соціальної реа¬ 
білітації потерпілих від травм. 
На Україні проведено перші з’їз¬ 
ди ортопедів-травматологів. Осн. 
проблеми су час. Т.— вивчення 
патогенезу змін в тканинах і ор¬ 
ганах після травм, удосконалення 
способів консервативного і опера¬ 
тивного лікування і запобігання 
посттравматичним ускладненням. 
Здійснення травматологічної допо¬ 
моги в СРСР передбачає подання 
першої допомоги на місці події, на 
шляху до лікувального закладу, 
кваліфікованої допомоги в трав¬ 
матологічному пункті, поліклініч¬ 
ному і стаціонарному травматоло¬ 
гічних відділеннях. В останні роки 
у великих містах створено травма¬ 
тологічні центри. Осередками роз¬ 
витку наукової роботи з питань Т. 
в кожній республіці є Н.-Д. ін-ти з 
ортопедії та травматології, кафед¬ 
ри травматології й ортопедії при 
мед. ін-тах і ін-тах удосконалення 
лікарів. Координацію н.-д. роботи 
в країні здійснює Центральний 
н.-д. ін-т травматології і ортопедії 
їм. М. М. Пріорова в Москві. На 
Україні працюють 3 н.-д. ін-ти 
ортопедії і травматології (Київ, 
Харків, Донецьк). З 1927 в країні 
видається журнал «Ортопедия, 
травматология и протезирование». 
Літ.: Новаченко Н. П. Ортопедия и 
травматология. М., 1965; Крупко И. Л. 
Руководство по травматологии и орто- 
педии, кн. 1. Л., 1974; Каплан А. В. 
Повреждения костей и суставов. М., 
1979; Справочник по травматологии 
и ортопедии. К.. 1980. 

К. С. Терновий. 
ТРАВНА СИСТЕМА, травний апа¬ 
рат — сукупність органів, що забез¬ 
печують переробку і засвоєння ор¬ 
ганізмом тварин та людини пожив¬ 
них речовин, необхідних як дже¬ 
рело енергії та матеріал для 
побудови заново і відновлення, 
що відбуваються на всіх рівнях 
організації живої системи: від мо¬ 
лекули до організму в цілому. 
У більшості найпростіших функції 
органів Т. с. виконують травні 
вакуолі (напр., у амеби). Крім 
того, для інших найпростіших 
(напр., для туфельки) характерна 
наявність певних ділянок, через 
які вводиться їжа та виводяться 
відходи («рот», «глотка^-, «порож- 
ниця»). У примітивних багатоклі¬ 
тинних тварин (у губок, безкишко- 
вих війкових червів) перетравлення 
їжі здійснюється окремими клі¬ 
тинами. У безхребетних тварин Т. 
с. характеризується різноманіт¬ 
ністю гастральних (травних) по¬ 
рожнин, що закінчуються тільки ‘ 
ротовим отвором (у кишковопо¬ 

рожнинних, гідроїдних, коралових 
поліпів, реброплавів). У багатьох 
тварин (у немертин, первиннопо- 
рожнинних червів, молюсків, чле¬ 
нистоногих) Т. с. представлена 
травною трубкою, зв’язаною із 
зовн. середовищем ротовим та від¬ 
хідниковим (анальним) отворами, 
яка функціонально диференційо¬ 
вана на передній, середній та зад¬ 
ній відділи. В результаті морфо- 
функціонального розвитку будова 
Т. с. у хребетних тварин та люди¬ 
ни ускладнюється і удосконалю¬ 
ється залежно від характеру харчу¬ 
вання та умов їх існування. Перед¬ 
ній відділ травної трубки диферен¬ 
ціюється на ротову порожнину 
(ротовий отвір, зуби та жувальні 
м’язи, слинні та слизові залози, 
язик та ін.), глотку і стравохід. 
Із середньої частини травної труб¬ 
ки утворюється шлунок, тонка 
кишка та застійні залози — печін¬ 
ка і підшлункова залоза. Задня 
частина травної трубки представле¬ 
на товстою кишкою та прямою 
кишкою з анальним отвором. Стра¬ 
вохід, шлунок, тонка і товста киш¬ 
ки входять в поняття травного ка¬ 
налу, стінка якого на всьому про¬ 
тязі складається із слизової, се¬ 
розної та м’язової оболонок. В 
процесі еволюції в міру усклад¬ 
нення організації тварин відбува¬ 
лося швидке, в порівнянні з рос¬ 
том тіла особини, збільшення пло¬ 
щі слизової оболонки травного 
каналу різними способами: подов¬ 
женням кишечника з виникненням 
його петель, утворенням складок 
та ворсинок слизової оболонки, 
нарешті, занурюванням епітелію 
у глиб кишкової стінки або вихо¬ 
дом за її межі, що сприяло ут¬ 
воренню численних дрібних (дріб¬ 
ні кишкові та ін.) або великих (пе¬ 
чінка, підшлункова залоза) залоз. 
У товщі слизової оболонки травно¬ 
го каналу є лімфоїдні фолікули 
(окремі або їх скупчення), шо роз¬ 
глядаються як захисні утворення. 
Т. с. забезпечена кровоносними та 
лімфатичними судинами. Функ¬ 
ціональна діяльність Т. с. регу¬ 
люється складними нейрогумо¬ 
ральними та гормональними меха¬ 
нізмами, в яких важливу роль віді¬ 
грають гормони власне травного 
апарату (див. також Нейрогумо¬ 
ральна регуляція, Гормональна 
регуляція, Шлунково-кишкові гор¬ 
мони). П. С. Лященко. 
ТРАВНЕВЕ ПОВСТАННЯ 1945 в 
чеських землях — масове антифа- 
шистське повстання під керівницт¬ 
вом Компартії Чехословаччини 
(КПЧ). Почалося в Чехії і Моравії 
в період завершальних операцій 
Рад. Армії під час'другої світової 
війни 1939—45. 1.У проти окупан¬ 
тів піднялося населення Пршеро- 
ва, 2—З.У — Німбурка, Поде- 
брад, Нові-Біджова та ін. міст. 
5.У центром повстання стала Пра¬ 
га. Гол. силою повстання в столиці 
були робітники. Утворена з ініціа 
тиви КПЧ Чеська нац. рада (ЧНР), 
об’єднавши осн. сили Руху Опору, 
оголосила про перехід всієї влади 
на чес. території до ЧНР як пред¬ 
ставника уряду Нац. фронту (утво¬ 
рений у квітні 1945 в Кошіце). 
Велику допомогу повстанцям по¬ 
дали партизанські загони. По¬ 
встанці оволоділи більшістю 
стратегічних пунктів міста. Але. 
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незважаючи на героїчний опір 
повстанців, перевага в техніці да¬ 
ла змогу гітлерівцям захопити дея¬ 
кі райони міста, Празі загрожува¬ 
ло знищення. 9-У 1945 на допомо¬ 
гу повстанцям прийшла Рад. Ар¬ 
мія, яка в ході Празької операції 
1945 визволила місто. Т. п., що 
стало складовою частиною нац.- 
демократичної революції, привело 
до встановлення в Чехословаччині 
нац.-демократичного ладу. 

І. А. Петерс. 

ТРАВНЕВО-ЛИПНЕВІ СТРАЙ¬ 
КИ РОБІТНИКІВ НА ЗАХІД¬ 
НІЙ УКРАЇНІ 1905 — політ, 
страйки, що відбувалися на зх.- 
укр. землях під впливом револю¬ 
ції 1905—07 в Росії. В травні страй¬ 
кували львівські кравці, каменя¬ 
рі, робітники цегельних з-дів, чер¬ 
нівецькі робітники на будівництві 
з-ці. В травні — липні політ, мі¬ 
тинги, демонстрації, страйки, в 
яких брали участь робітники ці¬ 
лих галузей пром-сті, проходили 
у Львові, Дрогобичі, Бориславі, 
Станіславі (тепер м. Івано-Фран¬ 
ківськ), Чернівцях та ін. містах. 
Особливо значного розмаху наб¬ 
рав страйк будівельників Львова, 
який почався 25 .VI і тривав 4 
тижні. Страйк закінчився перемо¬ 
гою робітників. Протягом трав¬ 
ня — липня в Галичині відбу¬ 
лося 32 страйки, на Буковині — 
12 страйків. 
ТРАВНІЧЕК (Тгаупібек) Франті- 
шек (17.VIII 1888, Спешов, побли¬ 
зу м. Бланско — 6.VI 1961) — чес. 
мовознавець, член Чехословацької 
АН (з 1953). Закінчив Празький 
ун-т. Професор (з 1921) і ректор 
(1948—59) Брненського ун-ту. 
Осн. праці: «Студії над видом 
дієслова в чеській мові» (1923), 
«Історична граматика чеської 
та словацької мов» (1935), «Гра¬ 
матика чеської літературної мови» 
(т. 1- 2, 1948—49). 

П. Д. Тимошенко. 

ТРАВОПІЛЬНА СИСТЕМА ЗЕМ¬ 
ЛЕРОБСТВА — система земле¬ 
робства, за якої частина орної 
землі в сівозміні зайнята багато¬ 
річними травами, що є кормовою 
базою і головним засобом підтри¬ 
мання і підвищення родючості 
грунту. 
ТРАВОСІЯННЯ — вирощування 
одно - та багаторічних трав у сіво¬ 
змінах (польове Т.), лучних угід¬ 
дях (лучне Т.) для одержання 
зелених кормів, для приготу¬ 
вання сіна, сінажу, силосу, віта¬ 
мінних (борошно, гранули) та ін. 
кормів. Т.— важливий фактор ін¬ 
тенсифікації кормовиробництва, 
біол. меліорації грунтів, знищення 
бур’янів, шкідників, збудників 
хвороб, усунення водної, вітрової 
ерозії грунту, встановлення від¬ 
носної стабілізації балансу орга¬ 
нічної речовини в грунті, екологіч¬ 
ної рівноваги при осушенні тор¬ 
фових масивів. Найбільше прак¬ 
тичне значення мають бобові і 
тонконогові, або злакові багаторіч¬ 
ні та однорічні трави. Насіннє¬ 
ва продуктивність тонконогових — 
2—5 ц, бобових — до 10 ц, зеленої 
маси відповідно 300—400 ц та 
600—700 ц, люцерни на зрошенні 
— до 2000 ц фітомаси з 1 га. Крім 
того, бобові трави збагачують грунт 
біологічним азотом, залишаючи на 
1 га до 300 кг азотистих речовин. 

Науково-теоретичне обгрунтуван¬ 
ня періодичного вирощування сумі¬ 
ші багаторічних бобових і злако¬ 
вих трав на полях дав В. Р. Віль- 
ямс. Див. також Підсівні куль¬ 
тури. В. П. Шевченко„ 

Р. Т. Івановська. 
ТРАВОСУМІШІ — травостій із 
кількох видів однорічних чи бага¬ 
торічних кормових трав. Вирощу¬ 
вання Т. сприяє кращому викори¬ 
станню рослинами поживних ре¬ 
човин, вологи грунту, світла, теп¬ 
ла, С02 тощо за рахунок різно- 
ярусності розміщення кореневих 
систем, листкового апарату, різних 
потреб рослин в окремих факторах 
життєдіяльності. Т. за продуктив¬ 
ністю, якістю фігомаси переважа¬ 
ють чисті посіви трав. Розрізня¬ 
ють кілька типів Т. За складністю 
Т. бувають прості — дво-, 
тривидові (для 2—3 років користу¬ 
вання), напівскладні— 
чотири-, шестивидові (для 4—6 ро¬ 
ків), складні — більше шести 
видів (для 5—7-річного користу¬ 
вання); за видовим складом — тон¬ 
коногові {злакові), тонконогово- 
бобові, тонконогово-бобово-різно- 
травні. За способом використан¬ 
ня — сіножатні, пасовищні, сіно¬ 
жатно-пасовищні. В. П. Шевченко* 

Р. Т. Івановська. 

ТРАВ’ЯНЕ БбРОЦІНО — віта- 
мінно-білковий корм, який одер¬ 
жують з штучно висушеної кормо¬ 
вої трави. Для вироби. Т. б. вико¬ 
ристовують сіяні однорічні і бага¬ 
торічні кормові трави та ін. 
Бобові трави скошують в стадії 
бутонізації, злакові — на початку 
колосіння. Технологія виготовлен¬ 
ня Т. 6. складається з скошування 
трави, подрібнення її на січку, 
сушіння, розмелювання січки, гра¬ 
нулювання і упакування в мішки. 
Сушать і розмелюють трав’яну січ¬ 
ку в спец, агрегатах для приготу¬ 
вання Т. б. (АВМ-0,65, СБ-1 та 
ін.). В 1 кг Т. 6. міститься 0,7— 
0,8 корм, од., 140—150 г перетрав¬ 
ного протеїну, 200—300 мг кароти¬ 
ну, вітаміни Е, К і групи В, бага¬ 
то незамінних амінокислот. Зго¬ 
довують Т. 6. всім видам с.-г. тва¬ 
рин. Включають до складу комбі¬ 
кормів. Див. також Корми, Кормо- 
приготувальні машини. 

т я Г. В. Танцуров. 
ТРАВ’ЯНІ КЛОПЙ, сліпняки, мі¬ 
ри ди (МігМає) — родина комах 
ряду клопів. Тіло (довж. З—10 мм) 
видовжене, струнке, з бігальними 
ногами, добре розвиненими крила¬ 
ми. Простих очок немає (звідси 
й друга назва — сліпняки). Пере 
важно рослиноїдні. Розмножують¬ 
ся в червні — липні. Яйця самка 
відкладає у тканини рослин. Розви¬ 
ток триває бл. 1—2 тижнів. В роди¬ 
ні 6л. 6 тис. видів, поширених у 
помірних і тропічних широтах. В 
СРСР — 6л. 700 видів, у т. ч. на 
Україні — понад 300. Чимало Т. к. 
пошкоджують с.-г. культури, напр. 
буряковий клоп (Роесіїоз- 
суіиз содпаіиз), люцерновий 
клоп (АсіеІрЬосогіз Ііпеоіаіиз). 
Заходи боротьби — хі¬ 
мічні та агротехнічні. Серед Т. к. 
є хижі види, які живляться ін. ко¬ 
махами і кліщами, напр. кампто- 
брохіс жовтуватий (СашріоЬго- 
спІ5 Іиіезсепз) винищує шкідника 
плодових дерев червоного плодово¬ 
го кліща. В. Г. Пучков. 

ТРАГЕДІЯ (лат. сгадоесііа, з грец- 
грауфбіа, від трауод — цап і фбті 
— пісня) — один із видів драми, 
предметом відображення в якому 
є глибокі суперечності суспіль¬ 
ного або особистого життя. В основі 
сюжету Т. лежить гострий непри¬ 
миренний конфлікт, який здебіль¬ 
шого завершується загибеллю ге¬ 
роя в зіткненні з непереборними 
силами (Див. Трагічне). У Т. ві¬ 
дображаються вирішальні сусп. 
суперечності на певному етапі 
істор. процесу, носієм яких є тра¬ 
гічний герой. Її злети, як правило, 
збігаються з перехідними і бурхли¬ 
вими істор. періодами, коли ут¬ 
верджуються нові сусп. відносини 
і норми моралі. Т. виникла у Дав¬ 
ній Греції на грунті міфології, за¬ 
родившись з культу Діоніса (див. 
Діонісії), і досягла розквіту у 
творчості Есхіла, Софокла та Ев- 
ріпіда (5 ст. до н. е.). Вони створи¬ 
ли героїчну, пройняту громадян, 
духом Т., яка славила велич віль¬ 
ної людини («Прометей прикутий» 
Есхіла, «Антігона» Софокла, «Іфі- 
генія в Авліді» Евріпіда). В епоху 
Відродження англ. л-ра висунула 
одного з найбільших майстрів жан¬ 
ру Т. усіх часів — У. Шекспіра. 
В 17 ст. Т. стала осн. жанром 
класицизму, набравши завершеної 
форми у Франції (П. Корнель, 
Ж. Расін). Протест і боротьбу пере¬ 
дових сил висхідної буржуазії 
проти феодалізму й станової нерів¬ 
ності 18 ст. показано в Т. нім. 
письменників — Г. Лессінга, Ф. 
Шіллера, Й. В. Гете. У 1-й пол. 
19 ст. на грунті романтизму з’я¬ 
вились трагедії Дж. Байрона в 
Англії, Ю. Словацького в Польщі. 
В Росії жанр Т. виник у 18 ст. 
(О. Сумароков, Я. Княжнін). 
Великим досягненням рос. л-ри 
стала трагедія О. Пушкіна «Борис 
Годунов» (1830). В укр. л-рі 17— 
18 ст. у шкільній драмі виділився 
окремий жанр Т. на істор. теми 
(«Трагедія о смерті послідняго ца¬ 
ря сербского Уроша V і о паденіи 
Сербского царства» М. Козачин- 
ського, 1733, та ін.). У новій 
укр. л-рі Т. представлена п’єсами 
«Сава Чалий» І. Карпенка-Карого, 
«Кассандра», «Адвокат Мартіан», 
«Камінний господар» та ін. драм, 
творами Лесі Українки. Ідейно- 
естетична суть Т. в л-рі соціалі¬ 
стичного реалізму якісно інша. 
В основу її конфлікту покладено 
відображення героїчних подій, ут¬ 
вердження ідеї революц. перетво¬ 
рення світу. Вже в дореволюц. 
творчості М. Горького почав скла¬ 
датися новий метод відображення 
трагічного («Вороги», 1906; «Вас- 
са Желєзнова», 1910). В рад. дра¬ 
матургії жанр Т. утверджує тор¬ 
жество великої ідеї комунізму, в 
ім’я якої герої свідомо вступають 
у боротьбу. Неминучі жертви,скор¬ 
бота освітлюються оптимізмом ві¬ 
ри в людину і її майбутнє («Опти¬ 
містична трагедія» В. Вишнев- 
ського та ін.). Кращі зразки Т. в 
укр. рад. л-рі — «97» М. Куліша, 
«Загибель ескадри» О. Корній¬ 
чука. Я. П. Білоштан. 

ТРАГІКОМЕДІЯ — вид драматич¬ 
ного твору, в якому поєднано еле¬ 
менти трагічного і комічного. Ге¬ 
рої Т. змальовуються в таких жит¬ 
тєвих ситуаціях, які одночасно вик¬ 
ликають і сміх, і співчуття. У дав- 

ТРАГІКОМЕДІЯ 

Травна система 
людини: 
/ — ротова порожнина: 
2 — глотка; 
3 — стравохід; 
4 — шлунок; 
5 — печінка; 
6 — підшлункова 
залоза; 
7 —тонкий кишечник; 
8 — товстий кишечник; 
9 — пряма кишка; 
10 — анальний отвір. 

Трав’яні КЛОПИ. : 

Буряковий КЛОП. 



318 
ТРАГІЧНЕ 

Г. Трайков. 

Трактори: 
1 — паровий гусенич¬ 
ний трактор Ф. А. Блі- 
нова (реконструкція); 
2 — трактор СХТЗ на 
суцільносталевих коле¬ 
сах; 
3 — трактор АСХТЗ- 
НАТИ тягового класу 
З т. 

ній укр. драматичній л-рі відома 
«трагедокомедія»«Володимир» Ф. 
Прокоповича. Т. трапляються в 
л-рі 19 ст. (п’єса О. Сухово-Ко- 
биліна «Смерть Тарєлкіна») і в 
рад. драматургії («Республіка на 
колесах» Я. Мамонтова, «Трибу¬ 
нал» А. Макайонка та ін.). 

Г. Ф. Семенюк. 

ТРАГІЧНЕ — категорія, що харак¬ 
теризує нерозв’язний на даному 
етапі суспільно-істор. конфлікт, 
який супроводиться страждання¬ 
ми, втратами, навіть загибеллю лю¬ 
дей. Т. не зводиться до страху і 
відчаю, бо в ньому завжди наяв¬ 
на боротьба позитивного з негатив¬ 
ним. Т. пов’язане з піднесеним, 
оскільки виявляє гідність і велич 
людини, здатної протистояти об¬ 
ставинам. Марксизм-ленінізм дав 
суспільно-істор. розуміння Т., вба¬ 
чаючи його об’єктивні передумови 
в антагонізмах класово антагоні¬ 
стичного суспільства. Джерелом 
революц. трагедії є колізія між 
історично необхідною вимогою і 
практичною неможливістю здійс¬ 
нити її. З ліквідацією класових 
антагонізмів у суспільстві назавж¬ 
ди відходять у минуле трагедії 
класів і народів, якісно нового ха¬ 
рактеру набуває розв’язання колі¬ 
зій індивідуального плану. Ми¬ 
стецтво соціалістичного реалізму, 
відтворюючи дійсність у всій 
складності суперечностей, дає 
оптимістичне тлумачення Т. на 
основі єдності героя з народом, 
впевненості в неминучій перемозі 
революц. справи. 

Н. О. Яранцева. 

ТР А Д ЕС К А Н ЦІЯ (Тгасіезсапііа ) 
— рід рослин родини комелінових. 
Багаторічні трави з прямостоячи¬ 
ми чи повзучими стеблами. Лист¬ 
ки цілокраї, овальні або ланцетні, 
загострені на кінцях. Квітки сині, 
фіолетові, червоні або білі. Плід — 
коробочка. Бл. 60 видів, пошир, в 
Америці; багато з них вирощують 
в кімнатах, оранжереях та у від¬ 
критому грунті як декоративні 
рослини. В СРСР, в т. ч. в УРСР, 
культивують Т. віргінську 
(Т. уігдіпіапа) з прямостоячим 
стеблом до 50 см заввишки і фіоле¬ 
товими квітками в зонтиковидних 
суцвіттях. В кімнатах вирощують 
з е 6 р и н у (2еЬгіпа репсіиіа), яку 
раніше відносили до роду Т. під 
назвою Т. смугаста (Т. 2еЬ- 
гіпа). Це трав’яниста рослина з 
повзучими стеблами й листками 
з червоними, фіолетовими або сріб¬ 
лястими смугами. Є багато сортів, 
що відрізняються кольором або 
рисунком листків. Іл. с. 316. 
ТРАДИЦГЙНА ЛбГІКА — істор. 
етап у розвитку формальної логі¬ 
ки, пов’язаний з аналізом елемен¬ 
тарних структур мислення, виве¬ 
дення, доведення та правил запобі¬ 
гання логічним помилкам у рам¬ 
ках природних мов та найпрості¬ 
ших прийомів символізації. Т. л. 
виникла в давнину (старод. Індія, 
Киїай, Греція), але тільки Арісто- 
тель започаткував її як науку, 
створивши формальну, тобто без¬ 
відносну до конкретного змісту 
думок, теорію висновку — сило¬ 
гістику. Далі Т. л. розвивалася 
в напрямі аналізу несилогістич- 
них умовиводів (ранній стоїцизм, 
мегарська школа), логіки вислов¬ 
лювань (Р. Луллій, Іоанн Дуне 

Скот та ін.), теорії індукції (Ф. 
Бекон, Д. Мілль та ін.). Система¬ 
тизацію Т. л. проводили, зокрема, 
викладачі Київської академії, 
М. Каринський та ін. Історично 
Т. л. перероблялась у філос.. пла¬ 
ні діалектичною логікою та в спец, 
аспекті математичною логікою. 

С. Б. Кримський. 

ТРАДИЦІЯ (від лат. ІгасШіо — 
передання ) — елементи соціальної 
й культурної спадщини, які пере¬ 
даються наступним поколінням і 
зберігаються протягом тривалого 
часу в суспільстві в цілому чи в 
окремих групах соціальних. Є 
одним з видів соціально-культур. 
наступності, що орієнтує як на збе¬ 
реження надбань культури, так і 
на їх відтворення й розвиток. Т. 
проявляється у вигляді усталених, 
стереотипізованих норм поведін¬ 
ки, звичаїв, обрядів, свят, сусп. 
ідей, морально-етичних елементів 
тощо. Т. мають класовий характер. 
Розрізняють Т. прогресивні, які 
сприяють творчому розвиткові 
культури (в мистецтві — передан¬ 
ня стилю й прийомів майстерно¬ 
сті, в науці — засвоєння знань, 
методів дослідження, у ремеслі й 
техніці — технологія, прийомів), 
і негативні, тобто пережитки, що 
зберігаються окремими людьми за 
звичкою чи внаслідок неусвідомле- 
ного наслідування (див. Пережит¬ 
ки минулого у свідомості й пове¬ 
дінці людей). Цілеспрямована ді¬ 
яльність людей веде до виникнен¬ 
ня нових елементів культури — ін¬ 
новацій, які розвиваються в межах 
певного суспільства і традиціона- 
лізутоться. В процесі соціалістично¬ 
го і комуністичного будівництва 
активно виникають елементи, які 
тепер становлять основу сучас. ре¬ 
волюц., трудових, патріотичних 
Т. Одним з проявів розвитку тра¬ 
диційної культури є формування 
системи соціалістичних свят і обря¬ 
дів. Вони сприяють утвердженню 
соціалістичного способу життя, 
витісняють з побуту населення за¬ 
старілі, архаїчні елементи культу¬ 
ри. Б. Т. Куєвда. 

ТРАЄКТОРІЯ (від лат. Ігаіесіиз— 
переміщений) — 1) Неперервна лі¬ 
нія, яку описує матеріальна точ¬ 
ка, рухаючись відносно даної си¬ 
стеми відліку. Вид Т. залежить 
від сил, що діють на точку, харак¬ 
теру в'язей механічних, початко¬ 
вих умов руху точки, системи від¬ 
ліку тощо. Напр., Т. точки, що 
рухається в центр, полі тяжіння, 
залежить від її початкової швид¬ 
кості і може бути прямою лінією, 
еліпсом, гіперболою, колом або 
параболою (див., напр., Космічні 
швидкості). Т. небесних тіл наз. 
орбітами. Визначення Т. об’єк¬ 
тів має важливе значення при наук, 
дослідженнях і розв’язанні ба¬ 
гатьох практичних задач (дир., 
напр., Орбіти штучних кос¬ 
мічних об'єктів). 2) Т. (реаліза¬ 
ція, вибірка) випадков о*г о 
процесу — функція часу, що 
відтворює поведінку даного про¬ 
цесу в окремому досліді. Якщо 
випадковий процес задано функ¬ 
цією 6 (*» со)> Де і — момент часу, 
(о — елементарна подія, то Т. є 
6 (£, о>0), Де а>0 — фіксоване значен- 

ТРАЙКОВ Георгій (8.IV 1898’, 
с. Вирбені Лерінської околії, те¬ 

пер Греція — 14.1 1975, Софія) — 
болг. державний і політ, діяч, Ге¬ 
рой НРБ (1968), Герой Соціаліс¬ 
тичної Праці НРБ (1963). Член 
Болгарського землеробського на¬ 
родного союзу (БЗНС) з 1918. За 
фашист, режиму зазнавав ареш¬ 
тів і ув’язнень за революц. діяль¬ 
ність. Після визволення Болгарії 
від фашизму—секретар (1947— 
74), голова БЗНС (з 1974). З 
1947 — заступник, 1949—64 — пер¬ 
ший заст. голови Ради Міністрів 
НРБ. У 1971—72 — голова Нар. 
зборів НРБ. З квітня 1972 — пер¬ 
ший заст. голови Держ. ради і голо¬ 
ва (з 1974 — почесний голова) Нац. 
ради Вітчизн. фронту. Нагоро¬ 
джений орденами Леніна, Жовтне¬ 
вої Революції. Міжнар. Ленін¬ 
ська премія «За зміцнення миру 
між народами», 1963. 
ТРАЙНГН Ілля Павлович [26.ХІ1 
1886 (7.1 1887), Рига — 27.УІ 1949, 
Москва] — рад. юрист, фахівець 
з держ. права, акад. АН СРСР (з 
1939). Член Комуністичної партії 
з 1904. Учасник громадян, війни 
1918—20. З 1931 працював в Ін-ті 
права АН СРСР (1942—47 — ди¬ 
ректор). В 1946—49 — член Пре¬ 
зидії АН СРСР, академік-секре- 
тар відділення економіки і права 
АН СРСР. Член Надзвичайної 
держ. комісії по встановленню і 
розслідуванню злодіянь нім.-фа¬ 
шистських загарбників у Києві 
(1944). Автор праць з теорії держа¬ 
ви і права та держ. права. 
ТРАКЄНЕНСЬКА ПОРбДА Кб- 
НЕЙ — порода верхово-запряж¬ 
них коней. Виведена у 18 ст. на 
Тракенецському кінному заводі 
(тепер Калінінградська обл.) схре¬ 
щуванням місцевих литовських ко¬ 
ней з англ. чистокровною, араб¬ 
ською, неаполітанською, туркмен¬ 
ською, датською та ін. породами. 

Кінь тракененської породи. 

Масть переважно руда, гніда, во¬ 
рона, кара. Коні великі, з гар¬ 
монійною і міцною будовою тіла, 
мають спокійний норов, енергійний 
темперамент, в русі легкі, відзна¬ 
чаються доброю здатністю до ви¬ 
їждження, високо ціняться в кін¬ 
ному спорті. Розводять Т. п. к. 
в СРСР, в т. ч. на Україні, в Поль¬ 
щі, НДР, ФРН та ін. країнах Єв¬ 
ропи, Азії, Латинської Америки. 
Користується великим попитом на 
міжнародному ринку. Т. п. к. 
використовувалась при виведенні 
української верхової породної гру¬ 
пи коней. Див. також Кінь свій¬ 
ський. Б. М. Гопка. 

ТРАКЛЬ (Тгакі) Георг (З.ІІ 1887, 
Зальцбург — 4.XI 1914, Краків) — 
австр. поет. У зб. «Поезії» (1913), 
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створеній у дусі раннього експре¬ 
сіонізму, висловив настрої триво¬ 
ги й жаху, трагізму й передчуття 
неминучої катастрофи, поширені 
серед дрібнобурж. інтелігенції пе¬ 
ред 1-ю світовою війною. Зломле¬ 
ний страхіттями війни, покінчив 
життя самогубством. Поезія Т. на¬ 
була популярності в німецькомов 
них країнах після 2-ї світової 
війни. 
Те.: Укр. перек л.— [Вірші]. 
«Всесвіт», 1975, № 10. 
Літ.: Наливайко Д. Поезія Георга 
Тракля. «Всесвіт», 1975, № 10. 

Д. С. Наливайко. 

ТРАКТОР (англ. ІгасСог, від лат. 
ігаЬо — тягну) — самохідна маши¬ 
на на колісному або гусеничному 
ходу, що рухається за допомогою 
установленого на ній двигуна. Т. 
призначений для пересування і 
приведення в дію агрегатованих з 
ним причіпних, навісних, напів- 
навісних чи стаціонарних машин і 
знарядь при виконанні с.-г., буді¬ 
вельних, трансп. та ін. робіт. Пер¬ 
ші колісні Т. з паровими машина¬ 
ми з’явилися в Англії і Франції в 
1830; в с. г. США — у 1890. В Ро¬ 
сії перший гусеничний Т. з двома 
паровими машинами був збудова¬ 
ний і випробуваний у 1888 механі- 
ком-винахідником Ф. А. Бліно- 
вим. В СРСР виробництво Т. роз¬ 
почато у 1923, а масове тракторо¬ 
будування в 30-х рр. 20 ст. Тепер 
пром-сть СРСР за сумарною потуж¬ 
ністю випускає Т. більше, ніж 
будь-яка країна світу, а за кіль¬ 
кістю — більше, ніж США, ФРН, 
Великобританія і Франція разом 
взяті. За типом ходової частини 
Т. поділяють на колісні і 
гусеничні; за призначенням— 
на с.-г. і промислові. Створення і 
виробництво Т., у т. ч. самохідних 
шасі, в СРСР здійснюється за заз¬ 
далегідь розробленим техпланом, 
на науковій основі, яка має назву 
— система-типаж; створена 
вона у Рад. країні вперше у світі. 
Побудова сучасної системи-типа- 
жу базується на номінальному тя¬ 
говому зусиллі (сила тяги в Н, кН) 
на гаку Т., тобто такому зусиллі, 
що його розвиває Т. на стерні нор¬ 
мальної вологості (8—15 %). Згід¬ 
но зі стандартом РЕВ сучасна си¬ 
стема-типаж має такі тягові класи 
(сукупність моделей) Т., з однако¬ 
вими класифікац. параметрами: 
0,2; 0,6; 0,9; 1,4; 2; 3; 4; 5; 6; 
8; 10; 15; 25; 35; 50. Т. тягових кла¬ 
сів від 0,2 до 8 включно в осн. с.-г. 
призначення, тому їх наз. сіль- 
ськогосподар с ь кими 
Т., а решту використовують в про¬ 
мисловості і наз. промисло¬ 
вими Т. Чіткої межі між ними 
провести не можна, оскільки окре¬ 
мі моделі промислових Т. створю¬ 
ються на базі с.-г. Т* Характерною 
особливістю с.-г. Т. є те, що він 
відповідає агротех. вимогам тех¬ 
нологічного процесу в с. г.; харак¬ 
терна риса промислового Т.— наяв¬ 
ність спеціального обладнання 
(бульдозерне, трелювальне тощо) 
для будівництва зрошувальних і 
осушувальних систем, шляхів та 
ін. С.-г. Т. поділяють на Т. з а - 
гального призначен- 
н я (для суцільного обробітку грун¬ 
ту, сівби тощо); універсаль- 
н і, або просапні (для між¬ 
рядного обробітку грунту); спе¬ 

ціальні (садово-городні, ви¬ 
ноградникові, гірські тощо). Т. 
складається із кістяка (опора Т.), 
двигуна, трансмісії, ходової ча¬ 
стини, механізму керування та ро¬ 
бочого і допоміжного обладнання. 
Двигун перетворює будь-яку 
енергію в механічну. Найпоширені¬ 
ші Т. з дизельним двигуном внут¬ 
рішнього згоряння (див. Дизель), 
що перетворює теплову енергію 
дизельного палива яр. енергію ме¬ 
ханічну —. приводить в рух колін¬ 
частий вал, а через нього — весь 
машинно-тракторний агрегат. 
Трансмісія Т. трансформує 
мех. енергію двигуна (крутний 
момент, частоту обертання) та пе¬ 
редає її до рушіїв (ведучих коліс 
чи зірочок). Осн. елементами 
трансмісії є: зчеплення, коробка 
передач, головна та кінцева пере¬ 
дачі, а також механізми повороту. 
За допомогою зчеплення роз’єдну¬ 
ють та плавно з’єднують двигун з 
трансмісією. Коробка передач при¬ 
значена для зміни величини та 
напряму швидкості руху і тягового 
зусилля Т. Головна передача пе¬ 
редає обертання з поздовжніх ва¬ 
лів на поперечні, а також збільшує 
загальне передаточне число. Кін¬ 
цева передача (циліндричні редук¬ 
тори) служить для остаточного зни¬ 
ження частоти обертання і збіль¬ 
шення крутного моменту, що пе¬ 
редається до ведучих коліс чи зі¬ 
рочок, а також для створення не¬ 
обхідного дорожнього просвіту. 
Механізми повороту Т.— в коліс¬ 
них Т.— диференціал, а в гусенич¬ 
них — фрикційні муфти чи плане¬ 
тарні механізми — дають можли¬ 
вість ведучим елементам ходової 
частини обертатись з різною швид¬ 
кістю, що необхідно при русі по 
кривій траєкторії. 
Ходова частина Т. пере¬ 
творює обертовий рух на посту¬ 
пальний та передає навантажен¬ 
ня від Т. на грунт і забезпечує 
його маневреність. Вона склада¬ 
ється з ведучих і напрямних коліс 
або гусеничного ходу та елементів, 
що з’єднують їх з остовом Т. Ко¬ 
лісні Т. бувають двоколісні, три¬ 
колісні і чотириколісні з двома 
чи чотирма ведучими колесами. 
Гусеничний хід забезпечує більш 
високі тягові властивості Т., про¬ 
хідність, але поступається перед 
колісним за маневреністю та стій¬ 
кістю проти спрацювання. 
Механізм к ер у в а н н я 
(рульове керування і гальма) за¬ 
безпечує керування окремими агре¬ 
гатами і Т. в цілому. Для полег¬ 
шення праці водія сучасні Т. об¬ 
ладнані гідравлічними, пневма¬ 
тичними та механічними підсилю¬ 
вачами; створені також необхідні 
санітарно-гігієнічні умови на робо¬ 
чому місці. 
В складі робочого об¬ 
ладнання Т.— причіпні при¬ 
строї, навісна система тракто¬ 
ра, вали відбору потужності, 
приводний шків, ходозменшу¬ 
вач для зниження швидкості руху, 
система блокування диференціала, 
система освітлення та сигналізації, 
довантажувачі ведучих коліс, 
контрольно-вимірювальна апарату¬ 
ра тощо. Конструкція Т. постійно 
удосконалюється в напрямі зни¬ 
ження питомої металоємності, 
збільшення потужності двигуна та 

робочої швидкості Т., підвищення 
енергооснащеності, поліпшення тя¬ 
гових властивостей Т., а також 
санітарно-гігієнічних умов праці 
механізаторів. Серед нових мо¬ 
делей енергоємних швидкісних Т. 
— МТЗ-100, гусеничний Т-150 
(Харків), колісний Т. Кіровського 
заводу ЇС-700М з двигуном потуж¬ 
ністю 500 к. с. та інші. Загальну 
будову колісного і гусеничного 
тракторів, а також основні типи і 
марки тракторів див. іл. на окре¬ 
мому аркуші, с. 304—305. 
Літ.: Справочник по тракторам Т-150 
и Т-150К. X., 1973; Никонов Н. Н. 
Трактор «Кировец» К-701. М., 1974; 
Трактори МТЗ-80 и МТЗ-82. М., 
1975; Трактор ДЗТ-250 и его модифи- 
кации. М., 1975; Потапенко А. Т., 
Рябченко П. Г., Карпенко С. О. Трак¬ 
тори. К., 1981. В. П. Мартиненко. 
ТРАКТОРОБУДУВАННЯ — га¬ 
лузь машинобудування, підпри¬ 
ємства якої виробляють різні види 
тракторів, тракторні самохідні 
шасі, тракторні та комбайнові дви¬ 
гуни, а також агрегати, вузли, 
деталі й запасні частини до трак¬ 
торів. Масове вироби, тракторів 
почалося в США 1917. Тракторобу¬ 
дування в СРСР виникло 1923 (з-д 
< Червоний путі ловець», тепер 
ленінградське виробниче об* єд¬ 
нання <Кіровський завод*). Спе¬ 
ціалізовані з-ди Т. було споруд¬ 
жено в роки довоєнних п’ятирічок. 
У 1930 став до ладу Волгоградсь¬ 
кий тракторний завод імені Ф. Е. 
Дзержинського, 1931 — Харківсь¬ 
кий тракторний завод імені Сер¬ 
го Орджонікідзе, 1933 — Челябін¬ 
ський тракторний з-д. Під час Ве¬ 
ликої Вітчизн. війни 1941—45 бу¬ 
ло збудовано Алтайський трак¬ 
торний завод, Владимирський 
тракторний завод, Липецький 
тракторний завод, у післявоєнні 
роки — Мінський тракторний за¬ 
вод, Павлодарський тракторний 
завод та ін. з-ди. В 1982 в СРСР 
діяло 90 спеціалізованих підпри¬ 
ємств галузі. Було випущено 
(1982) 555 тис. тракторів (1940 — 
31,6 тис., 1960 — 239 тис., 1970 — 
459 тис.). За виробництвом трак¬ 
торів СРСР посідає 1-е місце в 
світі (1982). На Україні вироб¬ 
ництво вітчизн. тракторів (коліс¬ 
ні марки -«Запорожець») організо¬ 
вано 1923 на великотокмацькому 
з-ді -«Червоний прогрес». У 1924 в 
Харкові випущено гусеничні трак- 

ТРАКТОРО- 
БУДУВАННЙ 

І. П. Трайнін. 

Трактриса. 

Тракторобудування. 
1. Трактор Т-150М. 
Харківський трактор¬ 
ний завод імені Серго 
Орджонікідзе. 
2. Самохідне шасі 
Т-16М. Харківський за¬ 
вод тракторних само¬ 
хідних шасі. 
3. Трактор Т-150КМ. 
Харківський трактор¬ 
ний завод імені Серго 
Орджонікідзе. 
4. Дизельний двигун 
СМД-60. Харківський 
завод тракторних дви¬ 
гунів. 
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ТРАКТРИСА 

Трал рибальський: 
1 — ваєр (трос для 
букоирування); 
2 — розпірна дошка; 
3 — кабель; 
4 — сітковий мішок. 

Трамвай. 
1. Трамвайний вагон 
кінця 19 ст. 
2. Вузькоколійний 
трамвайний вагон. 
3. Трамвайний вагон 
РВЗ-7. 

тори марки «Комунар*. Масове 
вироби, тракторів у республіці 
почалось з введенням в дію Харків, 
тракторного з-ду ім. Серго Орджо- 
нікідзе. На Україні 1982 діяло 
25 підприємств галузі. Найбільші 
підприємства: харківські — трак¬ 
торний, моторобудівний з-д «Серп 
і молот» (дизельні двигуни), трак¬ 
торних двигунів, тракторних само¬ 
хідних шасі, з-д «Поршень», Чу¬ 
гуївський з-д паливної апаратури 
(паливні насоси до дизельних дви¬ 
гунів), Куп’янський ливарний з-д 
(випускає заготовки деталей з ча¬ 
вунного і сталевого литва), Кі- 
ровогр. з-д тракторних гідроагрега¬ 
тів (вузли гідротрансмісій до 
тракторів і комбайнів), Київ, з-д 
ім. І. Лепсе, Ровен. з-д трактор¬ 
них запасних частин. В 1982 в 
республіці вироблено 131,8 тис. 
тракторів (1940—10,4 тис., 1950 — 
22,7 тис., 1960— 88 тис., 1970 — 
147,5 тис.). В одинадцятій п’яти¬ 
річці (1981—85) передбачено забез¬ 
печити дальше зростання вироби, 
потужних тракторів типів К-700, 
Т-150 та ін., а також усього комп¬ 
лексу машин і знарядь до них; 
розробити конструкції і присту¬ 
пити до випуску потужного про¬ 
сапного трактора. Проблеми роз¬ 
витку Т. на Україні розробляють 
держ. ін-т по проектуванню трак¬ 
торних з-дів та з-дів с.-г. машино¬ 
будування (Харків) і держ. ін-т 
проектування з-дів с.-г. машин 
(Київ) та ін. 
Серед, ін. соціалістичних країн 
Т. розвивається в Польщі, Руму¬ 
нії, Чехословаччині. З капіталі¬ 
стичних країн тракторобудування 
найбільш розвинуте у США, Ве¬ 
ликобританії, ФРН, Японії, Іта¬ 
лії, Франції. Див. також Сільсь¬ 
когосподарське машинобудування. 

, І. В. Масур. 
ТРАКТРЙСА (від лат. ігасіиз — 
витягнутий) — плоска трансцен¬ 
дентна лінія, для якої довжина від¬ 
різка дотичної від точки дотику 
М до точки перетину з даною пря¬ 
мою Р (віссю) є сталою величиною, 
що дорівнює а (мал., с. 319). В пря¬ 
мокутних декартових координатах 
рівняння Т. має вигляд 

х = ± У"°2 — У2 — 

При обертанні Т. навколо її осі 
утворюється псевдосфера. 
ТРАЛ (англ. 1га\у1) — спеціальний 
пристрій на кораблях-тральщи- 
ках і вертольотах для виявлення 
і знищення мін, встановлених у 
морі (річці). За способом впли¬ 
ву на міни Т. поділяються 
на контактні — для бо¬ 
ротьби з якірними, плавучими 
мінами; неконтактні — 
для знищення донних та якірних 
неконтактних мін. Т. застосову¬ 
ються в поєднанні з спец, прила¬ 
дом — шукачем мін (гідроакустич¬ 
ним, оптичним, електромагнітним, 
лазерним тощо). Відомі сітьові 
Т. Існують також танкові Т. (на¬ 
вісне коткове, ножове обладнання 
попереду танка, призначене для 
знищення мін). 
ТРАЛ — 1) Т. рибальський — від¬ 
ціджу вальне сіткове риболовне 
знаряддя у вигляді конусоподіб¬ 

ного мішка, що буксирується у во¬ 
ді траулером. В розкритому стані 
Т. (мал.) утримується гідродина¬ 
мічними силами, що виникають 
під час його руху, або спец, жорст¬ 
кими елементами. Розрізняють Т. 
донні, придонні, пелагічні (для 
ловіння риби у товщі води — пела- 
гіалі) й універсальні. Найбіль¬ 
шими Т. проціджують (обловлю- 
ють) до 6 тис. м3 води за секунду. 
2) Т. гідрографічний — пристрій, 
яким виявляють підводні переш¬ 
коди. Якщо Т. зачіпає перешкоду, 
починає діяти автом. механізм, 
за допомогою якого над нею вста¬ 
новлюється віха. 
ТРАЛОВИЙ ФЛОТ — частина 
флоту рибної промисловості, яка 
складається з самохідних рибо до¬ 
бувних суден, оснащених спеціаль¬ 
ним устаткуванням для активно¬ 
го промислу тралом. Див. також 
Рибопромисловий флот. 
ТРАЛЬЩИК — бойовий корабель, 
призначений для відшукання та 
знищення морських мін і прове¬ 
дення кораблів і суден за тралами 
через мінні загородження. Т. поді¬ 
ляються на морські (водотоннаж¬ 
ність 660—1300 т), базові (водо¬ 
тоннажність до 500 т), рейдові 
(водотоннажність до 250 т) і ка¬ 
терні (водотоннажність до 100 т). 
Сучас. Т. мають гідролокаційні 
станції, телевізійну апаратуру, 
трали різного призначення, заря¬ 
ди та керовані апарати для зни¬ 
щення мін. 

Базовий тральщик (СРСР). 

ТРАМБУВАЛЬНА машйна — 
будівельна машина для пошарово- 
го ущільнення грунту при зведен¬ 
ні земляних споруд. Розрізняють 
Т. м. (мал.) з вільним падінням 
робочого органу — ущільнюючого 
вантажу та примусової дії. До Т. 
м. першого типу належать молот¬ 
кові машини, котки з падаючими 
вантажами, трамбувальні плити 
на базі екскаваторів, тракторів 
або кранів, до Т. м. другого ти¬ 
пу — дизель-трамбівки, машини з 
електрич. і пневматичним привода¬ 
ми. Т. м. бувають важкі, середні 
та легкі (енергія одиничного уда¬ 
ру — до 5 • 104, 103—104 та до 
103 Дж), низько- та високочастот¬ 
ні (З — 50 та до 400 ударів за хви¬ 
лину), самохідні, причіпні та 
навісні. У важкодоступних місцях 
і при малому обсязі робіт засто¬ 
совують трамбувальні вібраційні 
плити (з одним-двома вібратора¬ 
ми напрямленої дії). 
ТРАМВАЙ (англ. 1гат\уау — 
трамвайна лінія, від Ігаш — візок, 
вагон і \уау — шлях) — міська 
звичайно наземна електрична за¬ 
лізниця; рухомий склад такої за¬ 
лізниці; засіб пасажирського мі¬ 

ського транспорту. До трамвайно¬ 
го г-ва, крім рухомого складу 
(одного, двох, трьох вагонів), на¬ 
лежать: рейкова колія (шир. 1524 
або 1000 мм), тягові підстанції, 
повітряна контактна мережа, де¬ 
по, виробничо-ремонтні майстер¬ 
ні, сигнальні пристрої. Є диспет¬ 
черська служба. Т. приводяться 
у рух тяговими двигунами, що 
живляться постійним струмом на¬ 
пругою 600 В від тягових підстан¬ 
цій через контактний провід (зво- 

Перший в Росії електричний трамвай. 
Київ. 1892. 

ротним проводом служать ходові 
рейки). Вагони Т. поділяють на 
моторні (з струмознімачем, що 
ковзає по контактному проводу), 
причіпні та зчленовані; дво-, чо¬ 
тири-, шести- і восьмивісні. Ек¬ 
сплуатують їх поодинці або дво- 
і тривагонними поїздами. Розра¬ 
ховані вагони на 80—160 пасажи¬ 
рів. Перший у світі дослідний ва¬ 
гон з підвісним тяговим електр. 
двигуном збудував і випробував у 
Петербурзі (1880) Ф. А. Піроць- 
кий. У 1881 рух Т. налагоджено у 
Ліхтерфельді (поблизу Берліна). 
Перший в Росії Т. (мал.) почав 
функціонувати (1892) у Києві на 
лінії Поділ — Хрещатик. У 1894 
Т. з’явилися у Львові (на той час— 
у складі Австро-Угорщини), потім 
у Катеринославі (1897), Сева¬ 
стополі (1898), Москві, Казані й 
Житомирі (1899) тощо. В СРСР Т. 
діють (1982) у 110 містах, зокрема 
в УРСР — у 24. Провізна здатність 
Т. від 7—9 тис. (одновагонні Т.) 
до 10—15 тис. (двовагонні і зчлено¬ 
вані Т.) пасажирів за годину. В 
містах з кількістю населення по¬ 
над 250 тис. на лініях з пасажи- 
ропотоком в одному напрямі по¬ 
над 20 тис. чол. перспективним 
є застосування швидкісного Т. 
(швидкість руху 27—35 км/год, 
провізна здатність до 25 тис. 
пасажирів за годину). Перша в 
СРСР лінія швидкісного Т. стала 
до ладу (1978) у Києві, будуються 
(1983) такі лінії у Волгограді, 
Ленінграді, Пермі, Кривому Розі 
та ін. містах. Вагони Т. випуска¬ 
ють Ленінградський з-д по ремон¬ 
ту міськ. електротранспорту, Ризь¬ 
кий і Усть-Катавський вагонобуд. 
заводи. Є. О. Рейцен. 

ТРАМПЛІН (франц. Сгетрііп, з 
італ. Ігашроііпо, від ігашроіо — 
ходулі) — спорт, споруда (прист¬ 
рій) для збільшення довжини та 
висоти польоту спортсмена при 
стрибках на лижах, у воду, гім¬ 
настичних стрибках і стрибках на 
водних лижах. Т. для стриб¬ 
ків на лижах складається з 
стартового майданчика, гори розго¬ 
ну (висота 20—80 м, довжина 60— 
120 м, ширина 3—4 м, кут нахилу 
— 27—38°), столу відриву (шири¬ 
на 4—6 м, висота 1—4 м), гори 
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До ст. Театральний костюм. 

^Ескізи костюмів до вистав: 

1. А. Г. Петрицький. «Тарас Бульба» М. Лисенка. Театр 
«Музична драма». Київ. 1919. 

2. О. О. Екстер «Ромео і Джульетта» У. Шекеліра.Камерний 
театр. Москва. 1921. 

3. О. В. Хвостенко-Хвостов. «Кармен» Ж. Бізе. Російська 
державна опера. Харків. 1924 (постановку не здійснено). 

4. Б. В. Косарєв. «Скупий» Ж. Б. Мольера. Театр юного 
глядача. Харків. 1937. 

5. В. Г. Меллер. «Хазяїн» І. Карпенка-Карого. Театр «Бе¬ 
резіль». Харків. 1932. 

6. Ф. Ф. Нірод. «Милана» Г. Майбороди. Театр опери та 
балету імені Т. Г. Шевченка. Київ. 1957. 

7. Є. К. Коваленко, В. Ф. Кривошеїна. «Васса Железнова» 
М. Горького. Театр імені Артема. Донецьк. 1937. 

8. Д. Д. Лідер.«Ярослав Мудрий» І. Кочерги. Театр імені 
І. Франка. Київ. 1970. 

9. П. О. Злочевський.«Ой не ходи, Грицю, та й на вечор¬ 
ниці» М. Старицького. Театр імені М. Щорса. Запоріжжя. 
1982. 



До ст. Трипільська культура. 

Знаряддя праці, зброя, побутові та культові предмети з пам’яток три¬ 

пільської культури на території Української РСР: кам'яні: 1 — сокира- 

молот, 2 — молот; 3 — крем’яна сокирка; глиняні: 4— прясельце, 

10, 11 — культові статуетки, 12 — розписна покришка, 13 — розписна по¬ 

судина, 14 — посудинка у вигляді фігурки бика, 15 — модель житла, 16, 

17 — розписні горщики, 18 — розписна миска, 19 — біноклевидна посу¬ 

дина з врізним орнаментом, наповненим білою пастою; мідні: 5 — кин¬ 

джал, 6 — сокира, 7 — сокира-тесло; 8 — мотика з р о г у оленя; 9 — серп 

з рогу оленя з кр^і’яними вкладнями. 
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приземлення (ширина 15—20 м) і 
майданчика зупинки. Т. має під¬ 
йомні пристрої (ліфт, канатну до¬ 
рогу тощо) для транспортування 
спортсменів на старт, майданчик. 
Крім снігу, на Т. застосовують 
синтетичне покриття (мал. с. 322). 
Т. для стрибків у во¬ 
ду — підкидна пружна площадка 
(дошка), завдовжки 4,8—5 м, зав¬ 
ширшки 0,5 м, переважно з дюр¬ 
алюмінію фігурного профілю, з 
шорсткою поверхнею або з закріп¬ 
леною на ній дерев’яною (кокосо¬ 
вою) доріжкою. Висота Т. над во¬ 
дою від 1 до 10 м. Т. гімнас¬ 
тичний — дерев’яний пружис- 
тий місток (з міцною основою) для 
підсилення відскоку при виконан¬ 
ні вправ. Т. для стрибків на 
водних лижах — пологий 
похилий поміст з гладенькою по¬ 
верхнею завдовжки бл. 6,5-м (над 
водою) і завширшки бл. 4 м, висо¬ 
та верхнього краю від поверхні 
води 1,5—1,8 м. 
ТРАНЕ (ТЬгапе) Маркус (14.X 
1817, Хрістіанія, тепер Осло — 
ЗО.ІУ 1890, О-Клер, Вісконсін, 
США) — один з основоположни¬ 
ків норв. робітничого руху. Жур¬ 
наліст. Перебуваючи у Франції 
і Німеччині, зазнав впливу утопіч¬ 
ного соціалізму А. Сен-Сімона, 
В. Вейтлінга. В 1848—50 органі¬ 
зовував у Норвегії робітн. об’єд¬ 
нання, що поклали початок масо¬ 
вому робітн. рухові в країні. 
Т. виступав за заг. виборче право 
і заг. військ, повинність, демокра¬ 
тизацію суду і школи. В 1851 був 
заарештований й засуджений на 
4 роки тюремного ув’язнення. В 
1863 емігрував до США, де спів¬ 
робітничав у місц. сканд. робітн. 
пресі. 
ТРАНЗЙСТОР [англ. Сгапзіз- 
Іог, від Ігап(зГег) — переносити 
і (ге)5І5Іог — опір] — напівпровід¬ 
никовий прилад, що має три типи 
виводів і призначений для підси¬ 
лення, генерування і перетворення 
електричних сигналів. Розрізняють 
біполярні Т. (або просто Т.) 
і уніполярні Т. (або польо¬ 
ві, чи канальні, Т.). Біполярний 
Т. винайдено 1948, ідею уніполяр¬ 
ного Т. вперше запропоновано 
1925, а реалізовано 1958. В біпо¬ 
лярному Т. (мал., а) електричний 
струм зумовлюється носіями двох 
знаків (електронами та дірками). 
Цей Т. являє собою кристал напів¬ 
провідника (гол. чин. германію або 
кремнію), в якому створено три 
області з тг-і р-типом електропро¬ 
відності, до яких підведено мета¬ 
леві виводи. Залежно від порядку 
чергування цих областей розрізня¬ 
ють Т. р — п — р-І п — р — 72-ТИ- 

пу. Серед, тонка область наз. ба¬ 
зою, дві інші — емітером 
і колектором. База відок¬ 
ремлена від емітера і колектора 
двома електронно-дірковими пере¬ 
ходами. При роботі Т. на емітер 
подається постійна напруга, що 
зменшує, а на колектор, що збіль¬ 
шує висоту потешуального бар'є¬ 
ру ВІДПОВІДНИХ р — 72-переходів 
і змінює їхній опір. Електр. сиг¬ 
нал, прикладений між емітером і 
базою, приводить до введення (ін¬ 
жекції) в базу неосновних носіїв 
заряду, які проходять через тонку 
базу, досягають колектора і збіль¬ 
шують струм у колі база — колек¬ 

тор. Зміна струму в колі колекто¬ 
ра практично дорівнює зміні стру¬ 
му в колі емітера. Але за рахунок 
значно більшого опору колекторно¬ 
го р — тг-переходу, порівняно 3 
емітерним, при рівних змінах стру¬ 
му на колекторі відбувається біль¬ 
ша зміна напруги. В результаті в 
Т. відбувається підсилення напру¬ 
ги і потужності. Гол. для біполяр¬ 
ного Т. є перенесення неосн. носі¬ 
їв струму (див. Переносу явища) 
через базу від емітера до колекто¬ 
ра. Залежно від механізму пере¬ 
несення біполярні Т. поділяють 
набездрейфові Т. (в базі 
яких заряди від емітера до ко¬ 
лектора переносяться за рахунок 
тільки дифузії) і дрейфові Т. 
(в базі яких у перенесенні но¬ 
сіїв заряду суттєву роль відіграє 
електричне поле). 
В уніполярному Т. протікання 
електр. струму зумовлюється но¬ 
сіями струму одного знака (елек¬ 
тронами або дірками). Цей Т. 
являє собою напівпровідниковий 
кристал (гол. чином кремнію або 
арсеніду галію), що міститься між 
двома контактами, один з яких 
наз. стоком, а другий — витоком. 
Електричний струм між витоком і 
стоком змінюється за рахунок дії 
перпендикулярного електричного 
поля вхідного сигналу, прикладе¬ 
ного до затвора, причому управ¬ 
ління струмами виток — затвор ви¬ 
магає меншої потужності, ніж ви¬ 
хідна потужність. За особливостя¬ 
ми роботи уніполярні Т. поділя¬ 
ються на 2 групи: Т. з керованим 
р — тг-переходом, або контактом 
метал — напівпровідник (т. з. 
бар’єром Шотткі; мал., б), і Т. з 
ізольованим металевим затвором 
(мал., в). Принцип роботи Т. пер¬ 
шої групи полягає в тому, що під 
діянням напруги, прикладеної до 
електрода затвора, змінюється ши¬ 
рина області просторового заряду 
р — тг-переходу, чи контакту ме¬ 
тал — напівпровідник і, як наслі¬ 
док цього, — ширина каналу поза 
цією областю, в якому проходять 
носії від витоку до стоку. В Т. з 
ізольованим електродом прикладе¬ 
на до нього напруга змінює струм 
в області просторового заряду (по¬ 
верхневому шарі) напівпровідни¬ 
ка між витоком і стоком. Для кра¬ 
щої роботи такого Т. під контак¬ 
тами витоку і стоку створюють¬ 
ся р — 72-ПЄрЄХОДИ, ЯКІ сприяють 
проходженню носіїв струму тіль: 
ки в області каналу, а не в об’ємі 
напівпровідника. Т. належать до 
основних елементів сучас. мікро- 
електроніки і становлять основу 
для приладів, що працюють під 
діянням світла та ін. зовн. факто¬ 
рів (напр., фототранзистори). 
Літ.: Викулин И. М., Стафеев В. И. 
Физика полупроводниковьіх приборов. 
М., 1980; Стриха В. И. Контактньїе 
явлення в полупроводниках. К., 1982; 
Зи С. М. Физика полупроводнико- 
вьіх приборов. Пер. с англ. М., 1973. 

, В. І. Стріха. 
ТРАНЗИТ (від лат. Ігапзіїиз — 
проходження, перехід) — переве¬ 
зення пасажирів і вантажів з одно¬ 
го пункту до іншого через проміж¬ 
ні пункти. На залізничному тран¬ 
спорті поняття «транзит» застосо¬ 
вують не тільки до перевезень, а 
також до поїздів і окремих ваго¬ 
нів. Транзитні вантажі здебільшо¬ 
го перевозять маршрутними поїз¬ 

дами, які проходять сортувальні 
й дільничні станції без переробки. 
На річковому транспорті транзит¬ 
ні перевезення здійснюють у ме¬ 
жах двох або кількох суміжних 
пароплавств (прямий Т.) та між 
портами-пристанями одного па¬ 
роплавства (внутр. Т.). Транзит¬ 
ні перевезення здійснюють також 
у мішаних сполученнях, де беруть 
участь з-ці і пароплавства (річко¬ 
ві й морські, всередині країни, 
а також і у міжнар. сполученнях). 
ТРАНЗИТИВНІСТЬ (від лат. 
Ігапяіііуиз — перехідний) — одна 
з властивостей логічного відношен¬ 
ня величин. Відношення а * Ь 
наз. транзитивним, якщо з а * Ь 
і Ь * с випливає, що а * с. Транзи¬ 
тивними є, напр., відношення рів¬ 
ності (а = Ь), відношення а > 6, 
відношення паралельності двох 
прямих; відношення а ^ Ь, від¬ 
ношення перпендикулярності двох 
прямих не транзитивні. 
ТРАНЗЙЦІЇ (від лат. Ігапзіїіо — 
перехід, переміщення) — один із 
типів мутацій, що полягають в за¬ 
міні азотистої основи в молекулі 
дезоксирибонуклеїнової кислоти. 
При Т. одна піримідинова основа 
замінюється на ін. піримідинову 
(цитозин на гуанін, або навпаки), 
а пуринова основа на ін. пуринову 
основу (тимін на аденін, або на¬ 
впаки). Див. також Трансверсії. 
ТРАНЗІ^НТИ (від лат. Ігапзео — 
переступаю, порушую) — раптові 
зміни і збурення в структурі со¬ 
нячної корони і магнітних поліз 
Сонця тривалістю в кілька годин 
або днів. Проявляються різкими 
посиленнями або зниженнями яс¬ 
кравості окремих деталей корони, 
рухом назовні хмар плазми, роз¬ 
ширенням і підніманням величез¬ 
них арок і петель тощо. Частота Т. 
збільшується з посиленням соняч¬ 
ної активності і може досягати 
кількох подій на добу. Т. часто 
супроводяться сонячними спалаха¬ 
ми, еруптивними протуберанця¬ 
ми, сплесками сонячного радіови¬ 
промінювання (див. Сонячна ра¬ 
діація) та ін. явищами. При най¬ 
потужніших Т. через корону у між¬ 
планетний простір зі швидкостя¬ 
ми « 300—1100 км/с виносяться 
згустки плазми масою до 1016 г 
і енергією « 1032 ерг, генерують¬ 
ся магнітогідродинамічні та удар¬ 
ні хвилі, які збурюють комети, 
сонячний вітер, магн. поля Землі 
та ін. планет. В. Г. Іванчук. 

ТРАНКВІЛІЗАТОРИ (від лат. 
ІгапяиіПо — заспокоюю) — лікар¬ 
ські препарати, що належать до 
психотропних засобів заспокійли¬ 
вої дії. Найширше застосуван¬ 
ня мають похідні бензодіазепіну 
(напр., еленіум, седуксен, тазе- 
пам, еуноктин тощо), а також 
триоксазин, мепробамат. Т. змен¬ 
шують тривогу, дратливість, тонус 
скелетних м’язів, впливають на ряд 
функцій вегетативної нервової си¬ 
стеми, посилюють дію деяких сно¬ 
творних засобів. На відміну від 
нейролептичних засобів (т. з. ве¬ 
ликих Т.), не спричинюють загаль- 
мованість, надмірну сонливість. 
Т. застосовують при лікуванні нев¬ 
розів, психопатій тощо лише за 
призначенням лікаря. 
ТРАНКВІЛібН Кирило (р. н. не- 
від. — 1646) — укр. письменник, 
церковно-осв. діяч, друкар-вида- 

ТРАНКВІЛІОН 

4 5 

Трамбувальна машина 
на базі гусеничного 
трактора: 
1 — трактор; 2 — редук¬ 
тор; З — поліспастний 
механізм; 4 — передня 
підвіска; 5 — тяга; 6 — 
задня підвіска; 7 — ка¬ 
нат; 8 — напрямна штан¬ 
га; 9 — рухомий подов¬ 
жувані Ю — трамбу¬ 
вальна плита. 

/ 2 □ 
а 

± і 
у —+■-- 

в 

Транзистори (схематич¬ 
ні зображення): 
а — біполярний (/ — 
емітер, 2 — база, 3 — 
колектор, 4 — область 
просторового заряду); 
б — уніполярний тран¬ 
зистор з контактом ме¬ 
тал — напівпровідник 
(/ — витік, 2 — затвор 
З — стік, 4 — областе 
просторового заряду, 
5 — область каналу, 6— 
високоомний напівпро 
відник); 
в — транзистор з ізо¬ 
льованим затвором (/ — 
витік, 2 — затвор, 3 — 
стік, 4 — ізолятор, 5 — 
область просторового 
заряду і область кана¬ 
лу), 6 — канал. 

21 УРЕ, т. 11 
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ТРАНС 

Трампліни для стриб¬ 
ків на лижах. 

План базиліки з трав- 
септом (зазначено 
стрілками). 

вець. Див. Ставровецький (Транк- 
віліон) Кирило. 
ТРАНС (франц. Тгапзе, від Тгап- 
5Іг — ціпеніти) — стан психічного 
розладу, що характеризується ав¬ 
томатичністю дій і вчинків. По¬ 
ведінка хворого може здаватися 
правильною, він відповідає на за¬ 
питання, виконує ряд складних 
дій, часом робить далекі мандрів¬ 
ки, але зовсім не усвідомлює мети 
своїх вчинків і не пам’ятає своїх 
дій і поведінки. Здебільшого Т. 
буває у хворих на епілепсію, істе¬ 
рію, після тяжких психічних зво¬ 
рушень. Стан Т. припиняється так 
само раптово, як і починається. 
ТРАНС... (від лат. Ігапз — крізь, 
через, за) — префікс, що означає 
рух через якийсь простір, перети¬ 
нання його (транскристалізація, 
транслокація) або передавання че¬ 
рез посередництво чогось (транс¬ 
літерація). 
ТРАНС- у х і м і ї — префікс 
перед назвою одного з двох геом. 
ізомерів органічної сполуки (див. 
Ізомерія). У молекулі транс-ізо- 
меру два однакових або різних 
замісники біля вуглецевих атомів, 
зв’язаних подвійним зв'язком, або 
ті, що входять до складу неарома- 
тичного кільця, розташовані по 
різні боки площини подвійного 
зв’язку або площини кільця. 
ТРАНСАНТАРКТЙЧНІ ГбРИ — 
найбільша гірська система Антар¬ 
ктиди. Простягаються майже на 
3200 км від узбережжя Уедделла 
моря до берегів Землі Вікторії, по¬ 
діляють материк на Зх. та Сх. 
Антарктиду. Складаються з гір 
Прінс-Алберт, Куїн-Мод, Пенса- 
кола та ін. Шир. 200—300 км (по¬ 
декуди до 600 км), вис. 2000—3000 
м (макс.— 4530 м, г. Керкпатрік). 
Т. г. є виступами докембрійської 
Антарктичної платформи, місця¬ 
ми перекритими потужним покри¬ 
вом осадочних гірських порід. 
Клімат суворий, пересічна т-ра 
найтеплішого місяця —22. —23°, 
найхолоднішого —47, —48е 
(мінімум —62, —67°). Опадів 
100—250 мм на рік. Вкриті льодо¬ 
виками. [/7. О. Гордієнко\ 
ТРАНСВААЛЬ — провінція на 
Пн. Пі в денно-Африканської Рес¬ 
публіки (ПАР). Адм. центр — 
м. Преторія. З давніх часів тер. 
Т. було заселено племенами мов¬ 
ної групи банту. З ЗО—40-х рр. 
19 ст. на тер. Т. почали оселюва¬ 
тися голл. колоністи — бури (див. 
Африканери). В 1856 вони проголо¬ 
сили незалежну республіку Транс¬ 
вааль. Після відкриття на тер. Т. 
в 60-х рр. 19 ст. родовищ алмазів, 
а потім золота Великобританія 
1877 анексувала Т. Внаслідок пов¬ 
стання бурів Великобританія 1884 
змушена була визнати за Т. неза¬ 
лежність у внутр. справах, зберіг- 
ши за собою контроль над зовн. 
зносинами Т. Внаслідок англо- 
бурської війни 1899—1902 Велико¬ 
британія перетворила Т. на свою 
колонію. В 1907 Т. здобув самовря¬ 
дування, а після створення 1910 
домініону Південно-Африкан¬ 
ський Союз (з 1961 — ПАР) Т. 
було перетворено на одну з його 
провінцій. 
ТРАНСВЕРСіТ (від лат. Тгапз- 
УЄГ5115 — ПОВЄрНуТИЙ у бІК, ВІД- 

ведений) — один із типів мута¬ 

цій, що полягають у заміні азо¬ 
тистої основи в молекулі дезокси¬ 
рибонуклеїнової кислоти. При Т. 
піримідинова основа (гуанін, ци¬ 
тозин) замінюється пуриновою 
(іаденін, тимін) або пуринова ос¬ 
нова — піримідиновою. Див. та¬ 
кож Транзиції. 
ТРАНСГІМАЛАі — гірська систе¬ 
ма на Пд. Тібетського нагір’я, те 
саме, що й Гандісииіань. 
ТРАНСГРЕСІЯ (лат. Ігапздгез- 
5Іо — перехід, пересування) — 
процес наступання моря на сухо¬ 
діл. Зумовлена опусканням окре¬ 
мих ділянок земної кори, пов’я¬ 
заним з тектонічними рухами 
або евстатичним підняттям рівня 
океану (див. Евстатичні коли¬ 
вання). Т. супроводяться абра¬ 
зією й нагромадженням мор. від¬ 
кладів. У результаті Т. виникають 
епіконтинентальні моря, конти¬ 
нентальні відклади перекрива¬ 
ються морськими, мілководні фа- 
ції поступово змінюються глибоко- 
воднішими. Т. змінюються регре¬ 
сіями моря. Т. не раз відбували¬ 
ся протягом геол. історії Землі. 
На тер. України вони охоп¬ 
лювали значні площі в девонсь¬ 
кому, кам.-вуг., юрському, крей¬ 
довому й палеогеновому періодах. 
В антропогеновому періоді Т. в ме¬ 
жах Причорномор’я зумовили ут¬ 
ворення давньоевксінської (див. 
Евксінський басейн) і карангат- 
ської (див. Карангатське море) 
мор. терас. Сучас. Т. відбуваєть¬ 
ся на значній частині узбережжя 
Чорного й Азовського морів. Див. 
також Інгресія. 

/. Л. Соколовський. 

ТРАНСГРЕСІЯ в генетиці — 
1) Розширення порівняно з бать¬ 
ківськими формами меж мін¬ 
ливості у нащадків при розщеп¬ 
ленні за кількісними ознаками: 
виявляється у ознак, що контролю¬ 
ються одночасно кількома генами 
(див. Полімерія). Якщо кожна з 
батьківських форм несе кілька 
домінантних генів (див. Домінант¬ 
ні сть), що контролюють певну 
ознаку, то у нащадків можливе 
поєднання таких генів і підсилен¬ 
ня внаслідок цього ступеня вияв¬ 
лення ознаки (позитивна Т.). Ана¬ 
логічне поєднання рецесивних ге¬ 
нів (див. Рецесивність) спричинює 
послаблення виявлення ознаки 
(негативна Т.). Чим більше генів 
контролюють ознаку, тим менша 
імовірність виникнення Т. Явище 
Т. використовують у селекції са¬ 
мозапильних рослин. 2) Заход¬ 
ження одна за одну кривих мін¬ 
ливості ознак різних за генотипом 
форм, що зумовлене розщеплен¬ 
ням або взаємодією генів і моди¬ 
фікаційною мінливістю. 

, В. А. Труханов. 
ТРАНСДУКЦІЯ (лат. Ігапзсіис- 
Ііо — переміщення) — явище пе¬ 
ренесення генів з одного організму 
(хазяїна) за допомогою вірусу, 
що розмножується в цьому орга¬ 
нізмі, до іншого, сприйнятливого 
до цього вірусу. Відкрита амер. 
вченими Дж. Ледербергом і Н. 
Ціндером. Розрізняють специфіч¬ 
ну, аоо обмежену, Т. та загальну, 
або неспецифічну. Специфіч¬ 
на Т. була вперше виявлена 1956 
у кишкової палички, інфікованої 
т. з. помірним бактеріофагом (фа¬ 
том) лямбда (\). Цей клас фагів 

має особливості: їхній геном вбу¬ 
довується в геном хазяїна в точно 
визначеному місці: при зворот¬ 
ному процесі геном фага з пев- 
ною імовірністю вирізується з 
генома клітини (при цьому втра¬ 
чається до ЗО % генома фага і 
захоплюються прилеглі ділянки 
генома хазяїна). Фаг захоплює зав¬ 
жди ті ж самі гени хазяїна; це й 
зумовлює специфічність даного ви¬ 
ду Т. Загальна Т. відкрита 
1952 у сальмонел, у яких вона здій¬ 
снюється фагом Р22, та у киш¬ 
кової палички, при зараженні фа¬ 
гом Р1. Ці фаги переносять з 
певною імовірністю будь-які гени 
хазяїна. Відбувається це через те, 
що при збиранні віріонів у зара¬ 
женій клітині фрагменти клітин¬ 
ного генома, на які він розпався, 
захоплюються цими віріонами (спо¬ 
стерігалося у випадку фага Р22); 
збирання віріонів можливе лише 
за участю фрагментів клітинної 
дезоксирибонуклеїнової кислоти 
(ДНК), так що в головках таких 
частинок відсутня ДНК фага (у 
випадку фага Р1). При заг. Т. між 
внесеними генами і геномом хазяї¬ 
на можливий рекомбінаційний об¬ 
мін (див. Рекомбінація). Але якщо 
такий обмін не відбувається, то, 
оскільки внесений фрагмент ДНК 
(до 3 % бактеріального генома) не 
здатний до самостійної реплікаиії, 
в міру збільшення числа клітин¬ 
них поділів він буде втрачений 
(абортивна Т.). Застосову¬ 
ють Т. при складанні генетичних 
карт хромосом. 
Літ.: Гершензон С. М. Основи сов- 
ременной генетики. К., 1983; Стент 
Г., Кзлиндер Р. Молекулярная гене¬ 
тика. Пер. с англ. М., 1981. 

О. Й. Черепенко. 

ТРАНСЕПТ (лат. Сгапзерішп, від 
Ігапз — за і зеріиш — огорожа) — 
поперечний неф або кілька нефів, 
що перетинають під прямим кутом 
головні поздовжні нефи культо¬ 
вої будівлі. 
ТРАНСІЛЬВАНІЯ — історична об¬ 
ласть на Пн. Румунії. В 1—3 ст. 
н. е. тер. Т., заселена племенами 
даків, була частиною римської 
провінції Дакії. В 6—7 ст. на 
тер. Т. оселилися слов'яни, з 
кін. 9 ст.— валахи, в 10 ст.— угор¬ 
ці. З 11 ст. Т. належала угор. 
королям. У 1541 Т. стала васаль¬ 
ним князівством Османської ім¬ 
перії. З 1687 Т.— під владою Габ- 
сбургів. Феод, гніт викликав чис¬ 
ленні сел. повстання (1437—38, 
Дожі Дєрдя повстання 1514, 1703, 
.1784—85; див. також Ракощ Фе- 
ренца II рух 1703—11). З утворен¬ 
ням 1867 Австро-Угорщини Т. 
включено до Угор. королівства. 
На поч. 20 ст. у Т. розгорнувся ро- 
бітн. рух. За Тріанонським мир¬ 
ним договором 1920 Т. було закріп¬ 
лено за Румунією. За Віденським 
арбітражем 1940 фашист, уряди 
Німеччини та Італії відторгли Пн. 
Т. на користь Угорщини (див. 
Віденські арбітражі 1938 і 1940). 
В жовтні 1944 Рад. Армія і рум. 
війська визволили Т. від фашист, 
військ. Паризькі мирні договори 
1947 з Румунією і Угорщиною від¬ 
новили рум.-угор. кордон за ста¬ 
ном на 1.1 1938. Пн. Т. було повер¬ 
нуто Румунії. 
ТРАНСІЛЬВАНСЬКЕ ПЛАТО - 
плато в Румунії, між Сх. і Пд. 
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Карпатами та Зх.-Румунськими 
горами. Для рельєфу характерне 
поєднання горбистих височин і куе- 
стових (див. Куести) пасом, міс¬ 
цями дуже розчленованих. Скла¬ 
дене переважно з пісковиків і 
глин. Родовища горючих газів, ку¬ 
хонної солі. Значні площі Т. п. 
розорано (посіви пшениці, тютю¬ 
ну, цукр. буряків). 
ТРАНСКРЙПЦІЯ (лат. Ігапзсгір- 
Ііо — переписування) в мово¬ 
знавстві— відтворення на пись¬ 
мі слів і текстів (з урахуванням 
їхньої вимови) засобами певної 
графічної системи. Розрізняють 
наук, й практичну Т. Нау¬ 
кова Т. буває фонетична й 
фонематична. Фонетична Т.— це 
передача звуків мови за допомогою 
спец, графічних знаків за принци¬ 
пом: кожен звук має позначатись 
окремим графічним знаком. Фо¬ 
нематична Т.— передача фонем за 
допомогою спец, графічних знаків. 
В основу більшості систем Т. по¬ 
кладено лат. алфавіт — напр., ь 
основу Міжнар. фонетичного ал¬ 
фавіту (МФА). В СРСР його (з 
деякими видозмінами) використо¬ 
вують при вивченні іноз. мов. Для 
мов, писемність яких має кири¬ 
личну графічну основу, використо¬ 
вується Т. на кириличній основі, 
зокрема, при викладанні мов і 
в діалектології. Практична 
Т. (або адаптація) — передача еле¬ 
ментів (морфем, слів, словосполу¬ 
чень) однієї мови літерами ін. мо¬ 
ви. Широко вживається в газетах, 
журналах, підручниках, на геогр. 
картах тощо, зокрема, при пере¬ 
дачі іншомовних власних назв, 
термінів тощо. Від Т. слід від¬ 
різняти транслітеращю. 
Літ.: Аванесов Р. И. Фонетика сов 
ременного русского литературного 
язьїка. М., 1956: Сучасна українська 
літературна мова. Фонетика. К., 
1969; Зиндер Л. Р. Общая фонетика. 
Л.Р 1979. А. О. Біленький. 

ТРАНС КРЙПЦІЯ в генетиці 
— перший етап біосинтезу білків, 
при якому відбувається перене¬ 
сення генетичної інформації; в ос¬ 
нові його лежить процес перепису¬ 
вання послідовності нуклеотидів 
дезоксирибонуклеїнової кислоти 
(ДНК) у послідовність нуклеоти¬ 
дів матричної рибонуклеїнової 
кислоти (мРНК). Здійснюється 
спец, ферментом — РНК-полімера- 
зою, який, приєднуючись до пев¬ 
ної ділянки ДНК (промотора), 
розплітає подвійну спіраль ДНК 
і, переміщуючись по одному з її 
ланцюгів у напрямі від З'-кінця 
до 5'-кінця, послідовно будує 
комплементарний (див. Компле- 
ментарність) йому ланцюг мРНК. 
В міру переміщення РНК-поліме- 
рази ростучий ланцюг мРНК відхо¬ 
дить від ДНК, і подвійна спіраль 
ДНК позаду ферменту відновлю¬ 
ється (мал.). Коли РНК-поліме- 
раза дійде до кінцевої ділянки да¬ 
ного відрізка ДНК (термінатора), 
мРНК повністю відокремлюється 
від ДНК. В процесі синтезу РНК 
беруть участь не самі рибонуклео- 
тиди, а їхні активовані похідні — 
рибонуклеозидтрифосфати, від¬ 
бір яких визначається природою 
основи нуклеотиду ДНК. Синте¬ 
зована РНК після ряду послідов¬ 
них модифікацій її структури ви¬ 
користовується далі в процесі 

синтезу білка (див. Трансляція в 
генетиці). 
Літ.: Молекулярньїе основи биосин- 
теза белкои. М., 1971; Гершензон С. М. 
Основи современной генетики. К., 
1983; Уотсон Дж. Молекулярная био- 
логия гена. Пер. с англ. М., 1978. 

А. П. Потапов. 
ТРАНСКРЙ ПЦІЯ в м у з и ц і — 
перекладення Луз. твору або віль¬ 
на переробка його для віртуозного 
виконання. Т. відомі з 16 ст., 
широкий розвиток Т. почався з 
18 ст. (бахівські Т. скрипкових 
концертів А. Вівальді). Див. та¬ 
кож Аранжировка, Парафраз. 
ТРАНСКРИСТАЛІЗАЦІЯ (від 
транс... і кристалізація) — кри¬ 
сталізація, що супроводиться про¬ 
ростанням стовпчатих кристалів 
через об’єм розплавленого металу 
(сплаву), який твердне. Вперше 
описана (1879) Д. К. Черновим. 
Сприяє утворенню однієї з харак¬ 
терних структур (зон) зливка — 
стовпчатої структури (стовпчатої 
зони, або зони Т.). Зона Т. міс¬ 
титься у зливку за зоною дрібних 
безладно розташованих кристалів, 
що утворилися біля стінки ливар¬ 
ної форми. Т. погіршує мех. вла¬ 
стивості металу через концентрацію 
неметалевих включень по грани¬ 
цях стовпчатих кристалів і на сти¬ 
ках стовпчатих зон, що ростуть 
від протилежних стінок зливка. 
Внаслідок цього при прокатці або 
куванні низькопластичних металів 
(сплавів) з розвинутою зоною Т. 
можуть виникнути довгі і глибо¬ 
кі тріщини. Запобігають розвитко¬ 
ві Т. модифікуванням або ін. спо¬ 
собами. Проте, щоб одержати ме¬ 
тали з анізотропією властивостей 
(напр., магнітних), прагнуть мак¬ 
симально розвинути зону транс¬ 
кристалізації. 
ТРАНСЛІТЕРАЦІЯ [від транс... 
і лат. 1іІ(1)ега — буква, літера] — 
передача знаків однієї графічної 
системи знаками іншої. При Т. 
знак одного алфавіту передають 
відповідним знаком або сполучен¬ 
ням знаків іншого (напр., лат. 
Іих — укр. люкс). Т. має велике 
практичне значення (напр., для 
міжнародної уніфікації на письмі 
географічних назв, власних назв 
тощо). 
транслокАція (від транс... і 
лат. 1 осіі5 — місце, розміщення) — 
1)В генетиці — тип хромосом¬ 
них мутацій, що виникають при 
одночасних розривах в двох або 
більше негомологічних хромосо¬ 
мах з наступним взаємним обміном 
між відірваними частинами хро¬ 
мосом. Т. не виявляються у фе¬ 
нотипі ні в гомозиготному (див. 
Гомозиготність), ні в гетерозигот¬ 
ному (див. Гетерозиготність) ста¬ 
ні (за винятком ефекту положен¬ 
ня гена). При Т. змінюються гру¬ 
пи зчеплення генів, які виявляють 
цитологічними або генетичними ме¬ 
тодами. Т. мають значення в ево¬ 
люції видів; використовують в се¬ 
лекції, напр. при штучному регу¬ 
люванні статі у шовковичного шов¬ 
копряда. 2) Процес перенесення 
в клітину і з неї різних речовин 
через мембрани біологічні за уча¬ 
стю спец, систем транспорту (див. 
Проникність біологічних мемб¬ 
ран). 3) Пересування у рослин 
води по ксилемі і поживних речо¬ 
вин по лубу. Ю. М. Александров. 

ТРАНСЛЯТОР (від лат. сгап5- 
Іаіог — переносник.)— 1) Програ¬ 
ма, призначена для перекладу 
(трансляції) описів алгоритмів з 
однієї мови програмування (вхід¬ 
ної) на іншу (вихідну). Є одним з 
осн. засобів автоматизації програ¬ 
мування для електронних обчис¬ 
лювальних машин. Т. в основному 
використовують для спрощення і 
прискорення створення програм 
ЦОМ у мовах магиинних і повні¬ 
шого використання машинних ре¬ 
сурсів. Крім перекладу алгорит¬ 
мів, Т. забезпечує виявлення син¬ 
таксичних і багатьох семантичних 
помилок (чим частково розв’язу¬ 
ється проблема наладжування про¬ 
грам), а також може здійснювати 
оптимізацію перекладаного алго¬ 
ритму згідно з тими або ін. кри¬ 
теріями якості (найчастіше — мі¬ 
німізацією часу виконання про¬ 
грами або об’єму використовува¬ 
ної пам'яті обчислювальної ма¬ 
шини). Широко використовують 
багатоступінчасті Т., в яких вихід¬ 
ною є деяка проміжна мова, спіль¬ 
на для ряду вхідних мов. Т. може 
складатися з кількох десятків 
і навіть сотень тисяч машинних 
слів; його складність визначається 
ступенем відмінності між вхідною 
і вихідною мовами та повнотою 
сервісних засобів (можливостями 
діагностики синтаксичних і семан¬ 
тичних помилок, оптимізаиії про¬ 
грами тощо). 
Розрізняють Т. компілюючого й 
інтерпретуючого типів. Компі¬ 
люючий Т. створює програ¬ 
му, яку можна виконувати після 
введення до неї вихідних даних. 
Інтерпретуючий Т. об’єд¬ 
нує процеси створення програми та 
її виконання, і для кожного нового 
набору вихідних даних його по¬ 
трібно застосовувати наново. Ду¬ 
же поширені Т. я процедурно-орі- 
єнтованих мов програмування 
{АЛГОЛ, КОБОЛ, ФОРТРАНта 
ін.) на машинні мови. Для однієї 
мови програмування часто доціль¬ 
но мати кілька Т.: швидкий — 
для наладжування програм або 
разового використання їх; о п і 
тимізуючі — для оптиміза- 
ції програм (за тими або ін. крите¬ 
ріями з метою багаторазового ви¬ 
користання їх; крокові (ін¬ 
терактивні), що забезпечу¬ 
ють поетапне конструювання і ви¬ 
конання програм і можливість у 
режимі діалогу вносити в алгоритм 
ті або ін. корективи. Т.— один з 
видів обробних програм заг. ма¬ 
тематичного забезпечення ЕОМ. 
2) Пристрій для підсилення, пе¬ 
ретворення і передавання електр., 
радіо- та телевізійних сигналів. 
Використовується при трансляції 
програм по радіо, телебаченню 
тощо. 
Літ.: Енциклопедія кібернетики, т. 2. 
К., 1973. К. Л. Ющенко. 

ТРАНСЛЯЦІЯ (від лат. 1гап5Іа- 
ііо — перенесення) в генети- 
ц і — другий етап біосинтезу біл¬ 
ків (див. Транскрипція в генети¬ 
ці), при якому відбувається пере¬ 
ведення генетичної інформації, 
записаної у вигляді послідов¬ 
ності нуклеотидів матричної 
(інформаційної) рибонуклеїнової 
кислоти (мРНК), в послідов¬ 
ність амінокислот поліпептид- 
них ланцюгів білків. Здійсню- 

ТРАНСЛЯЦІЯ 

Транскрипція в гене¬ 
тиці (схема процесу): 
/ — ДНК-матриця; 
2 — РНК-полімераза; 
3 — З'-кінець; 
4 — ростуча матрична 
РНК: 
5 — 5'-кінець. 
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ТРАНСЛЯЦІЯ 

12 3 4 

Трансмісія автомобіля: 
1 — зчеплення; 
2 — коробка передач; 
3 — карданна передача; 
4 — головна передача і 
диференціал. 

ється Т. на рибосомах. Амінокис¬ 
лоти, що синтезуються в клітині, 
надходять до рибосом за допомо¬ 
гою транспортних РНК (тРНК). 
Для кожної амінокислоти є свій 
різновид тРНК (іноді навіть кіль¬ 
ка) і особливий відповідний фер¬ 
мент, що їх активує. Під час Т. 
мРНК приєднується до рибосоми і 
рухається відносно неї завжди 
в одному напрямі (починаючи з 
5'-кінця і закінчуючи З'-кінцем). 
При цьому рибосома послідовно 
зчитує трійки нуклеотидів (ко- 
дони), а саме відбирає тРНК, ан- 
тикооон якої комплементарний 
(див. Комплементарність) коло¬ 
ну, що зчитується, і «пришиває» 
її амінокислотний залишок до ро¬ 
стучого поліпептидного ланцюга. 
Синтез ланцюга йде лише в од¬ 
ному напрямі — починається з 
М-кінцевої ланки й закінчується 
приєднанням С-кінцевої амінокис¬ 
лотної ланки. Початок Т. позначе¬ 
ний на мРНК спец, ініціюючим 
кодоном; кінець — термінуючим. 
Для їхнього зчитування існують 
відповідні спец, білкові фактори 
ініціації та термінації. В процесі 
подовження поліпептидного ланцю¬ 
га бере участь ін. спец, група біл¬ 
кових факторів. Системи Т. про¬ 
каріотів і евкаріотів мають свої 
характерні особливості, але єдині 
в своїй принциповій суті. 
Літ.: Молекулярньїе основьі биосин- 
теза белков. М., 1971; Шапвиль Ф., 
Знни А.-Л. Биосинтез белка. Пер. 
с франц. М., 1977; Уотсон Дж. Мо 
лекулярная биология гена. Пер. с англ. 
М., 1978; Стент Г., Кзлиндар Р. Мо 
лекулярная генетика. Пер. с англ. М.( 
1981. А. П. Потапов. 
ТРАНСЛЯЦІЯ в радіомов¬ 
ленні і телебаченн і— 
проведення позастудійних пере¬ 
дач безпосередньо з місць по¬ 
дій, а також включення в місцеву 
передачу програм, що надходять 
з ін. міст. Радіомовну Т. прова¬ 
дять за допомогою пересувних 
(в автобусах) звукозаписувальних 
станцій, обладнаних мікрофона¬ 
ми, магнітофонами, спец, пульта¬ 
ми та ін. пристроями. З цих стан¬ 
цій програма надходить в ефір 
або в міську радіотрансляційну 
мережу, в разі потреби її запису¬ 
ють (для подальшого відтворен¬ 
ня), користуючись магнітофоном. 
Для приймання програм з ін. міст 
служать міжміські лінії зв’язку 
і приймальні радіоцентри. Теле¬ 
візійну Т. здійснюють звичайно пе¬ 
ресувними телевізійними стан¬ 
ціями (див. також Репортажна 
телевізійна установка). На вели¬ 
ких об’єктах (напр., стадіонах), з 
яких ведуть радіо- і телепередачі, 
влаштовують напівстаціонарні й 
стаціонарні трансляційні пункти. 
На напівстаціонарних пунктах є 
постійно закладені кабельні мі¬ 
крофонні та ін. лінії, до яких опе¬ 
ративно підключаються пересувні 
станції. Стаціонарні пункти облад¬ 
нують так само, як і радіостудії 
і телестудії, що дає змогу обхо¬ 
дитись без пересувних станцій. 
ТРАНСМІСЙВНІ ХВОРбБИ 
(від лат. Ігап5ШІ55Іо — перехід, пе¬ 
редача) — група паразитарних та 
інфекційних захворювань людини і 
тварин, збудники яких переда¬ 
ються комахами та членистоноги¬ 
ми. Зараження відбувається при 
укусі комарами, кліщами, блоха¬ 

ми тощо, при потраплянні інфіко¬ 
ваних виділень переносників на 
шкіру і слизові оболонки та ін. 
шляхом. Розрізняють облігатно- 
трансмісивні хвороби, що переда¬ 
ються тільки специфічними пере¬ 
носниками (малярія, москітна га¬ 
рячка, кліщовий та вошовий по¬ 
воротні тифи, жовта гарячка, се¬ 
зонні енцефаліти — кліщовий та 
комариний, шкірний лейшманіоз 
та ін.), та факультативно-транс¬ 
місивні хвороби, збудники яких 
розповсюджуються різними шля¬ 
хами (повітряно-крапельним, трав¬ 
ним, безпосередньо від людини до 
людини), в т. ч. переносниками 
{чума, туляремія, гарячка Ку). 
Облігатні Т. х. відносять до кро¬ 
в’яних інфекційних хвороб, бо 
вхідними воротами і осн. середо¬ 
вищем для розмноження збудника 
є кров та лімфа. Багатьом Т. х. 
властива природна вогнищевість. 
ТРАНСМІСІЯ (від лат. Ігапятія- 
5Іо — перехід, передача) — меха¬ 
нізм, що передає мех. енергію 
(рух) від двигуна до її спожива¬ 
чів — виконавчих органів машини 
або до інших робочих машин. Т. 
(трансмісійний вал) приводить у 
дію робочі машини через приводні 
паси. Т. наз. також всю сукуп¬ 
ність передавальних механізмів 
від вала двигуна до робочих орга¬ 
нів машини, на якій він встанов¬ 
лений. До найпоширеніших нале¬ 
жать механічні Т. (мал.), якими 
рух, напр., від двигуна автомобі¬ 
ля або трактора передається їхнім 
ведучим колесам. Є також Т. гід¬ 
ромеханічні (гідротрансформатор 
і мех. коробка передач), гідро- 
об’ємні (гідронасос з гідромоніто- 
рами) і електромеханічні (генера¬ 
тор і електродвигуни). Ін. назва 
Т.— силова передача. 
ТРАНСМІТЕР (англ. тгапзшіі:- 
Іег, від лат. Ігапзшіио — переси¬ 
лаю) — телеграфний пристрій, 
що автоматично перетворює кодо¬ 
ві комбінації знаків тексту теле¬ 
грами, записані у вигляді отворів 
на перфораційній стрічці, на 
імпульси електр. струму, які над¬ 
ходять в лінію зв’язку як комбіна¬ 
ції коду телеграфного. До осн. 
частин Т. належать розподільник, 
при кожному оберті якого перфо¬ 
стрічка переміщується на один 
крок, і спец, пристррї, що виробля¬ 
ють відповідні до телеграфного 
коду комбінації струмових і без- 
струмових сигналів. Т. буває само¬ 
стійним передавачем телеграфних 
сигналів або служить приставкою 
до телеграфних апаратів. Засто¬ 
сування Т. дає змогу підвищувати 
продуктивність передавальної апа¬ 
ратури, ефективність використан¬ 
ня каналів зв’язку. 
ТРАНСМІТЕРИ в фізіоло¬ 
гії — те саме, що й медіатори. 
ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ моно¬ 
полії — найбільші монополії 
імперіалістичних держав, націо¬ 
нальні за капіталом, але міжнарод¬ 
ні за сферою діяльності. Т. м. 
встановлюють своє панування в од¬ 
ній або кількох сферах світ, ка¬ 
піталістичного г-ва з метою одер¬ 
жання монопольного надприбут¬ 
ку. Виступають Т. м. переважно 
у формі міжнар. трестів, концер¬ 
нів. Виникли в^кін. 19 — на поч. 
20 ст., коли на базі вивезення ка¬ 
піталу великі капіталістичні моно¬ 

полії в боротьбі за загарбання 
джерел сировини, ринків збуту, 
сфер прикладення капіталу почали 
створювати зарубіжні виробничі 
філіали. Набули значного розвит¬ 
ку з 50—60-х рр. До кін. 70-х рр. 
Т. м. контролювали понад 50 % 
пром. вироби, і бл. 60 % зовн. 
торгівлі капіталістичного світу. До 
найбільших Т. м. належать амер. 
монополії (виробляють значну ча¬ 
стину продукції в таких галузях, 
як автомоб., нафтова, електротех., 
хім., авіакосмічна тощо). Вони ма¬ 
ють розгалужену мережу філіалів 
у країнах Зх. Європи, в Канаді 
і країнах, що розвиваються. Зокре¬ 
ма, найбільша в капіталістичному 
світі амер. електротех. монопо¬ 
лія «Інтернейшенал бізнес мешінз» 
контролює від 50 % до 60 % прода¬ 
жу електронних обчислювальних 
машин у більшості капіталістичних 
д-в, її оборот 1980 становив 26,2 
млрд. дол. В серед. 70-х рр. серед 
500 великих неамер. Т. м. налічу¬ 
валось 84 англійські, 72 західно¬ 
німецькі, 44 французькі. Т. м. 
одержують надприбутки внаслідок 
посилення експлуатації найманої 
праці на підприємствах, які вони 
контролюють, впровадження наук.- 
тех. досягнень у вироби., ре¬ 
гулярної зміни номенклатури про¬ 
дукції, встановлення монопольно 
високих цін, великих капітало¬ 
вкладень і масштабності вироби., 
широкого маневрування капітала¬ 
ми тощо. Т. м. також підвищують 
свої прибутки, ухиляючись від 
сплати податків, займаючись ва¬ 
лютними спекуляціями, використо¬ 
вуючи різницю в заробітній платі 
і соціальному законодавстві різ¬ 
них країн тощо. Посиленню могут¬ 
ності Т. м. сприяє держ. стимулю¬ 
вання їхньої зовнішньоекон. екс¬ 
пансії шляхом збільшення фінанс. 
і орг.-тех. допомоги експортерам, 
гарантування і страхування при¬ 
ватних зарубіжних капіталовкла¬ 
день та ін. Зовнішньоекон. експан¬ 
сія Т. м. посилює суперечності в 
рамках світового капіталістичного 
г-ва: між діяльністю цих монопо¬ 
лій і держ. регулюванням еконо¬ 
міки в промислово розвинутих 
країнах, де містяться Т. м.; між 
Т. м. і країнами, що розвиваються, 
оскільки монополії вивозять цінну 
сировину, експлуатують дешеву 
робочу силу, підривають плато¬ 
спроможний попит, встановлюючи 
завищені ціни на товари, тощо. Ви¬ 
суваючи вимоги про новий міжна¬ 
родний економічний порядок, кра¬ 
їни, що розвиваються, намагаються 
встановити контроль над діяль¬ 
ністю Т. м. в економіці своїх кра¬ 
їн, обмежити їхню діяльність. 

С. В. М оперний. 

ТРАНСПІРАЦІЯ (від транс... і 
лат. 5ріго — дихаю, видихаю) — 
фізіологічний процес випарову¬ 
вання води живими рослинами. 
Осн. органами Т. є листки, у 
деяких рослин — видозмінені 
стебла (кладодії). Вода з рослин 
випаровується через продихи (про¬ 
дихова Т.), значно меншою мі¬ 
рою — через кутикулу (кутику- 
лярна Т.). Завдяки Т. в клітинах 
листків виникає сисна сила, яка 
забезпечує рух води з розчинени¬ 
ми в ній речовинами від коренів до 
листків («верхній двигун» руху во¬ 
ди . в рослинах). Сисна сила Т. 
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у трав’янистих рослин досягає 2— 
З атм., у деревних порід — 20 
атм.. що значно перебільшує ко¬ 
реневий тиск. Т. захищає листки 
від перегріву, що має важливе зна¬ 
чення для життєдіяльності рос¬ 
лин, зокрема для фотосинтезу. 
Величина Т. залежить від кіль¬ 
кості і стану продихів, будови ку¬ 
тикули, ступеня розвитку провід¬ 
ної системи, величини осмотич¬ 
ного тиску клітинного соку, на¬ 
сичення протоплазми клітин во¬ 
дою, інтенсивності освітлення, т-ри, 
вологості повітря тощо. Показни¬ 
ками Т. є: транспірацій¬ 
ний коефіцієнт (кількість 
води, необхідна рослині для ство 
рення 1 г сухої речовини), про¬ 
дуктивність Т. (кількість 
грамів сухої речовини, утворе¬ 
ної під час випаровування 1000 г 
води), інтенсивність Т. 
(кількість води, що випаровується 
з одиниці листкової поверхні за 
годину; вдень становить 15—500 г 
на 1 м2/год, вночі — 1—20 г на 
1 м2/год). Див. також Водний 
режим рослин. 
ТРАНСПЛАНТАЦІЯ (від лат. 
Ігапзріапіо — пересаджую) — пере¬ 
саджування клітин, органів та 
тканин в межах одного організму 
або від одного до іншого у тварин 
з метою наукових досліджень або 
у людей з метою лікування деяких 
тяжких хвороб. Людина або твари¬ 
на, у якої беруть орган чи ткани¬ 
ну для Т., зветься донором, а 
організм, що приймає їх,— реци¬ 
пієнтом. Пересадка в межах одно¬ 
го організму наз. автотранспланта¬ 
цією, між організмами одного і 
того ж виду — алотранспланта¬ 
цією, між різними видами — ксе¬ 
нотрансплантацією. Як метод нау¬ 
кового експерименту Т. веде свій 
початок від дослідів англ. вченого 
Дж. Евеліна (1662), клінічна Т. 
бере свій початок з праць М. І. 
Пирогова (кістковопластична опе¬ 
рація на нижніх кінцівках, 1835, 
1852), франц. вчених Ж. Ревердена 
(пересадка шкіри, 1869), А. Карре- 
ля (Т. судин, 1902) та рос. вче¬ 
них — П. І. Бухмана (пересадка 
суглобів, 1908), С. С. Іванової 
(пересадка шкіри, 1890), О. Ф. 
Шимановського (ринопластика пе¬ 
реднього відділу ока, 1906) та ін. 
Перші в світовій практиці операції 
з алотрансплантації життєво важ¬ 
ливих органів хворим здійснив укр. 
рад. вчений ТО. Ю. Вороний (Т. 
ірупної нирки, 1933, 1949). У роз¬ 
виток Т. великий внерок зробили 
також рад. вчені С. С. Брюхоненко 
(винайшов апарат штучного кро¬ 
вообігу, 1924), В. М. ІІІамов, М. X. 
Костюков (довели можливість ви¬ 
користання з метою Т. органів, 
вилучених з тіла померлого, 1926), 
С. С. Юдін (виконав перше пере¬ 
ливання посмертної крові, 1930), 
М. М. Єланський, І. М. Ііценко, 
П. М. Косяков, Ю. Г. Кучеренко, 
М. В. Соколов (вивчення при¬ 
чин відторгнення трансплантатів), 
В. П. Деміхоч (розробив експери¬ 
мент. методи Т. органів, 1947—60) 
та ін. В 1965 вперше в СРСР Б. В. 
Петровеьким була проведена ус¬ 
пішна Т. нирки від матері до доч¬ 
ки. У 1970 в Києві зроблена перша 
алотрансплантація сечового міху¬ 
ра. Були винайдені шляхи пригні¬ 
чення тканинної несумісності (див. 

Несумісність імунологічна). З ча¬ 
сом вчені приступили до вивчення 
проблеми Т. серця (англійський вче¬ 
ний Д. Харді, 1964; К. Барнард, 
ПАР, 1967). Першу операцію Т. 
серця в СРСР здійснив О. Ю. Виш- 
невський, 1968. В практику сучас. 
медицини широко впроваджена 
Т. шкіри, рогівки (запропонована 
В. П. Філатовим, 1931), кісток та 
суглобів, судин, фасцій, сухожил¬ 
ків, клапанів серця, кісткового 
мозку, ендокринних залоз тощо, 
завдяки чому значно поліпшилися 
результати лікування хворих. В 
різних країнах світу, а також в 
СРСР (1982) операцій Т. нирок 
проведено понад 40 000. За остан¬ 
ні 20 років зроблено також понад 
400 Т. серця, 450 — печінки (деякі 
хворі живуть бл. 10—15 років піс¬ 
ля Т.), 113 — підшлункової зало¬ 
зи, 73 операції по Т. виділених 
з цієї залози острівців Лангерган- 
са (над цим видом Т. успішно пра¬ 
цюють укр. рад. вчені, зокрема у 
київських н.-д. ін-тах клінічної та 
експериментальної хірургії та ен¬ 
докринології і обміну речовин, до¬ 
помагаючи хворим на діабет). З 
успіхом виконуються операції ре¬ 
плантації верхніх кінцівок та паль¬ 
ців. Центрами з розробки питань 
Т. в СРСР є Всесоюзний науковий 
центр хірургії АМН СРСР та Ін-т 
трансплантації штучних органів 
МОЗ СРСР (Москва). Зокрема 
в УРСР питаннями Т. займаються 
ін-ти хірургічного напряму у Киє¬ 
ві, Харкові, Одесі. Проблема Т. 
органів дуже складна, багатогран¬ 
на і потребує значних спільних 
зусиль різних спеціалістів: лі¬ 
карів і інженерів, хіміків і фізи¬ 
ків, біохіміків і фізіологів. Ус¬ 
пішний широкий фронт виконува¬ 
них в цій галузі праць дає повну 
підставу сподіватися, що проблеми 
Т. органів будуть повністю роз¬ 
в’язані. Див. також Тканинна те¬ 
рапія . 
Т.у рослин — пересаджування 
частини рослини або її органа на 
інше місце тої ж чи іншої рослини; 
один з поширених способів розмно¬ 
ження плодових, цитрусових, де¬ 
коративних лісових рослин, вино¬ 
граду та ін. Т. забезпечує стійке 
збереження характерних морфоло¬ 
гічних, біохім., госп. та ін. ознак 
та властивостей розмножуваних 
сортів і порід у численному ряду 
поколінь. При Т. під впливом му¬ 
тагенних факторів відбуваються 
спадкові мутаційні зміни тих чи 
ін. ознак трансплантованих компо¬ 
нентів (напр., поява спурових форм 
у яблуні). Застосування Т. сприяє 
збільшенню або зменшенню роз¬ 
мірів рослин, прискоренню або 
уповільненню вступу рослин у 
пору плодоношення, зміні смаку, 
кольору, часу достигання тощо. 
Про техніку Т. див. ст. Щеплення 
рослин. 
О. О. Шалімов, Л. В. Кейсевич 

(Т. у людини); 
М. О. Зеленський (Т. у рослин). 

ТРАНСПОЗЙЦІЯ (від лат. Ігапз- 
ропо — переміщую, переставляю) 
в математиці — перестанов¬ 
ка заданих елементів, при якій мі¬ 
няються місцями лише два з них. 
Напр., 541 переходить в 145 за до¬ 
помогою Т. елементів 5 і 1. 
ТРАНСПОЗЙЦІЯ в музиці — 
перенесення (транспонування) муз. 

твору з однієї тональності в ін¬ 
шу. Мета Т.— пристосувати твір 
для виконання вищим (нижчим) 
голосом (інструментом ін. діапа¬ 
зону чи строю) або полегшити 
читання нот. 
ТРАНСПОРТ (від лат. Ігапзрог- 
Іо — переношу, переміщую) — од¬ 
на з найважливіших галузей мате¬ 
ріального виробництва, яка забез¬ 
печує виробничі й невиробничі по¬ 
треби нар. господарства і населен¬ 
ня в усіх видах перевезень. До єди¬ 
ної транспортної системи СРСР 
входить Т. заг. користування (магі¬ 
стральний) і внутрішньовиробни¬ 
чий. Т. заг. користування, що пере¬ 
возить продукти праці, готову про¬ 
дукцію, сировину та напівфабри¬ 
кати з місць вироби, до пунктів 
споживання або дальшого пере¬ 
роблення, продовжує виробничий 
процес і тому належить до сфери 
матеріального вироби. Він включає 
залізничний транспорт, автомо¬ 
більний транспорт, морський 
транспорт, річковий транспорт, 
повітряний транспорт, трубо¬ 
провідний транспорт. До складу 
внутрішньовиробничого Т. вхо¬ 
дять внутрішньобудівельний, внут¬ 
рішньогосподарський, внутрішньо¬ 
заводський, внутрішньопортовий. 
Внутрішньовиробничий Т. пром. 
підприємства є складовою части¬ 
ною промислового транспорту. 
Пасажирський Т. заг. користуван¬ 
ня, який задовольняє потреби лю¬ 
дей у просторовому переміщенні 
з виробничими або особистими ці¬ 
лями, також відносять до виробни¬ 
чої сфери. Існує ще Т. особистого 
користування (легкові автомобі¬ 
лі. мотоцикли, велосипеди, човни 
тощо). 
В СРСР розвиток Т. і координація 
перевезень між окремими його 

Вантажооборот усіх видів 
транспорту загального 
користування СРСР 
(млрд. т • км) 

1940 1982 

Всі види транспорту 
у т. ч. 

494,4 7106,7 

залізничний 420,7 3464,5 
морський 24,9 834,5 
річковий 
трубопровідний (наф¬ 
то- і нафтопродукто- 

36,1 262.4 

проводи) 3,8 1306,8 

автомобільний 8,9 464,0 

повітряний 0,02 3.03 

Вантажооборот усіх видів 
транспорту загального користування 
УРСР (млрд. т • км) 

1940 1982 

Всі види транспорту 
у т. ч. 

79,0 794,9 

залізничний 71,9 475,0 
морський 4,3 177,0 
річковий 
трубопровідний (наф¬ 
то- і нафтопродукто- 

1,1 11,3 

проводи) 56,1 

автомобільний 1,7 75,3 

повітряний 0.0 0,2 

ТРАНСПОРТ 
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видами спрямовується єдиним 
нар. - госп. планом. Вантажообо- 
рот усіх видів Т. країни 1982 зріс 
порівняно з 1940 в 14,4 раза, паса- 
жирооборот — у 8,в раза. Зміни¬ 
лася і структура вантажообороту 
і пасажирообороту країни. Трансп. 
мережа УРСР за рівнем розвитку 
посідає 2-е місце в загальносоюзно¬ 
му масштабі. На кінець 1982 в рес¬ 
публіці експлуатаційна довжина 
з-ць становила 22,6 тис. км. роз¬ 
горнута довжина під’їзних шляхів 
пром. підприємств і орг-цій — 25,3 
км, автомоб. шляхів з твердим по¬ 
криттям — 138,6 тис. км, судно¬ 
плавних шляхів, що їх експлуату¬ 
ють у межах УРСР,— 4,9 тис. км. 
Осн. морські порти республі¬ 
ки — Іллічівськ, Одеса, Жданов, 
Херсон, Ізмаїл; річкові — Київ, 
Дніпропетровськ, Запоріжжя, 
Херсон (див. окремі статті про мор¬ 
ські й річкові порти). В УРСР на 
10 тис. км2 території припадає 
375 км залізничних колій та 81 км 
внутрішніх судноплавних водних 
шляхів. У післявоєнні роки вели¬ 
кого значення набув автомоб. Т., 
питома вага якого в перевезеннях 
вантажів і пасажирів постійно зро¬ 
стає внаслідок спеціалізації ру¬ 
хомого складу, розширення мережі 
автошляхів з твердим покриттям і 
поліпшення організації перевезень. 
Збільшуються перевезення річко¬ 
вим Т., на дальший розвиток яко¬ 
го впливає зростання обсягів змі¬ 
шаних залізнично-водних переве¬ 
зень, впровадження суден змішано¬ 
го плавання «ріка — море». Швид¬ 
кими темпами розвивається морсь¬ 
кий Т. УРСР. Всі найважливіші 
пром. та адм. центри республіки 
сполучені повітр. лініями. По тер. 
УРСР проходять нафтопроводи 
Гнідинці — Кременчук, Долина — 
Дрогобич, Кременчук—Херсон, тут 
розміщені частина магістрального 
нафтопроводу «Дружба», газопро- 

Пасажирооборот усіх видів 
транспорту загального 
користування СРСР (млрд. 
пасажиро-кілометрів) 

1940 1982 

Всі види транспорту 108,7 941,4 

у т. ч. 
залізничний 100,4 347,9 
морський 0,9 2,4 
річковий 3,8 6.0 
автомобільний (авто¬ 
буси заг. користу¬ 
вання) 3,4 412,6 
повітряний 0.2 172,5 

Пасажирооборот усіх видів 
транспорту загального користування 
УРСР (млрд. пасажиро-кілометрів) 

1960 1983 

Всі види транспорту 36,8 158,6 
у т. ч. 

залізничний 25,4 61,3 
морський 0,4 1.3 
річковий 
автомобільний (ав¬ 

0.3 0.6 

тобуси заг. користу¬ 
вання) 10,0 83.9 
повітряний 0.7 11.5 

воду Уренгой—Ужгород, ча¬ 
стина нафтопродуктощюводу від 
Грозного до Донец. оол. В УРСР 
бере початок газопровід «Братерст¬ 
во» (лив. Газопровід, Газова про 
мисловість). Великого розвитку в 
УРСР набули всі види міського 
транспорту, в і. ч. метрополі¬ 
тен, швидкісний трамвай. 
Передбачено на 1981—85 збільши 
ги по СРСР вантажооборот за¬ 
лізничного Т. на 14—15 %, паса- 
жирооборот — на 9 %, вантажо¬ 
оборот мор. Т.— на 8—9 % , річко¬ 
вого Т.— на 19—20 % , автомоб. Т. 
заг. користування — в 1,3—1,4 ра 
за і пасаж ирооборот автобусів 
заг. користування — на 16—18 %. 
На Україні намічено збільшити 
вантажооборот усіх видів Т. на 
11—13%, у т. ч. залізничного — 
на 11 —12 %, автомобільного заг. 
користування — на 18 — 20 %. 
Див. також розділ Транспорт у ст. 
Союз Радянських Соціалістичних 
Республік, в окремому томі Ук¬ 
раїнська Радянська Соціалістич¬ 
на Республіка, у статтях про ок¬ 
ремі союзні республіки та зару¬ 
біжні країни. 
Літ.: Зкономические вопросьі разви- 
тия транспорта. К., 1974; Зотов Д. К., 
Козин Б. С. Единая транспортная си¬ 
стема страньї в десятой пятилетке. 
М., 1977; Резер С. М. Совершенство- 
вание управлення транспортом. М., 
1981; Бирюков В. Е. Транспорт в один 
надцатой пятилетке. М., 1981; Народ¬ 
неє хозяйство СССР в 1982 г. Стати- 
стический ежегодник. М., 1983; На¬ 
родне господарство Української РСР 
у 1982 р. Статистичний щорічник. 
К., 1983. В. М. Гурнак. 
ТРАНСПОРТЕР (франц. Ігапзрог- 
Іеиг, від лат. Ігапзрогіо — перено¬ 
шу, переміщую) — машина (при¬ 
стрій), якою безперервне або з за¬ 
даним ритмом транспортують ван¬ 
тажі (вироби) на порівняно неве¬ 
лику, а іноді й на значну від¬ 
даль; те саме, що й конвейєр. Т. ро¬ 
ликовий наз. також рольгангом, 
Т. гвинтовий — шнеком. 
ТРАНСПОРТЙР (від лат. Ьгап5- 
рогіо — переношу)— креслярський 
інструмент для побудови і вимі¬ 
рювання кутів на кресленнях. Т. 
має вигляд півкруга, поділеного 
на 180°, центр якого міститься на 
лінійці з поперечним масштабом 
(мал.). 
ТРАНСПОРТНЕ будівнйцт- 
ВО — галузь нар. господарства, 
яка здійснює спорудження нових 
і реконструкцію діючих об’єктів 
залізничного, автомобільного, вод¬ 
ного, повітряного, трубопровідно¬ 
го транспорту. Включає такі ви¬ 
ди робіт: буд-во земляного полот¬ 
на з-ць і автомоб. шляхів, буд-во 
аеродромів, мор. і річкових прича¬ 
лів, верхньої будови з-ць, твердих 
покриттів автошляхів та аеродро¬ 
мів, спорудження метро, мостів, 
тунелів, магістральних трубопро¬ 
водів, каналів, електрифікацію 
з-ць, буд- во службово-тех. споруд, 
житл. будинків та ін. соціально- 
побутових об’єктів для забезпе¬ 
чення нормальних умов експлуата¬ 
ції транспорту. В СРСР Т. б. 
здійснюється відповідно до пер¬ 
спективних* планів розвитку єди¬ 
ної транспортної системи СРСР. 
За 1971—82 в країні введено в 
експлуатацію 8,1 гис. км з-ць, 
електрифіковано 11,8 тис. км, ус¬ 
татковано автоблокуванням і дис¬ 
петчерською централізацією понад 

ЗО тис. км, споруджено 272 тис. 
км автошляхів з твердим покрит¬ 
тям, прокладено 35,5 тис. км наф¬ 
топроводів, 76,5 тис. км газопро¬ 
водів. За післявоєнні роки збудо¬ 
вано нові порти в Находці, Петро- 
павловську-Камчатському, Сочі, 
Одесі, Миколаєві, Іллічівську, Ва- 
ніно та ін. Створено залізничні 
поромні переправи Баку— Красно- 
водськ, Ваніно — Холмськ, Іллі¬ 
чівськ — Варна; нові аеродроми — 
в Москві (Домодєдовський і Шере- 
метьєвський), у Києві (Бориспіль¬ 
ський), Новосибірську, Мінераль¬ 
них Водах, Казані, Алма-Аті, Таш- 
кенті та ін. містах; великопрогінні 
мости через Волгу, Єнісей, Дніпро 
(в Києві та Миколаєві). В мор. і 
річкових портах СРСР збудовано 
десятки тисяч погонних метрів при¬ 
чалів, у т. ч. на Україні — в Одесі, 
Миколаєві, Херсоні. Будуються 
нові лінії метрополітенів у Моск¬ 
ві, Ленінграді, Києві, Тбілісі, Ба¬ 
ку, Харкові, Єревані, Ташкенті. 
Будуються метрополітени в Мін¬ 
ську, Дніпропетровську. В містах 
з населенням понад 1 млн. чол. 
також проектується буд-во їх. 
В Основних напрямах економіч¬ 
ного і соціального розвитку СРСР 
на 1981—1985 роки і на період 
до 1990 року передбачено ввести в 
експлуатацію не менш як 5 тис. 
км залізничних колій, електрифі¬ 
кувати понад 6 тис. км і обладнати 
автом. блокуванням і диспетчер¬ 
ською централізацією більш як 15 
тис. км нових залізничних колій; 
зміцнити буд. базу залізничного 
транспорту; розширювати буд-во 
автомоб. шляхів у сільс. місцевос¬ 
ті; розробити і впровадити техно¬ 
логію цілорічного буд-ва трубо¬ 
проводів у важкодоступних райо¬ 
нах із складними природно-кліма¬ 
тичними умовами. Об’єкти Т. б. 
УРСР проектують н.-д. і проектні 
ін-ти, зокрема Головтранспроекту 
М-ва трансп. буд-ва2 держ. про¬ 
ектно-розвідувальні ін-ти в Киє¬ 
ві, Харкові, Дніпропетровську. 
Див. також статті про окремі види 
транспорту. В. В. Баруленков. 

ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУ¬ 
ДУВАННЯ — сукупність галу¬ 
зей машинобудування, підприємст¬ 
ва яких виробляють локомотиви, 
вагони, судна, літаки, автомобілі 
та інші транспортні засоби. Див. 
Залізничне машинобудування, 
Суднобудування, Авіаційна про¬ 
мисловість, Автомобільна про¬ 
мисловість. 
ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО — в 
СРСР сукупність правових норм, 
що регулюють діяльність соціалі¬ 
стичного транспорту по перевезен¬ 
нях вантажів, пасажирів, багажу 
і пошти. Транспортне законодав¬ 
ство систематизоване за видами 
транспорту. На залізничному тран¬ 
спорті діє Статут залізниць 
СРСР, на річковому — Статут 
внутрішнього водного транспор¬ 
ту СРСР, на морському — Ко¬ 
декс торговельного мореплавства 
СРСР, на повітряному — Повітря¬ 
ний кодекс СРСР, на автомобіль¬ 
ному — статути автотранспорту 
союзних республік (див. Ста¬ 
тут автомобільного транспорту 
УРСР). Зазначені кодекси і ста¬ 
тути регулюють відносини по пере- 
возки договорах стосовно певного 
виду транспорту тощо. Спільні 

« 



для всіх видів транспорту норми 
(строки пред’явлення та розгляду 
претензій, строки позовної дав¬ 
ності тощо) містяться в Основах 
цивільного законодавства Союзу 
РСР і союзних республік, цивіль¬ 
них кодексах. Крім того, до Т. п. 
належать норми, які забезпечу¬ 
ють безпеку руху засобів транспор¬ 
ту, і ті, які визначають правовий 
статус транспортних підприємств 
— залізниць, паооплавств тощо. 
ТРАНСПОРТНИЙ КОРАБЕЛЬ 
укосмонавтиці — косміч¬ 
ний літальний апарат для вико¬ 
нування транспортних операцій в 
космічному просторі. Осн. при¬ 
значення Т. к.— доставка на нав¬ 
колоземну орбіту автом. і піло¬ 
тованих об’єктів і повернення їх 
на Землю, переведення корисних 
вантажів на ін. орбіти або траєкто¬ 
рії польоту до Місяця й планет 
(див. Космічний буксир). Т. к. 
може бути автоматичним або піло¬ 
тованим, одноразового чи багатора¬ 
зового використання (див. Тран¬ 
спортні системи багаторазові в 
космонавтиці). Першим в історії 
космонавтики пілотованим Т. к. 
с«Союз», першим автом. безпілот¬ 
ним Т. к.— «Прогресе». Поча¬ 
лась експлуатація амер. космічних 
кораблів багаторазового викори¬ 
стання за програмою <Шаттл>. 

Ю. М. Михайлов. 

ТРАНСПОРТНІ ВЙТРАТИ — 
сукупність витрат народного 
г-ва, пов’язаних з переміщенням 
вантажів і пасажирів. Т. в. вклю¬ 
чають заробітну плату з нараху¬ 
ваннями, вартість витрачених ма¬ 
теріалів, палива, електроенергії, 
амортизаційні відрахування та ін. 
витрати, пов’язані з використан¬ 
ням транспорту. При перевезенні 
вантажів до Т. в. включають витра¬ 
ти на вантажно-розвантажуваль¬ 
ні роботи, на перевезення вантажів 
від пунктів вироби, до місця спо¬ 
живання, на тару (якщо вона по¬ 
трібна тільки для перевезення 
вантажу, а не для його зберігання 
чи продажу); при перевезенні паса¬ 
жирів — витрати на обслуговуван¬ 
ня пасажирів у пунктах відправ¬ 
лення і призначення (вокзалах, 
портах, станціях), на переміщен¬ 
ня пасажирів різними видами 
транспорту. Розрізняють суспіль¬ 
ні Т. в. і витрати трансп. підпри¬ 
ємств. До суспільних Т. в., 
крім витрат на перевезення ванта¬ 
жів і пасажирів транспортом заг. 
користування, включають і витра¬ 
ти пром. підприємства на переве¬ 
зення вантажів під’їзними шляха¬ 
ми до транспорту заг. користу¬ 
вання. Витрати транспорт¬ 
них підприємств склада¬ 
ються з витрат на перевезення, 
витрат на вантажно-розвантажу¬ 
вальні роботи та зберігання ванта¬ 
жів. Скорочення Т. в. досягають 
за рахунок усунення неращ опаль¬ 
них перевезень, здійснення комп¬ 
лексної механізації і автоматиза¬ 
ції вантажно-розвантажувальних 
і складських робіт та ін. захо¬ 
дів. 
ТРАНСПОРТНІ МАШЙНИ на 
повітряній подушці — машини, 
що рухаються над земною або вод¬ 
ною поверхнею на стиснутому по¬ 
вітряному прошарку (подушці), 
створеному під їхніми днищами. 
Повітр. подушка дає змогу значно 

зменшувати опір рухові машин, 
підвищувати швидкість руху і 
поліпшувати прохідність їх.тСтво- 
рюють її статичним і динамічним 
способами. За статичним способом 
з цією метою під днище машини 
нагнітають (вентиляторами, ком¬ 
пресорами) повітря. Динамічний 
спосіб пов’язаний з утворенням по¬ 
вітр. подушки під крилом машини 
внаслідок швидкісного напору по¬ 
вітр. потоку. Основні схеми ство¬ 
рення повітряної подушки — 
камерна, соплова, щілинна та кри- 

Транспортні машини на повітряній 
подушці: 
1 — пасажирський автомобіль; 
2 — платформа лля перевезення ван¬ 
тажів по слабких грунтах. 

лова. До транспортних машин на 
повітр. подушці належать екрано¬ 
плани, судна на повітряній по¬ 
души?. Є також платформи, 
трейлери, піддони й автомобілі 
на повітр. подушці (колеса таких 
автомобілів сприймають лише 5— 
ЗО % маси машини), якими пе¬ 
реміщують вантажі в умовах без¬ 
доріжжя. Розроблено проекти і 
створено дослідні зразки трансп. 
систем з використанням вагонів 
на повітр. подушці (розміщують 
такі системи на поверхні землі, 
на естакадах, у тунелях; швидкість 
руху вагонів до 300 км/год, потуж¬ 
ність тягових двигунів до 1800 
кВт). Ідею використання повітря 
для зменшення опору рухові було 
запропоновано ще у 18 ст. швед, 
вченим Е. Сведенборгом. Принцип 
руху трансп. засобів на повітр. 
прошарку (подушці) теоретично 
обгрунтував (1927) К. Е. Ціолков- 
ський, який запропонував конст¬ 
рукцію безколісних залізнич. ва¬ 
гонів і новий тип колії. У 30-х рр. 
рад. вчений В. І. Левков розробив 
принцип руху суден на повітр. 
подушці, у 1953 моск. студент 
Г. С. Туркін сконструював модель 
автомобіля на повітр. подушці. З 
50-х рр. Т. м. на повітр. подушці 
почали розробляти і досліджува¬ 
ти в Англії, СІЛА та ін. країнах. 
Літ.: Ружицкий Е. И. Воздушньїе 
вездеходьі. М., 1964; Основи теории 
судов на воздушной подушке. М., 
1970; Шойхет Б. М. Воздушная подуш¬ 
ка в промьішленном транспорте. М., 
1970; Дробннский В. А. Бесколесньїе 
поезда. М., 1974. В. Г. Матвєєв. 
ТРАНСПОРТНІ системи БА¬ 
ГАТОРАЗОВІ в космонав¬ 
тиці — системи транспортних 
кораблів багаторазового викори¬ 
стання. Призначення Т. с. б.: 
доставляння корисних вантажів 
(КВ), включаючи космонавтів, і 
космічних об’єктів (КО) з Землі на 

геоцентричні орбіти. а також КВ 
на КО, що перебувають на таких 
орбітах; повернення на Землю КВ 
і КО з геоцентричних орбіт, а та¬ 
кож КВ з КО, що на цих орбітах 
(Т. с. б. типу «Земля — орбіта — 
Земля»); транспортування КО 
(див. Космічний буксир) між ор¬ 
бітами, включаючи планетоцент- 
ричні; транспортування КВ між 
КО, що перебувають на цих орбі¬ 
тах; розгін та гальмування між¬ 
планетних космічних літальних 
апаратів (Т. с. б. типу «орбіта — 
орбіта»); транспортування КВ між 
планетоцентричною орбітою і по¬ 
верхнею відповідної планети (Т. 
с. б. типу «орбіта — планета — 
орбіта»). З 1981 в СІЛА експлу¬ 
атується багаторазова трансп. 
система за програмою «Шаттл». 

/О. М. Михайлов. 

ТРАНСПОРТНО-ВІДВАЛЬНИЙ 
МІСТ — самохідний безперервної 
дії агрегат, яким м’які покривні 
породи, вийняті при відкритій роз¬ 
роби? родовищ корисних копалин, 
переміщують у внутр. відвал. Т.-в. 
м. (мал.) діє разом з роторними або 
багатоківшевими екскаваторами. 
Створено також Т.-в. м. з вбудо¬ 
ваним екскаватором. Під час роз¬ 
робки родовища вийнята покривна 
порода потрапляє від екскаватора 
на з’єднувальний конвейєр, з нього 
— на стрічковий (один або кілька) 
конвейєр прогонової частини мо- 
ста і з кінця відвальної консолі 
скидається у відвал. Опори Т.-в. 
м. — на рейковому, іноді — гусе¬ 
ничному ході. Довжина Т.-в. м.— 
300—500 м, виліт відвальної кон¬ 
солі — 150—300 м. ЛІвидкість руху 
конвейєрних стрічок — до 8 м/хв. 
Продуктивність Т.-в. м.— до 10 
тис. і більше кубометрів породи 
за годину. В УРСР їх викорюго- 
вують при видобуванні бурого ву¬ 
гілля, залізних та ін. руд. 

М. М. Жеібін. 
ТРАНССУДАТ (від транс... і 
лат. 511СІО — потію, просочуюсь) — 
набрякова рідина, яка скупчуєть¬ 
ся в тканинах і порожнинах тіла 
людини і тварин в результаті її 
просочування з плазми крові крізь 
стінки капілярів і за своїм складом 
нагадує лімфу. Утворення Т. спо¬ 
стерігається при недостатній ді¬ 
яльності серця, нирок, цирозі 
печінки, порушеннях заг. живлен¬ 
ня (дистрофія, авітаміноз) та ін. 
хворобливих станах. Див. також 
Асцит, Водянка, Набряк, Випіт. 
ТРАНСУРАНОВІ елементи — 
радіоактивні хім. елементи, що в 
періодичній системі елементів 
Д. І. Менделєєва розташовані за 
ураном, ат. н. 2 ^ 93. До Т. е. 
належать; нептуній, плутоній, 
америиій, кюрій, берклій, калі¬ 
форній, ейнштейній, фермій, мен¬ 
делевій, нобелій, лоуренсій, кур¬ 
чатовій та елементи з ат. н. 105— 
107, які поки що не мають назв. 
У природі не існують, за винятком 
нептунію і плутонію, які міс¬ 
тяться в дуже малих кількостях в 
уранових рудах. Усі Т. е. одер- 
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трансуранові 

ЕЛЕМЕНТИ 

Транспортні машини 
на повітряній подуш¬ 
ці. Основні схеми ство¬ 
рення повітряної по¬ 
душки: 
а — камерна; 
б — соплова: 
в — щілинна; 
г — крилова. 

Транспортно-відваль¬ 
ний міст: 
1 — прогонова частина; 
2 — екскаваторна опо¬ 
ра; 
3 — відвальна опора; 
4 — стрічковий кон¬ 
вейєр; 
5 — відвальна консоль 
(праворуч — зона дії 
екскаватора, ліворуч — 
внутрішній відвал). 
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ТРАНСФЕРАЗИ 

Трансферкар. 

Вимірювальні транс¬ 
форматори електричні: 
1 — для вимірювання 
напруги; 
2 — для вимірювання 
струму. 

жано штучно за допомогою ядер¬ 
них реакцій. Т. е. з ат. н. 93— 
103 належать до актиноїдів. У 
Т. е. період піврозпаду зменшу¬ 
ється із зростанням ат. н. і стано¬ 
вить у останніх з них секунди і 
долі секунди. Теоретично передба¬ 
чено існування груп довгоживу- 
чих ізотопів для Т. е. з ат. н. 110— 
114. Ю. Я. Фіалков. 
ТРАНСФЕРАЗИ (від лат. Ігапз- 
Гего — переношу) — клас фер¬ 
ментів, які в клітинах різних ор¬ 
ганізмів каталізують перенесення 
певних хім. груп від однієї сполу¬ 
ки (донора групи) до іншої (акцеп¬ 
тора групи). Систематичні назви 
Т. формують за схемою: «донор: 
акцептор — група — трансферазам 
[напр., фермент, що каталі¬ 
зує перенесення фосфатної гру¬ 
пи від аденозинтрифосфорної кис¬ 
лоти, або АТФ (див. Аденозин- 
фосфорні кислоти), до креатина, 
наз. АТФ: креатин — фосфотранс- 
фераза]. Тривіальні (робочі) наз¬ 
ви Т. складають за двома схемами: 
«акцептор — група — трансфера¬ 
зам або «донор — група — тран¬ 
сферазам. Відомо понад 450 Т., які 
за хім. природою груп, що транс¬ 
портуються, поділяють на підкла¬ 
си: Т., що переносять одновугле- 
цеві (напр., карбоксил-, метил- 
трансферази тощо) та глікозильні 
(напр., гексозилтрансферази) за¬ 
лишки; альдегідні або кетонні 
(напр., гранскетолаза, трансальдо- 
лаза), азотисті, фосфатні та суль¬ 
фідні (напр., аміно-, фосфо- та 
сульфідтрансферази) групи. Т. ду¬ 
же поширені в тваринних і рослин¬ 
них тканинах та мікроорганізмах 
і беруть участь в реакціях про¬ 
міжного обміну речовин. Представ¬ 
никами класу Т. є. напр., фосфо- 
рилази. 
ТРАНСФЕРКАР (англ. сгапз- 
Гегсаг, від лат. ІгапзГего — перено¬ 
шу, переміщую і англ. саг — вагон, 
візок) — саморозвантажний і са¬ 
морушний піввагон з чотирма тя¬ 
говими електродвигунами. Швид¬ 
кість переміщення Т. (мал.)— 
18—20 км/год, місткість — 25— 
100 м*. В Т. переміщують сирови¬ 
ну зі складів до доменних печей. 
ТРАНСФОРМАТОР (від лат. 
ІгапзГогто — перетворюю, змінюю) 
в т е х н і ц і — пристрій, яким 
перетворюють (змінюють) суттєві 
властивості енергії або об’єктів. 
До найпоширеніших пристроїв, що 
перетворюють властивості енергії, 
належать трансформатори елек¬ 
тричні і гідротрансформатори (гі¬ 
дродинамічні перетворювачі, див. 
Гідравлічна передача). Оптико- 
мех. пристроями, якими перетво¬ 
рюють властивості об’єктів (пла¬ 
нові та перспективні аерознімки 
місцевості — на горизонтальні), 
є фототрансформатори. 
ТРАНСФОР М АТОР ЕЛЕК- 
ТРЙЧНИЙ — статичний (без ру¬ 
хомих частин) пристрій, що пере¬ 
творює (підвищує, знижує) напру¬ 
гу змінного струму при незмінній 
частоті. Принцип його дії грунту¬ 
ється на явищі електромагнітної 
індукції. Вперше Т. е. був викори¬ 
станий (1876) П. М. Яблочковим 
у колах електр. освітлення. У 
1890 М. О. Долгво-Добровольський 
розробив трифазний трансформа¬ 
тор. Т. е. (мал.) являє собою феро- 
магн. осердя (магнітопровід), на 

якому розміщені одна первинна і 
одна, дві або більше вторинні ізо¬ 
льовані обмотки, що індуктивно 
(див. Індукція у фізиці) зв’язані 
між собою. У деяких Т. е. первин¬ 
на і вторинна обмотки мають 
спільну частину (див. Автотранс¬ 
форматор). За видом перетворю¬ 
ваного струму розрізняють Т. е. 
одно- і трифазні. До осн. Т. е. 
належать силові трансформатори, 
їхні магнітопроводи і обмотки зви¬ 
чайно вміщують у бак, заповнений 
маслом, яке використовується для 
ізоляції й охолодження обмоток 
(масляні Т. е.). Т. е. без масляного 
охолодження наз. сухими. Конст¬ 
рукція обмоток деяких трансфор¬ 
маторів дає змогу усувати появу 
небезпечних напруг на ізоляції 
(грозоупорні Т. е.), іноді два і 
більше силові трансформатори вми¬ 
кають послідовно (каскадні Т. е.), 
використовують трансформатори 
з регулюванням напруги під наван¬ 
таженням (переважно для перероз¬ 
поділу потужності між спожива¬ 
чами). Ккд потужних силових Т. е. 
0,98—0,99. Силові Т. е. встанов¬ 
люють на лініях електропередачі, 
в пром. печах, у зварювальних апа¬ 
ратах тощо. Крім силових, є Т. е.: 
вимірювальні, що знижують вели¬ 
кі напругу і струм до величини, 
зручної для вимірювання їх стан¬ 
дартними приладами; імпульсні, 
які перетворюють імпульси напру¬ 
ги і струму (їх застосовують як по¬ 
годжуючі трансформатори, напр. 
для складання імпульсних сигна¬ 
лів); випробні, радіочастотні та 
ін. Потужність Т. е.— від часток 
вольт-ампер до кількох сотень 
мегавольт-ампер. Перетворювана 
ними напруга — від часток вольт 
до сотень кіловольт. 
ТРАНСФОРМАТОРНА ПІД¬ 
СТАНЦІЯ — електрична підстан¬ 
ція, що підвищує або знижує нап¬ 
ругу змінного струму і розподіляє 
електричну енергію між спожива¬ 
чами. Складається з силових тран¬ 
сформаторів електричних (зви¬ 
чайно одного або двох), розподіль¬ 
них пристроїв, пристроїв автом. 
керування й захисту (див. Захист 
електричної мережі), допоміжного 
устаткування. На деяких Т. п. роз¬ 
міщують автотрансформатори. 
Розрізняють Т. п.: з розміщенням 
устаткування на відкритому май¬ 
данчику і в закритому приміщен¬ 
ні (напр., в окремому будинку); 
підвищувальні та знижувальні. На 
підвищувальних Т. п. (їх розміщу¬ 
ють звичайно при електростанці¬ 
ях) первинна напруга струму, що 
його виробляють генератори елек¬ 
тростанції, перетворюється на вто¬ 
ринну (вищу), необхідну для пере¬ 
давання енергії споживачам по 
лініях електропередачі. Знижу¬ 
вальні Т. п. перетворюють первин¬ 
ну напругу електр. мережі на вто¬ 
ринну (нижчу). Такі Т. п. бувають 
районні, головні знижувальні і 
місцеві (цехові). Районні Т. п. 
живляться від високовольтних лі¬ 
ній електропередачі і постачають 
електроенергію головним знижу¬ 
вальним підстанціям, а ті, знизив¬ 
ши напругу до 6, 10 або 35 кВ,— 
місцевим (цеховим) підстанціям, 
де напруга знижується до 690, 
400 або 230 В. Підстанції невеликої 
і середньої потужності можуть* 
бути комплектними (комплектні 

Т. п., мал.) — з блоків, що їх 
виготовляють на з-ді і поставляють 
складеними або повністю підготов¬ 
леними до складання. В СРСР се¬ 
рійно випускають комплектні Т. 
п. потужністю від 20 до 31500 кВА, 
з первинною напругою 6, 10, 35, 
110 і 220 кВ і вторинною від 0,22 
до 10 кВ. 
ТРАНСФОРМАТОРНА сталь 
— кремениста сталь з високою 
магнітною проникністю і незнач¬ 
ними втратами на гістерезис і 
вихрові струми. Належить до ле¬ 
гованих і високолегованих елек¬ 
тротехнічних сталей, являє со¬ 
бою магнітно-м’який матеріал 
(див. Магнітні матеріали). Роз¬ 
різняють Т. с. гаряче- і холодно¬ 
катану. Гарячекатана Т. с. (2,8— 
4,8 % 5і) після відпалу характери¬ 
зується ізотропією магн. власти¬ 
востей. У холоднокатаної Т. с. 
(2,8—3,25 % 5і) на відміну від 
гарячекатаної значна анізотро¬ 
пія магн. властивостей, у неї біль¬ 
ша (в шість разів) магн. проник¬ 
ність вздовж напряму прокатки і 
менші (в два рази) питомі втрати 
електромагн. енергії. Т. с. засто¬ 
совують у вироби, осердь силових 
трансформаторів і магнітопроводів 
гідрогенераторів змінного струму. 

ТРАНС ФОРМАТОРОБУДУ- 
ВАННЯ ВСЕСОЮЗНИЙ НАУ- 
КОВО-ДОСЛІДНИЙ, ПРОЕКТ¬ 
НО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ І 
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
— установа електротехніч. про¬ 
мисловості СРСР. Засн. 1960 у 
Запоріжжі. У складі ін-ту (1983) 
28 відділів, цех експериментально¬ 
го виробництва. Осн. напрями ді¬ 
яльності ін-ту: створення силових 
трансформаторів, автотрансфор¬ 
маторів, комплектних трансформа¬ 
торних підстанцій і високовольтної 
апаратури; розробка перспектив¬ 
них конструкцій трансформаторів 
і високовольтних апаратів; удо¬ 
сконалення технологічних проце¬ 
сів; створення нестандартизова- 
ного та спеціального технологіч¬ 
ного устаткування. Ін-т нагородже¬ 
но (1979) орденом Дружби наро¬ 
дів. і. Д. Воєводін. 

ТРАНСФОРМАЦІЙНА ГРАМА- 
ТИКА — вид породжувальної мо¬ 
делі, що описує синтаксис як 
породження складних (похідних) 
структур з ядерних речень шляхом 
застосування до них трансформа¬ 
цій,тобто перетворень однієї струк¬ 
тури на іншу. При цих перетво¬ 
реннях похідне речення тотожне 
вихідному за лексичним складом 
і набором елементарних смислів, 
але відрізняється від нього грама¬ 
тичним статусом. Т. г. ефективна 
при дослідженні відношень між 
синтаксисом і семантикою, вико¬ 
ристовується й при створенні алго¬ 
ритмічних мов і трансляторів. 
Див. також Математична лін¬ 
гвістика, Породжувальна грама¬ 
тика. В. С. Перебийте. 

ТРАНСФОРМАЦІЙНИЙ АНА¬ 
ЛІЗ — метод лінгвістичного дос¬ 
лідження, що встановлює класи 
синтаксичних одиниць на основі 
властивих їм трансформацій (див. 
Трансформаційна граматика). За¬ 
стосовується при дослідженні се¬ 
мантики синтаксичних одиниць і 
їх компонентів, при створенні 
трансляторів. 
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Літ.: Трансформационньїй метод в 
структурной лингвистике. М., 1964; 
Статистичні та структурні лінгвістич¬ 
ні моделі. К., 1966. 

В. С. Перебийте. 

ТРАНСФОРМАЦІЯ (від лат. 
ІгапзГогтаио — перетворення, .змі¬ 
на) в генетиці — передавання 
генетичної інформації клітині-ре- 
ципієнту від клітини-донора за до¬ 
помогою дезоксирибонуклеїнової 
кислоти (ДНК). Явище Т. відкри¬ 
те у бактерій (пневмококів) англ. 
вченим Ф. Гріффітом (1928). В 
1944 амер. вчений О. Ейвері з 
співробітниками вперше довів ге¬ 
нетичну роль ДНК в процесі Т. 
Як правило, при Т. передається 
лише один ген, рідше спостеріга¬ 
ється Т. за кількома близько роз¬ 
міщеними генами. Для здійснення 
Т. необхідно ряд умов: наявність 
молекул транс формуючої ДНК з 
мол. масою не менш ніж 0,5 • 106 
дальтон; нативний стан ДНК, 
тобто її двоспіральна будова; ча¬ 
сткова або повна гомологія ДНК 
донора і реципієнта; клітини-реци- 
пієнти повинні знаходитися в особ¬ 
ливому сприйнятливому до Т. фі- 
зіол. стані (компетентності). Про¬ 
цес Т. складається: з адсорбції 
ДНК на клітинах-реципієнтах; 
проникнення ДНК в клітини; вклю¬ 
чення однієї з ниток ДНК в хромо¬ 
сому реципієнта шляхом рекомбі¬ 
нації. Крім бактерій, Т. можлива 
у деяких багатоклітинних організ¬ 
мів: шовковичного шовкопряда, 
дрозофіли тощо. Т. може відбу¬ 
ватися не лише в експеримент 
тальних умовах, але і в природі 
при спонтанному звільненні ДНК 
бактеріями, що лізуються (див. 
Лізис мікроорганізмів). При¬ 
пускають, що Т.— одна з при¬ 
чин природної генетичної реком¬ 
бінації у бактерій. 

Ю. М. . Александров. 

ТРАНСФОРМАЦІЯ земель¬ 
них УГІДЬ — перетворення ма- 
лопродуктивних сільськогосподар¬ 
ських угідь на продуктивніші. З 
цією метою колгоспи і радгоспи за¬ 
проваджують науково обгрунтова¬ 
ні сівозміни, правильний обробі¬ 
ток грунту, застосовують роз¬ 
роблені науковцями інтенсивні 
системи землеробства. 

Д. А. Путов. 

«ТРАНСФОРМАЦІЯ капіта¬ 
лізму»— бурж. та реформістські 
концепції, спрямовані на аполо¬ 
гетику сучасного капіталізму, який 
ніби «вдосконалюється» і еволюціо¬ 
нує в якесь некапіталістичне сус¬ 
пільство і навіть у соціалізм. Ви¬ 
ходячи з деяких реальних процесів 
розвитку капіталізму, що відбува¬ 
ються під впливом науково-техніч¬ 
ної революції і зумовлюють певні 
зміни в соціально-екон. структурі 
капіталістичного суспільства, з на¬ 
явності держ. регулювання еконо¬ 
міки, теоретики «трансформації» 
капіталізму тлумачать ці процеси і 
зміни з ненаук. методологічних по¬ 
зицій. При цьому вони повністю 
ігнорують суть систем виробни¬ 
чих відносин капіталізму і соціа¬ 
лізму. В 60—80-х рр. концепції 
«трансформації капіталізму» ста¬ 
ли одним з провідних напрямів 
бурж. політ, економії, що включа¬ 
ють теорії «загального добробуту 
держави », «су сні льства , спож и- 
вання», «суспільства достатку», 

вмішаної економіки>, «постінду- 
стріальногц суспільства», «пост- 
цивілізованого» суспільства та ін. 
Заг. рисами концепції «Т. к.» є 
відмова від ідеї вічності капіталіз¬ 
му, перехід на позиції нібито до¬ 
корінної відмінності сучас. капіта¬ 
лізму від капіталізму попередніх 
періодів. Однак концепція «Т. к.», 
як і споріднені з нею, передба¬ 
чає збереження непорушності со¬ 
ціально-екон. засад капіталізму, 
передусім — приватної власності 
на засоби виробництва та пануван¬ 
ня великого монополістичного ка¬ 
піталу, спирається на методоло¬ 
гічні засади вульгарної політич¬ 
ної економії. Вона спрямована на 
ідеологічне роззброєння робітн. 
класу і на заперечення необхідно¬ 
сті революц. боротьби трудящих 
за соціалістичне перетворення су¬ 
спільства. Р. X. Васильєва. 

ТРАНСФОРМГЗМ (від лат. 
Сгапзіюгтіз— перетворений, мінли¬ 
вий) — система поглядів про 
мінливість та перетворення одних 
видів (форм) організмів на інші 
під впливом природних факторів; 
передувала еволюційному вченню. 
Ідеї Т. відстоювали вчені-еволю- 
ціоністи додарвінівського періо¬ 
ду — Ж. Бюффон, Д. Дідро, Ж. 
Ламетрі, К. Гельвещй, П. Голь- 
бах, Е. Дарвін та ін., зокрема 
в Росії — М. В. Ломоносов, О. А. 
Каверзнєв. У своїх поглядах пред¬ 
ставники Т. дотримувалися мате¬ 
ріалістичної спрямованості, піді¬ 
йшли до розуміння послідовного 
історичного розвитку живої при¬ 
роди. 
ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЇСТИ [від 
лат. 1гап5сеп<іеп5 (І_ґап8сепс1еп- 
ІІ5)— той, що виходить за межі] — 
учасники амер. літ.-філософсько¬ 
го руху 19 ст., які 1836 засну¬ 
вали в Бостоні т. з. Трансценден¬ 
тальний клуб. До нього входили Р. 
У. Емерсон, Дж. Ріплі, М. Фул- 
лер та ін. їхні погляди склалися 
під впливом трансцендентально¬ 
го ідеалізму І. Канта, Ф. В. Шел- 
лінга, а також філософії Плато- 
на, Т. Карлейля, Ж. Ж. Руссо, 
англ. поетів-романтиків. Т. ствер¬ 
джували існування недоступної 
відчуттям (трансцендентної) ідеа¬ 
льної субстанції (бога) і мож¬ 
ливість інтуїтивного пізнання її. 
Водночас Т. критикували капіта¬ 
лізм. Деякі з них (Дж. Ріплі, Дж. 
Б. Пратт), шукаючи позитивну 
програму перетворень, пропагува¬ 
ли ідеї ІН. Фур’є і заснували (1840) 
в штаті Массачусетс с.-г. колонію, 
яка згодом (1847) розпалась. Інші 
(напр., Г. Д. Торо) закликали до 
життя в тісному єднанні з приро¬ 
дою. Т. брали участь у демокра¬ 
тичному і аболіціоністському ру¬ 
сі (див. Аболіціонізм). Після гро¬ 
мадянської війни 1861—65 в СІЛА 
рух Т. зійшов нанівець. 
ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНИЙ [від 
лат. 1гап5сепбеп5 (Ігапзсепбепііз) — 
той, що виходить за межі] — 1) В 
схоластищ — найзагальніше по¬ 
няття (єдине, істинне, добре та ін.). 
2) У філософії І. Канта — апріор¬ 
не знання (див. Апостеріорі і ап¬ 
ріорі), яке нібито є основою і умо¬ 
вою всякого досвіду. 
ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНИЙ іде- 
АЛГЗМ —,вид ідеалізму, пред¬ 
ставлений філософією І. Канта. 
Див. також Трансцендентальний. 

ТРАНСЦЕНДЕНТНЕ [від лат. 
Ігап5сепс1еп5 (ігапзсепсіепііз) — 
той, що виходить за межі] — в 
ідеалістичній філософії позадос- 
відне, потойбічне, те, що лежить 
за межами людського пізнання; 
зовнішнє, протилежне іманент¬ 
ному — внутрішньому. Термін 
«трансцендентне» запровадив Пла- 
тон для позначення потойбічного, 
надчуттєвого «світу ідей». У фі¬ 
лософії І. Канта Т.— сутність об’¬ 
єктивної дійсності, «речей у собі» 
(див. «Річ у собі> і «річ для нас»), 
яка перебуває за межами досвіду 
і є абсолютно непізнаванною. 
ТРАНСЦЕНДЕНТНЕ РІВНЯННЯ 
— рівняння, що містить трансцен¬ 
дентні функції від невідомого, 
напр.: 

5ІП X + 1§ X — X, 2х — 1§ X = 

= агссоз х. 

При розв’язуванні Т. р. використо¬ 
вують переважно наближені об¬ 
числювання. 
ТРАНСЦЕНДЕНТНІ ФУНКЦІЇ 
— аналітичні функції, які не є 
алгебраїчними функціями. Еле¬ 
ментарними Т. ф. є логарифмічна 
функщя, показникова функція, 
тригонометричні функщї, обер¬ 
нені гіперболічні функції та обер¬ 
нені тригонометричні функції, 
неелементарними — гамма-функ- 
ція, еліптичні функщї,циліндрич¬ 
ні функщї та інші. 
ТРАНСЦЕНДЕНТНІ чйсла — 
дійсні та уявні числа, які не є 
алгебраїчними числами. Т. ч. є, 
напр., число я = 3,14159..., Не- 
пера число, десяткові логарифми 
цілих чисел (крім чисел виду 10”), 
будь-яке число виду аа, де а — 
алгебраїчне число, а а — ірращо- 
нальне число, та ін. Існування Т. 
ч. вперше встановив 1844 Ж. Ліу- 
вілль. Значний внесок у теорію 
Т. ч. зробили нім. математики Г. 
Кантор та К. Л. Ф. Ліндеман 
(1852—1937), франц. математик 
Ш. Ерміт, рад. математик О. О. 
Гельфонд (1906—68) та інші. 
ТРАНШЕЄКОПАЧ —машина для 
риття траншей при будівництві 
нафто- і газопроводів, водопрово¬ 
дів та ін. об’єктів. За конструк¬ 
цією робочого органу розрізняють 
траншеєкопачі (мал.) ланцюгові 
й роторні. Робочий орган — не¬ 
сучу раму з ківшами, скребками 
тощо — змонтовано на тракторі, 
обладнаному ходозменшувачем — 
додатковою коробкою передач, 
що уповільнює швидкість руху. 
Продуктивність Т. (шир. тран¬ 
шеї 900, глиб, до 1100 мм) — 
45 м/год. 
ТРАНШЕЇ військові (від франц. 
ІгапсЬее — рів) — відкриті форти¬ 
фікаційні споруди, призначені для 
ведення з них вогню, спостережен¬ 
ня і скритного пересування особо¬ 
вого складу, а також для захисту 
його та зброї від засобів ураження 
противника. Являє собою вузь- 

Роторний траншеєкопач. 

ТРАНШЕЇ 

Двотрансформаторна 
комплектна трансфор¬ 
маторна підстанція 
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В. О. Трапезников. 

А В 

Трапеція АВС^:МN — 
середня лінія; АЕ — 
висота трапеції. 

Трапецоедри: 
а, б — тригональні; 
в — тетрагональний; 
г — гексагональний. 

Трапезна Михайлів¬ 
ського Золотоверхого 
монастиря в Києві. 
1712. Реставровано 
1981. 

кий, довгий рів глибиною до 2 м, 
з бруствером з одного або з двох 
боків. Для захисту від поздовж¬ 
нього вогню Т. копають у вигляді 
ламаних або покручених ліній. Т. 
обладнується бійницями, стрілець¬ 
кими комірками, кулеметними пло¬ 
щадками, нішами, щілинами (блін¬ 
дажами), траверсами та ін. Кож¬ 
на оборонна позиція включає кіль¬ 
ка ліній Т., з’єднаних між собою 
ходами сполучення. 
ТРАНШЕЯ — 1) Т. у гірни¬ 
чій справі — відкрита гір¬ 
нича виробка трапецоїдної (у по¬ 
перечному перерізі) форми. Роз¬ 
різняють Т. капітальні (для досту¬ 
пу трансп. засобів з поверхні зем¬ 
лі до вибою)', розрізні, або горизон¬ 
тальні (ними створюють первинний 
фронт робіт у кар'єрі): дренажні 
(для дренажу і водовідливу) та 
розвідувальні (для геол. робіт). 
Т. утворюють одно- або багатоків¬ 
шевими екскаваторами, скрепера¬ 
ми, засобами гідромеханізації, 
вибуховим або комбінованими спо¬ 
собами. 2) У будівництві — 
вузька довга виїмка, в якій про¬ 
кладають труби, кабелі зв’язку 
тощо. Є Т., що служать тимчасови¬ 
ми овочесховищами. Для риття 
Т. застосовують екскаватори й 
траншеєк опачі. 
ТРАП (голл. ігар) — 1) Сходи або 
драбина, що ними користуються 
на суднах та ін. плавучих засо¬ 
бах, в аеропортах (при посадці 
й висадці пасажирів), цирках, 
гімнастичних залах тощо. Розріз¬ 
няють Т. жорсткі та гнучкі (ві¬ 
рьовочні). На суднах їх поділяють 
на зовнішні (у т. ч. забортні) та 
внутрішні, похилі й вертикальні. 
Забортні Т. (парадний, шторм-Т.) 
— засоби сполучання з береговими 
причалами або плавучими спору¬ 
дами. 2) Застаріла назва апарата, 
в якому від добутої нафти відді¬ 
ляють попутний газ (сучасна наз¬ 
ва — сепаратор). 3) Гратка у під¬ 
лозі лазні, пральні або виробничо¬ 
го приміщення, через яку стічна 
вода потрапляє в каналізаційний 
стояк споруди. Див. також Трап в 
геології. 
ТРАП (швед. Ігарр) у г е о л о - 
г і ї —загальна назва основних маг¬ 
матичних гірських порід: долери- 
тів, діабазів, базальтів тощо. Т. 
характерні для платформ, де вони 
залягають гол. чин. у вигляді ве¬ 
ликих покривів. З Т. пов’язані 
поклади заліза, нікелю, міді то¬ 
що. У Рад. Союзі Т. поширені в 
Сибіру; за рубежем — на п-ові 
Індостан, у Пч. Америці. 
ТРАПЕЗНА (від грец. тралена — 
стіл, їжа) — 1) Одна з споруд 
християнського монастиря. Вклю¬ 
чає зал для трапез ченців, 
церкву, а також службові примі¬ 
щення. 2) Невисока прибудова 
із зх. боку християнського храму. 

ТРАПСЗНИКОВ Вадим Олек¬ 
сандрович [н. 15 (28).XI 1905, 
Москва] — рад. учений в галу¬ 
зі електромашинобудування, авто¬ 
матики і процесів керування, 
акад. АН СРСР (з 1960), Герой Со¬ 
ціалістичної Праці (1965). Член 
КПРС з 1951. Після закінчення 
Моск. вищого тех. уч-ща (1928) 
працював (до 1933) у Всесоюзно¬ 
му електротех. ін-ті; у 1930—41 
викладав у Моск. енерг. ін-ті; з 
1941 працює в Ін-ті автоматики і 
телемеханіки (тепер Ін-т проблем 
керування) АН СРСР (з 1951 — 
директор). З 1954—зав. кафедрою 
у Моск. фіз.-тех. ін-ті; з 1959 — 
голова Нац. к-ту СРСР по автом. 
керуванню; у 1965—78 — 1-й 
заст. голови Держ. к-ту Ради Мі¬ 
ністрів СРСР по науці і техніці. 
Осн. праці присвячені: новим ме; 
тодам розрахунку, побудови і 
тех.-екон. аналізу електр. машин 
і трансформаторів; досліджен¬ 
ню способів побудови швидко¬ 
діючих автом. пристроїв; методам 
моделювання систем автом. ре¬ 
гулювання; економіці наук.-тех. 
прогресу тощо. Т.— співавтор пер¬ 
ших в СРСР електронних моде¬ 
люючих установок. Нагороджений 
орденами Леніна, Жовтневої Ре¬ 
волюції, ін. орденами, медалями. 
Держ. премія СРСР, 1951, 1976; 
Ленінська премія, 1981. 
ТРАПЕЗУНД — місто в Туреччи¬ 
ні. Див. Трабзон. 
ТРАПЕЗУНДСЬКА ІМПЕРІЯ — 
феод. грец. держава на Пн. Сх. 
Малої Азії в 13—15 ст. Утворила¬ 
ся 1204 після розгрому Візантії 
хрестоносцями. На чолі Т. і. стоя¬ 
ли нащадки дин. Комнініе, які 
прийшли до влади за допомогою 
цариці Грузії Тамар. Столицею 
Т. і. було місто Трапезунд (сучас. 
Трабзон). Т. і. підтримувала торг, 
і політ, зв’язки з країнами Близь¬ 
кого і Серед. Сходу, Кавказом і 
Руссю. Деякий час влада Т. і. 
поширювалася на пд. узбережжя 
Криму. В 1461 Т. і. завойована 
Османською імперією. 
ТРАПЕЦІЙ ФбРМУЛА — фор¬ 
мула для наближеного обчислю¬ 
вання визначених інтегралів. Див. 
Квадратурні формули. 
ТРАПЕЦІЯ (грец. траяє^оу, букв. 
— столик) у математиці — 
опуклий чотирикутник, у якого 
дві сторони паралельні, а дві ін¬ 
ші непаралельні (мал.). Пара¬ 
лельні сторони Т. наз. основа¬ 
ми, непаралельні — бічними 
сто р о нам и. Т., бічні сторони 
якої рівні між собою, наз. рів¬ 
нобічною. Відрізок, що з’єд¬ 
нує середини бічних сторін, наз. 
середньою лінією Т. Площа Т. 
дорівнює добуткові півсуми основ 
і висоти Т., тобто добуткові її 
серед, лінії і висоти. 
ТРАПЕЦбЕДР (від трапеція і 
грец. єбра — основа, грань) — 
проста форма з гранями у вигляді 
чотирикутників, кожен з яких має 
по дві рівні сторони. Т. (мал.) 
бувають тригональні, тетрагональ¬ 
ні, гексагональні. З елементів си¬ 
метрії в тригональному Т. є одна 
потрійна і три подвійні осі симет¬ 
рії, в тетрагональному — одна 
четверна і чотири подвійні, в гек¬ 
сагональному — одна шестерна 
і шість подвійних осей симетрії. 
Т. спостерігається на кристалах 

деяких мінералів, напр. кварцу, 
кіноварі. Т. М. Агафонова. 
ТРАС (нім. Тгазз) — щільна гір¬ 
ська порода з групи вулканічних 
туфі в, багата на аморфну крем¬ 
некислоту. До складу Т. входять 
численні уламки вулканічного 
скла, яке частково перетворилося 
на цеоліти. В СРСР є на Украї¬ 
ні (гірський масив Карадаг) і у 
Вірменії. Використовують у ви¬ 
роби. портландцементу. 
ТРАСА (нім. Тгазяе) — 1) Лінія, 
що визначає напрям руху, а також 
поздовжню вісь дороги, каналу, 
трубопроводу або ін. споруди ве¬ 
ликої протяжності. 2) Смуга землі 
з необхідним наземним устатку¬ 
ванням і аеропортами, над якою 
проходить авіалінія. 3) Слід (світ¬ 
ний, димний), який залишають 
у повітрі трасуюча (з займистою 
речовиною) куля, артилерійський 
снаряд тощо. 
ТРАСОЛбГІЯ (від франц. ігасе— 
слід, відбиток і грец. Аоуос— вчен¬ 
ня) — розділ криміналістики, 
який вивчає рліди, відбитки, зали¬ 
шені на місці злочину, розробляє 
заходи по виявленню, фіксації та 
дослідженню цих слідів для вста¬ 
новлення родової належності об’¬ 
єктів, що залишили сліди, та об¬ 
ставин. пов’язаних із механізмом 
утворення їх, а також для ототож¬ 
нення (ідентифікації) об’єктів за 
цими слідами. Трасологічній іден¬ 
тифікації піддають знаряддя зло¬ 
му — за слідами, що залишилися 
на місці злому; взуття — за слі¬ 
дами, що залишилися на різних 
поверхнях; транспортні засоби — 
за їхніми слідами на дорогах та 
об’єктах,' з якими вони стикалися, 
тощо. Трасологічна ідентифікація 
допомагає встановити злочинця. 
Див. також Дактилоскопія. 
ТРАТТА (італ. ІгаПа) — пере- 
казний вексель, в якому одна осо 
ба (векселедавець, трасант) 
наказує другій особі (боржникові, 
трасатові) сплатити третій 
особі (ремітентові) певну суму гро¬ 
шей у певний строк. 
ТРАУБЕРГ Леонід Захарович 
[н. 4 (17). І 1902, Одеса] — рос. 
рад. кінорежисер, сценарист, засл. 
діяч мист. РРФСР (з 1967). Нав¬ 
чався в студії Комічної опери в Пе¬ 
трограді. В 1919 організував театр, 
студію в Одесі. В 1921 спільно з Г. 
Козінцевим та С. Юткевичем орга¬ 
нізував групу ФЕКС (Фабрика 
ексцентричного актора). В 1924— 
46 працював спільно з Козінцевим. 
Фільми: «Пригоди Октябрини» 
(1924), «Шинель» (1926, за Гого¬ 
лем), «С. В. Д.» (1927), «Новий 
Вавілоа» (1929), «Одна» (1931), 
трилогія про Максима —«Юність 
Максима» (1935), «Повернення 
Максима» (1937), «Виборзька сто¬ 
рона» (1939). Т. поставив філь¬ 
ми: «Актриса» (1943), «Йшли сол¬ 
дати» (1959), «Вільний вітер» 
(1961). В 1962—68 керував Вищи¬ 
ми режисерськими курсами Спіл¬ 
ки кінематографістів СРСР. Автор 
книг з історії і теорії кіно. На¬ 
городжений орденами Леніна, Тру¬ 
дового Червоного Прапора, меда¬ 
лями. Держ. премія СРСР, 1941. 
Те.: Фильм начннаетея... М.. 1977: 
Мир наизнанку. М., 1983. 
ТРАУГУТТ (Тгаисии) Ромуальд 
(28.11826, Шостаков — 5. VIII 1864, 
Варшава) — діяч польс. нац.-виз- 
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вольного руху. В 1845—62 — офі¬ 
цер рос. армії, учасник оборони 
Севастополя під час Кримської 
війни 1853—56, підполковник. 
Під час польського повстання 
1863—64 командував у квітні — 
липні 1863 загоном повстанців, 
у жовтні 1863 очолив повстан¬ 
ський уряд (Жонд народовий). Т. 
прагнув добитися піднесення ре- 
волюц. руху шляхом залучення 
до повстання нар. мас. Уряд Т. 
почав запроваджувати декрет про 
передання землі селянам, вида¬ 
ний на поч. повстання в січні 1863, 
намагався об’єднати загони пов¬ 
станців, утворити армію і склика¬ 
ти нар. ополчення. Але здійснити 
ці заходи не вдалося. 11.IV 1864 
Т. було заарештовано і за виро¬ 
ком царського суду страчено. 
ТРАУЛЕР (англ. 1га\у1ег) — ри¬ 
бопромислове судно для ловіння 
риби тралом, що його опускають 
і піднімають з борту або з корми. 
Т. (мал.) бувають малої (до 350 т), 
середньої (350—2500 т) і великої 
(понад 2500 т) водотоннажності. 

Траулер великої водотоннажності. 

На них розміщують рибопошуко¬ 
ву апаратуру, тралові лебідки, 
машини для обробки (іноді і 
консервування) риби і виготовлен¬ 
ня рибного борошна та жиру, хо¬ 
лодильні установки. Довжина Т. 
досягає 125 м, потужність їхніх 
гол. двигунів — 3,7 МВт і більше, 
швидкість руху траулерів понад 
25 км/год. Є Т.-сейнери, присто¬ 
совані для ловіння риби й капшу¬ 
ковим неводом. 
ТРАУТФбТТЕР Ернест Рудольф 
Ернестович (1809, м. Мітава, тепер 
м. Єлгава Лате. РСР — 1899) — 
вітчизняний ботанік, чл.-кор. Пе- 
терб. АН (з 1837). В 1831 закін¬ 
чив Дерптський (тепер Тартуський) 
ун-т. В 1833—35 — викладач 
Дерптського ун-ту та пом. дирек¬ 
тора Бот. саду цього ж ун-ту. В 
1838—50 — професор Київ, ун-ту 
(в 1847—59 — ректор); у 1841— 
52 очолював також університетсь¬ 
кий бот. сад. В 1864—75 — дирек¬ 
тор Бот. саду в Петербурзі. Наук, 
праці присвячені вивченню флори 
Росії, у т. ч. опрацюванню фло¬ 
ристичних матеріалів з У краї 
ни, Прибалтики, Сибіру, Кавка 
зу, Серед. Азії тощо; систематиці 
рослин, опису рослинно-геогр. ок¬ 
ругів Європ. частини Росії, істо¬ 
рії вітчизняної ботаніки. Т. зіб¬ 
рав великий гербарій, який увій¬ 
шов до складу гербарію Петерб. 
бот. саду. Вперше описав ряд но¬ 
вих видів рослин. 
трафальгАрська бйтва 
1805 — морська битва між англій¬ 
ською (27 лінійних кораблів; ко¬ 
мандуючий — адмірал Г. Нельсон) 
і франко-ісп. (33 лінійні кораблі; 
командуючий — франц. адмірал 
П. Вільнев) ескадрами біля мису 
Трафальгар на Атлантичному уз¬ 

бережжі Іспанії. Відбулася 21.X. 
Англ. ескадра завдала нищівної 
поразки франко-ісп. ескадрі, що 
втратила 18 кораблів і понад 6 тис. 
чол. Під час Т. 6. був смертельно 
поранений англ. адмірал Г. Нель¬ 
сон. Перемога у Т. 6. забезпечила 
Великобританії панування на 
морі. 
ТРАФАРЕТ (від італ. ГгаГого — 
свердління, продірявлювання) — 
пристрій для створення зображен¬ 
ня, орнаменту або напису, розра¬ 
хований на багаторазове повто¬ 
рення того чи ін. мотиву (в тому 
числі при трафаретному друці). 
Являє собою платівку з картону, 
металу, дерева, пластмаси тощо 
з отворами (прорізами у вигляді 
малюнків, літер, цифр), через 
які фарба наноситься на будь-яку 
поверхню. За допомогою Т. роз¬ 
писують орнаментом стіни і стелі 
будинків, маркірують тару і пром. 
вироби тощо. Переносно — 
зразок, що його сліпо наслідують, 
шаблон, штамп. 
ТРАХбї [від грец. тросхєіос (артт|- 
ріос) — дихальне горло]— 1) Су¬ 
дини у рослин — провідні елемен¬ 
ти ксилеми {деревини). Являють 
собою порожнисті труоки, утворе¬ 
ні одним рядом клітин (члеників). 
В процесі формування Т. оболон¬ 
ки клітин потовщуються, дерев’я¬ 
ніють (див. Здерев'яніння у рос¬ 
лин), а живий вміст відмирає. 
Членики Т. сполучаються один з 
одним через наскрізні отвори {пер¬ 
форації). Перфорована частина 
оболонки членика Т.— т. з. пер¬ 
фораційна пластинка — може 
бути простою (з одним отвором) 
або складною (залежно від фор¬ 
ми й розміщення отворів — дра¬ 
бинчастою або сітчастою). Вода 
з розчиненими в ній речовинами 
рухається від коренів у надземні 
частини рослин тільки по віднос¬ 
но молодих Т. Старі Т. заповню¬ 
ються повітрям або закупорюють¬ 
ся тилами. Т. характерні для 
більшості покритонасінних, трап¬ 
ляються у папоротей, селагінел, 
хвощів, оболонконасінних. 2) Ор¬ 
гани дихання наземних членистоно¬ 
гих, що мають вигляд трубочок 
і, розгалужуючись, пронизують усе 
тіло. Назовні Т. відкриваються 
отворами — стигмами. Порожни¬ 
на Т. вистелена тонким шаром 
хітину, що є продовженням ек¬ 
тодерми. Всередині Т. є спіраль¬ 
на хітинова нитка, яка перешкод¬ 
жає спаданню її стінок. У комах, 
сольпуг Т. поступово розгалужу¬ 
ються, утворюють трахеоли, 
що закінчуються біля або в самих 
клітинах, доставляючи в них повіт¬ 
ря без участі кровоносної системи 
(за винятком павукоподібних). Акт 
дихання у більшості комах з роз¬ 
виненою системою Т. відбувається 
шляхом ритмічних скорочень че¬ 
ревця. Розміщення Т. та кількість 
стигм відрізняється у різних пред¬ 
ставників членистоногих (еволю¬ 
ція їх йшла незалежними шляха¬ 
ми). М. М. Ільенко 

(трахеї у тварин). 
ТРАХЕЇДИ (від трахеї та грец. 
єїб0£ — вигляд) — видовжені, 
звичайно з загостреними кінця 
ми і здерев’янілими оболонками 
мертві клітини ксилеми {дереви¬ 
ни) рослин. Виконують провідну 
і почасти мех. функцію. Розміще¬ 

ні вертикальними рядами. Пере¬ 
сування води по Т. здійснюється 
з клітини в клітину гол. чин. че¬ 
рез пари пор. Стінки Т., так само 
як і стінки трахей, характеризу¬ 
ються різними за будовою потов¬ 
щеннями. Довжина Т.— від час¬ 
ток мм до 3—5 (сосна, модрина) 
і навіть 10 мм (агава). Т. властиві 
вищим рослинам; у більшості па¬ 
поротеподібних і голонасінних Т. 
є єдиними провідними і мех. еле¬ 
ментами деревини. В процесі ево¬ 
люції з Т. утворилися трахеї і 
лібриформ. 
ТРАХЕЇТ — запалення слизової 
оболонки трахеї. Причиною Т. 
може бути застуда, грип, кір, 
коклюш, а також тривале голосо¬ 
ве навантаження (у співаків, лек¬ 
торів, учителів), зловживання ал¬ 
коголем, палінням тютюну, вди- 
хування великої кількості пилу то¬ 
що. Т. буває гострий і хронічний. 
Ознаки: дряпання у горлі, зміна 
голосу, біль у зіві та за грудниною, 
кашель з виділенням мокротиння. 
Лікування: олійно-лужні ін¬ 
галяції, гірчичники або зогріваль¬ 
ні компреси, медикаментозне, 
кліматотерапія. Захворілим не¬ 
обхідно кинути палити тютюн, не 
вживати алкогольних напоїв. Див. 
також Ларингіт, Риніт. 
ТРАХЕЙ НОДЙХАЮЧІ, трахей¬ 
ні, трахеати (ТгасЬеаіа) — підтип 
членистоногих. Переважно на¬ 
земні тварини, що дихають за до¬ 
помогою трахей. Голова чітко 
відокремлена від тулуба, на ній є 
пара вусиків {антенул) і три пари 
ротових кінцівок — верхні ще¬ 
лепи (мандибули), перші і другі 
нижні щелепи {максили). Всього 
відомо бл. 1,5 млн. видів Т., по¬ 
ширених на всіх материках, з 
них в СРСР — бл. 90 тис. видів, 
у т. ч. на Україні — 35 тис. Т. поді¬ 
ляють на 2 класи: багатоніжки 
та комахи. О. П. Маркевич. 

ТРАХЕОБАКТЕРібЗИ, гадро- 
бактеріози — хвороби, що їх спри¬ 
чинюють бактерії, які розвивають¬ 
ся у провідних шляхах рослини- 
хазяїна. Т. характеризуються по¬ 
ступовим в’яненням рослин. З Т. 
найпошир. кільцева гниль картоп¬ 
лі, чорний судинний бактеріоз ка¬ 
пусти, слизистий бактеріоз бакла¬ 
жанів. Див. також Судинні хворо¬ 
би рослин. 
ТРАХЕОТОМГя (від трахея і 
грец. тоцц — розсікання) — опера¬ 
ція розтину трахеї з введенням в 
неї спеціальної трубки (канюлі) 
з метою відновити дихання. Т.— 
один з методів реанімації. Необхід¬ 
ність в Т. виникає при стенозі гор¬ 
тані, який може розвиватися вна¬ 
слідок ушкодження гортані, по¬ 
трапляння в дихальні шляхи сто¬ 
ронніх тіл, при опіку, набряку і 
справжньому або несправжньому 
крупі, пухлинах тощо. В сучас. 
медичній практиці показання до 
Т. розширилися, її застосовують і 
при стані непритомності (коли зни¬ 
кають кашльовий і дихальний реф¬ 
лекси, при порушенні механізму 
дихання внаслідок травми грудей, 
при набряку легень тощо). Через 
отвір у трахеї (трахеостому) роб¬ 
лять туалет верхніх дихальних 
шляхів (відсмоктують слиз, зро¬ 
шують, вводять ліки). Після того, 
як виймають трахеотомічну труб- 

ТРАХЕОТОМІЯ 

З 4 

Членики трахей у рос¬ 
лин з кільчастим (1), 
спіральним (2), дра¬ 
бинчастим (3) і порис¬ 
тим (4) потовщенням 
оболонок бічних стінок. 
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ТРАХЕЯ 

Й. А. Трахтенберг. 

Трдат. Кафедральний 
собор в Ані. 989 — 1001. 

Треблінка. Символічне 
кладовище і пам’ятник 
закатованим. 

М. С. Трегубов. 
Сурмач. Кам’яна ма¬ 
са, емаль. 1967. 

ку (вона міститься певний час у 
трахеї), рана загоюється. 
ТРАХЕЯ [від грец. тросхєї<х(йртт|- 
ріа) — дихальне горло] — ор¬ 
ган дихальної системи деяких зем¬ 
новодних, плазунів, птахів, ссав¬ 
ців, зокрема людини. У хвостатих 
земноводних від Т. починаються 
легені. У плазунів, птахів і ссавців 
Т. відокремлена від гортані і роз¬ 
галужується на бронхи. Довжина 
Т. найчастіше зумовлена довжи¬ 
ною шиї. У плазунів основу Т. 
становлять хрящові півкільця або 
кільця; у птахів — звичайно кіст¬ 
кові кільця (у деяких — Т. значно 
довша, ніж шия, і утворює петлі 
під шкірою; у інших, напр. гоголя, 
крохаля великого, галагаза, — 
розширення, або резонатори; у 
багатьох — нижні кільця Т. утво¬ 
рюють т. з. нижню, або співочу, 
гортань). У ссавців Т. складається 
з хрящових півкілець (суцільних 
кілець — у шерстокрила, бобра, 
агуті та лемурів) і прилягає до 
стравоходу. Т. людини скла¬ 
дається з 16—20 хрящових півкі¬ 
лець, з’єднаних ззаду сполучною 
тканиною, в якій містяться во¬ 
локна гладеньких м'язів. Внутр. 
поверхня Т. вистелена слизовою 
оболонкою з багатошаровим мигот¬ 
ливим епітелієм, бокаловидними 
клітинами і слизовими залозами. 
Кровопостачання Т. здійснюється 
гілками щитовидних і грудних 
артерій та грудної аорти, іннерва¬ 
ція — гілками блукаючого нерва 
і симпатичного відділу нервової 
системи. Захворювання Т.: тра¬ 
хеїт, пухлини тощо. Див. також 
Трахеотомія. Л. О. Бабенко. 
ТРАХИКАРП (ТгасЬусагриз) — 
рід дводомних деревовидних рос¬ 
лин родини пальмових. Стовбур 
(до 20 м заввишки і до 20 см в діа¬ 
метрі) вкритий коричневими во¬ 
локнистими листковими піхвами і 
рештками черешків. Листки вія¬ 
лові, темно-зелені, блискучі звер¬ 
ху і сизі зісподу, до середини 
пластинки розщеплені на вузькі 
частки. Квітки одно- або двостате¬ 
ві, жовтуваті або зеленуваті, зіб¬ 
рані в суцвіття (розгалужені по¬ 
чатий) до 1 м завдовжки. Плід — 
кістянка, неїстівний, синювато- 
чорний, з сизим нальотом, з сухим 
крихким оплоднем і клейким м’я¬ 
кушем. Відомо 8 видів, пошир, у 
Пд.-Сх. Азії і в Гімалаях. В СРСР 
— 2 види, в т. ч. в УРСР — один: 
Т. високий, або Т. Ф о р ч у - 
н а (Т. ехсеІ5іі5, або Т. Гогіипеі), 
що походить з Китаю і Японії. 
Культивують його в багатьох суб- 
іропіч. країнах. В СРСР вирощу¬ 
ють на Чорноморському узбереж¬ 
жі Кавказу, на Україні — на Пд. 
березі Криму. Волокно листкових 
піхов використовують для виго¬ 
товлення циновок, щіток, грубих 
тканин тощо. А. П. Лебеда. 
ТРАХІТ (від грец. трахіЗ; — шор¬ 
сткий, кам’янистий) — світло- 
забарвлена ефузивна гірська по¬ 
рода, що складається гол. чин. 
з лужних польових шпатів. У 
Рад. Союзі є на Пн. Кавказі й 
Закавказзі, за рубежем — в Іта¬ 
лії, Франції та ін. Використо¬ 
вують у будівництві. 
ТРАХОМА ж(від грец. грссхщ — 
шорсткий і буиседос — пухлина) — 
хронічне інфекційне захворюван¬ 
ня кон'юнктиви очей. Характери¬ 

зується утворенням на ній особ¬ 
ливих сіруватих напівпрозорих 
зерен (фолікулів) з їх перероджен¬ 
ням, розпадом і наступним руб¬ 
цюванням. Збудником Т. є коко- 
подібні грамнегативні мікроорга¬ 
нізми — хламідії. Зараження від¬ 
бувається при контакті з хворим 
через рушник, хустку, подушку, 
брудні руки. Переносниками Т. 
можуть бути також мухи. Поши¬ 
ренню Т. сприяють несприятливі 
сан.-гігієнічні умови. В окремих 
країнах (особливо Азії і Африки) 
захворюваність на Т. досягає 60— 
80 % населення. В Рад. Союзі 
Т. ліквідовано з 1968. Клінічна 
картина Т. різноманітна. Інкуба¬ 
ційний період від 7 до 14 діб. 
В перебігу Т. розрізняють 4 стадії: 
1-а — запальна інфільтрація тка¬ 
нини кон’юнктиви, поява фоліку¬ 
лів, слизо-гнійні виділення (кон’¬ 
юнктива при цьому потовщується, 
червоніє, поверхня її стає шорст¬ 
кою, нерівною): 2-а — на фоні цих 
ознак поява рубцювання; 3-я — 
переважання процесу рубцювання; 
4-а — закінчення процесу рубцю¬ 
вання, виздоровлення. Без ліку¬ 
вання процес триває роками; вся 
уражена сполучна оболонка ока 
перетворюється на рубцеву ткани¬ 
ну, зморщується, що веде до за¬ 
вороту повік і спричинює трихіаз; 
можуть утворюватися виразки ро¬ 
гівки, запалення слізного мішка 
тощо. Ураження рогівки викликає 
світлобоязнь, сльозотечу, біль в 
оці, знижується гострота зору, зго¬ 
дом утворюється більмо. У тяж¬ 
ких випадках може настати слі¬ 
пота. Лікування: повторні 
видавлювання фолікулів у поєд¬ 
нанні з втиранням у сполучну обо¬ 
лонку ока емульсій з антибіотика¬ 
ми, сульфаніламідні препарати, 
ферменти (лідаза) та ін.; при дея¬ 
ких ускладненнях — хірургічне. 

П. А. Онікіенко. 
ТРАХТЕМЙРІВСЬКИЙ МОНА- 
СТЙР — православний чоловічий 
монастир, що існував поблизу міс¬ 
течка Трахтемирова (тепер село 
Канівського р-ну Черкас, обл.). 
Час заснування невідомий. За при¬ 
вілеєм польс. короля Стефана 
Баторія 1578 Т. м. було передано 
реєстровому козац. війську і пе¬ 
ретворено на шпиталь — притулок 
для поранених і старих козаків. 
У період визвольних сел.-козац. 
повстань на Україні в кін. 16 — 
1-й пол. 17 ст. монастир не раз 
грабували польс.-шляхет. каральні 
загони. Остаточно польс.-шляхет. 
загарбники зруйнували Т. м. під 
час придушення сел.-козац. пов¬ 
стань на Правобережній Україні 
1664—65. 
ТРАХТЕНБЄРГ Йосиф Адольфо- 
вич [15 (27).І 1883, м. Мелітополь, 
тепер Запорізької обл.— 5.ЇХ 
1960, Москва] — рад. економіст, 
акад. АН СРСР (з 1939). Закінчив 
Томський ун-т (1912). З 1917 — 
професор кафедри політ, економії 
Харків, ун-ту. В 1921—49 викла¬ 
дав у вузах Москви, одночасно вів 
роботу у ВРНГ, Держплані СРСР, 
ЦСУ СРСР. В 1931—60 працював 
в Ін-ті світового г-ва і світової по¬ 
літики, Ін-ті економіки, Ін-ті сві¬ 
тової економіки і міжнар. відно¬ 
син АН СРСР. Праці з питань тео¬ 
рії грошей, кредиту, капіталістич¬ 
ної економіки та ін. Нагородже¬ 

ний орденами Леніна, Трудового 
Червоного Прапора. 
ТРАШУТІН Іван Якович [н. 5 
(18).І 1906, м. Горлівка, тепер До- 
нец. обл. ] — рад. конструктор тран¬ 
спортних дизелів, двічі Герой Со¬ 
ціалістичної Праці (1966, 1976). 
Член КПРС з 1925. Закінчив 
(1930) Харків, політех. ін-т, вчив¬ 
ся у СІЛА (1931—33). Після повер¬ 
нення працював конструктором, 
з 1941 очолив спец, конструктор¬ 
ське бюро по дизелях. Керував 
створенням двигунів для тракто¬ 
ра ДЕТ-250, арктичного всюдихо¬ 
да «Харьковчанка» та ін. Нагоро¬ 
джений 4 орденами Леніна, орде¬ 
ном Червоної Зірки, медалями. 
Держ. премія СРСР, 1946. 
ТРАЙН Марк Ульпій (Магсиз 
Шріиз Тгаіапия; 18.IX 53, їталіка, 
Іспанія — 117, Селінунт, Кілі- 
кія) — римський імператор (98— 
117) з династії Антонінів. Здійс¬ 
нив ряд реформ, спрямованих на 
зміцнення рабовласницького ладу 
Римської імперії. За Т. до Риму 
було приєднано землі даків, цар¬ 
ство набатеїв, підкорено Вірме¬ 
нію Велику, Месопотамію, пере¬ 
творено Парфянське царство на 
залежну від Риму д-ву. На кошти, 
здобуті під час загарбницьких во¬ 
єн, уряд Т. провадив широке бу¬ 
дівництво (колона Т., терми, во¬ 
допровід у Римі, Траянові вали 
тощо). Деякі дослідники пов’я¬ 
зують з Т. згадку про Трояна в 
<Слові о полку Ігоревім». 
ТРАЙНОВІ ВА/ІЙ, Троянові ва¬ 
ли — стародавні оборонні спору¬ 
ди, що захищали лісостепову ча¬ 
стину Сх. Європи з Пд. Назва 
походить від імені рим. імператора 
Траяна, завойовника Дакії. Ча¬ 
стина Т. в. збереглася до наших 
днів на тер. Поділля (Вінницька, 
Хмельницька, Тернопільська об¬ 
ласті) і Молдавії. Археол. дослі¬ 
дження Нижнього Молдавського 
валу показали, що його насипали 
римляни на межі 1 і 2 ст. н. е., 
коли вони просувалися на Пн. Сх. 
В 3—4 ст. місц. слов’ян, племена 
використали цей вал проти рим¬ 
лян (для цього засипали рів з пн. 
боку валу і викопали новий рів 
з пд. боку). Переважну більшість 
Т. в. збудували анти для захисту 
своїх земель від ворожих навал 
у 1-й пол.— серед. 1-го тис. н. е. 
У Придніпров’ї вали, аналогічні 
Т. в., називаються Змійовими 
валами. 
ТРДАТ (Тірідат, Тірдат)—вірм. 
архітектор серед. 10 — поч. 11 ст. 
Придворний будівничий прави¬ 
телів Анійського царства — Ба- 
гратидів, засновник худож. шко¬ 
ли, що визначила напрям вірм. 
архітектури 10—11 ст. Споруди 
Т.— кафедральні собори в Аргіні 
(977—988) та в Ані (989—1001), 
церква Григорія в Ані (Гагікашен, 
1001—10) — відзначаються завер¬ 
шеністю арково-склепінчастих кон¬ 
струкцій, гармонійністю просторо¬ 
вих композицій, лаконічним різьб¬ 
леним декором. Автор реставрації 
купола Софії храму в Константи¬ 
нополі (989—992). 
Літ.: Оганесян К. Л. Зодчий Трдат. 
Ереван, 1951. 

ТР£бБІЯ, Требія — річка в Пн. 
Італії, права притока р. По. 
1) ІНа Т. під час Пунічних воєн 
карфагенська армія Ганнібала 218 



333 
до н. е. розгромила рим. армію. 
2) В районі Т. під час Італійсько¬ 
го походу Суворова 1799 відбула¬ 
ся битва [б—8 (17—19).VI] між 
російсько-австрійськими військами 
під командуванням О. В. Суворо¬ 
ва і французькою армією ген. Ж. 
Макдональда. В запеклих боях на 
Т. російсько-австрійські війська 
розгромили головні сили против¬ 
ника. 
ТРЕБ/ІГНКА — фашистські табо¬ 
ри смерті на тер. Польщі, окупо¬ 
ваної 1939—44 гітлерівською Ні¬ 
меччиною. Т. І (т. з. трудовий та¬ 
бір) утворено влітку 1941, Т. 11 
(табір для знищення в’язнів) — 
весною 1942. В Т. загинуло понад 
800 тис. в’язнів з багатьох країн 
Європи, у т. ч. Польщі і СРСР. 
У серпні 1943 у Т. II відбулося 
ПОВСТаННЯ, ПІДГОТОВЛене ПІДПІЛЬг 
ною орг-цією Руху Опору, після 
придушення якого табір було лік: 
відовано. Т. І ліквідовано в липні 
1944 при наближенні рад. військ. 
На місці Т. II зведено (1959—64) 
пам’ятник-мавзолей і символічне 
кладовище (скульптори Ф. Душен- 
ко та ін.). 
ТРЕГУБ Євген Захарович (н. 
ЗО.XII 1920, Полтава) — укр. рад. 
живописець, нар. художник УРСР 
(з 1983). Член КПРС з 1943. Учас¬ 
ник Великої Вітчизняної війни. 
У 1951 закінчив Харків, худож¬ 
ній ін-т, де навчався у М. Де- 
регуса. Твори: «В загоні Щорса» 
(1957), «Смерть В. Боженка» 
(1960), «В. І. Ленін з робітниками» 
(1961), «Пісня українських парти¬ 
занів» (1962—64), «Мир народам» 
(1967), «У революцію» (1969), 
«В. І. Ленін» (1974—75), «Пар¬ 
тизанський час (О. Федоров)» 
(1980). Картини зберігаються в 
Харків, худож. музеї, Київ, музеї 
Т. Г. Шевченка та ін. Нагородже¬ 
ний орденами Червоної Зірки і 
«Знак Пошани». 

Є. 3. Трегуб. Партизанський час 
(О. Федоров). 1980. 

ТРЕГУБОВ Микола Іванович 
[н. 25.III (7.IV) 1912, Ставрополь] 
— укр. рад. артист балету і балет¬ 
мейстер, засл. діяч мист. УРСР 
(з 1964). У 1935 закінчив Ленінгр. 
хореографічне уч-ще. Був солістом 
Ленінгр. театру опери та балету 
ім. С. М. Кірова (1935—36), Ки¬ 
їв. театру опери та балету (1937— 
40). У 1940—41 — балетмейстер, 
1948 — 58 — гол. балетмейстер 
Львівського, 1958—70 — Оде¬ 
ського театрів опери та балету. З 
1971 — викладач Київського інсти¬ 

туту культури ім. О. Є. Корній¬ 
чука. Партії: Вацлав («Бахчиса¬ 
райський фонтан» Асаф’єва), Сте¬ 
пан («Лілея» Данькевича), Базіль 
(«Дон Кіхот» Мінкуса). Виста- 

. ви: «Мідний вершник» Р. Глієра, 
«Хустка Довбуша» А. Кос-Анатоль- 
ського (1951), «Маруся Богу слав¬ 
ка» А. Свєчникова, «Шурале» Ф. 
Ярулліна (обидві — 1953), «Лісо¬ 
ва пісня» М. Скорульського, 
«Спартак» А. Хачатуряна (обидві 
— 1962), «Отелло» О. Мачаваріані 
(1964), «Пісня синіх морів» Б. 
Буєвського (1967). 
ТРЕГ^БОВ Микола Семенович 
(н. 7.VIII 1922, с. Ніколаєвка, 
тепер Ілійського р-ну Алма-Ат. 
обл.) — укр. рад. художник деко¬ 
ративно-прикладного мистецтва, 
засл. художник УРСР (з 1983). 
В 1949 закінчив Алма-Ат. театр.- 
художнє уч-ще, 1956 — Львів, 
ін-т прикладного і декоративного 
мистецтва. Працює на Коростен- 
ському' фарфоровому заводі ім. 
Ф. Дзержинського. За малюнка¬ 
ми Т. виконано численні столові 
та чайні сервізи, декоративні 
блюда, вази тощо: вази «Гуцуль¬ 
ський танок» (1960), «Хліб-сіль» 
(1963), блюда «Гайдамаки», «Ме¬ 
ні тринадцятий минало» (1965), 
«В. І. Ленін» (1970), «Радість Пе¬ 
ремоги» (1975), набір ваз-сувенірів 
«Малюки» (1969), декоративна та¬ 
ріль «Ювілейна» (1975}, набір ваз 
«Переможці» (1980). Скульптурні 
композиції: «Зі снопом» (1963), 
«Тачанка», «Гуцульські обряди» 
(1967).# О. О. Роготченко. 
ТРЕГУБОВА Валентина Михай¬ 
лівна (н. 15.V 1926, м. Бровари, 
тепер Київ, обл.) — укр. рад. 
скульптор, засл. діяч мист. УРСР 
(з 1970). У 1954 закінчила Львів, 
ін-т прикладного та декоративного 
мист. Працює на Коростенському 
фарфоровому з-ді ім. Ф. Дзер¬ 
жинського, створює скульптуру 
малих форм у фарфорі. Твори: 
«Українське весілля» (1960), «Коб¬ 
зарі» (1963), «Куди їдеш, Явту- 
ше?» (1965), «Наталка Полтавка» 
(1966, усі — фарфор), «Трубачі ре¬ 
волюції» (1967, шамот), «Одар- 
ка», «Карась» (1970, майоліка), 
«Маруся Чурай» (1978), ваза, 
присвячена Дню Перемоги (1980), 
та ін. Твори зберігаються в 
ДМУНДМ у Києві та ін. музеях. 
Нагороджена орденом Дружби 
народів. 
ТРЕДІАКбВСЬКИЙ Василь Ки- 
рилович [22.11 (5.III) 1703, Астра¬ 
хань — 6 (17).VIII 1768, Петер¬ 
бург] — рос. учений, поет. Нав¬ 
чався в Слов’яно-греко-лат. ака¬ 
демії (1723—25), Сорбонні (1727— 
ЗО). У 1732—59 працював в Акаде¬ 
мії наук, з 1745 її академік. У 
трактаті «Новий і короткий спосіб 
до складання російських віршів» 
(1735) обгрунтував роль наголо¬ 
су і дав теоретичне визначення 
двоскладової стопи для росій¬ 
ської версифікації. Положення 
Т., вдосконалені М. Ломоносо- 
вим, визначили систему силабо- 
тонічного віршування, панівну в 
рос., укр. і білорус, поезії 19— 
20 ст. Вперше в російській поезії 
запровадив гекзаметр. Автор 
праці «Про давній, середній і 
новий вірш російський» (1755). 
Переклав ряд історичних книг 
і романів. Був у дружніх стосун¬ 

ках з Ф. Прокоповичем. Філоло¬ 
гічні праці Т. високо цінували М. 
Новиков, О. Радищев, О. Пушкін. 

М. М. Сулима. 
ТРЕД-ЮНібНИ (англ. Ігабе ипі- 
ОП5, від ігасіе — ремесло, професія 
і ипіоп — об’єднання, союз) — 
професійні спілки Великобританії 
та ряду ін. англомовних країн. Ви¬ 
никли у 18 ст., побудовані за це¬ 
ховою ознакою. Значна частина 
англ. Т.-ю. входить до Британ¬ 
ського конгресу тред-юніонів. 
Т.-ю.— колективні члени Лейбо¬ 
ристської партії. В керівництві 
Т.-ю. переважають реформісти 
(див. Реформізм). 
ТРЕД-ЮНІОНГЗМ (англ. сгасіе- 
ипіопкят) — реформістська течія 
(див. Реформізм) у профспіл¬ 
ковому русі в капіталістичних кра¬ 
їнах. Виник у 18 ст. в Англії з 
появою тред-юніонів. Обмежує 
мету робітн. руху профспілковою 
боротьбою за поліпшення екон. 
і правового становища окремих 
груп трудящих, об’єднаних у проф¬ 
спілки, здійснення обмежених ре¬ 
форм у рамках бурж. суспільства. 
З розвитком робітн. руху й поси¬ 
ленням у ньому революц.тенденцій 
Т.-ю. зливається з ін. опортуніс¬ 
тичними течіями (див. Опорту¬ 
нізм). 
ТРЕЗГНІ (Тге22іпі) Доменіко 
Андреа [бл. 1670, Астано, поблизу 
Лугано, Швейцарія — 19.11 (2.III) 
1734, Петербург] — рос. архітек¬ 
тор та інженер. Швейцарець за по¬ 
ходженням. З 1703 працював у Ро¬ 
сії. За проектами Т. закладено 
Кронштадт та Олександро-Нев- 
ську лавру, забудовано частину 
Василівського о-ва у Петербурзі 
(Літній палац Петра І, 1710—14; 
Петровська брама та Петропавлов¬ 
ський собор Петропавловської 
фортеці, будинок 12 колегій, 
1722—34, тепер Ленінгр. ун-т). 
За наказом Петра І склав «зраз¬ 
кові» (типові) проекти житл. бу¬ 
динків для різних верств населен¬ 
ня. Будівлі Т. відзначаються гео¬ 
метричною чіткістю планів, скром¬ 
ним оздобленням, поєднанням кла¬ 
сичних античних форм з барокко- 
вими деталями. Іл. див. до ст. 
Ленінград, т. 6, с. 113. 
Літ.: Лисаевич И. Первьій архитектор 
Петербурга. Л., 1971. 
ТРбЙЛЕР (англ. Ьгаііег, від ігаіі 
— тягти) — багатовісний причіп 
(напівпричіп), яким перевозять ве¬ 
ликовагові неподільні вантажі. На 
шасі Т. (мал.) встановлюють без- 
бортову платформу з металевим 
або дерев’яним настилом, бортови¬ 
ми брусами і відкидними трапами, 
що полегшують навантажування 
й розвантажування. Вантажопід¬ 
йомність Т. переважно 20—60 т, Трейлер з розміщеним 
деяких — 100 т і більше. на ньому судном. 

ТРЕЙЛЕР 

В. К. Тредіаковський. 

В. М. Трегубова. 
Фрагмент скульптурної 
сюїти «Сорочинський 
ярмарок». 1977. 
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ТРЕЙЧКЕ 

Трембітар з трембітою. 

Трепанг далекосхід¬ 
ний. 

Виступ Державної за¬ 
служеної хорової капе¬ 
ли УРСР «Трембіта*. 

ТРбЙЧКЕ (ТгеіІБсЬке) Генріх 
(15.IX 1834, Дрезден — 28.IV 1896, 
Берлін) — нім. історик і публіцист, 
член Нім. АН (з 1895). З 1886 — 
офіц. історіограф прусської д-ви. 
Погляди Т. (прославлення культу 
насильства і війни, підтримка ко¬ 
лоніальної експансії, пропаганда 
ненависті до ін. народів) відобра¬ 
жали інтереси прусського юнкер¬ 
ства та нім. імперіалістів. При¬ 
хильник політики О. Бісмарка, 
Т. виступав за об’єднання Німеч¬ 
чини за допомогою війни. Його 
праці «Німецька історія в XIX 
ст.» (1879—94) і «Політика» 
(1897—98) с апологією шовінізму, 
расизму, прусських консерватив¬ 
них порядків. Т. перекручував 
істор. факти, засуджував революц. 
рух. В. 1. Ленін відносив Т. до 
«казенно-поліцейських істориків» 
(Повне зібр. тв., т. 16, с. 9). 
ТРЕК (англ. ігаск — слід, доріж¬ 
ка) — відкрита або закрита спорт, 
споруда для змагань і тренувань 
з вело- і мотоспорту. Доріжка Т. 
замкнена, з твердим покриттям 
(дерево, асфальт, бетон), підви¬ 
щена по краях, що створює віра¬ 
жі у вигляді півкіл, багатоцентро- 
вих кривих, параболічних та ін. 
кривих вищого порядку з кутом 
нахилу від 20 до 44°. Довжина 
доріжки звичайно від 250 до 500 м, 
ширина 6—8 м; для спільного мо- 
товелотреку розміри відповідно 
від 500 до 666,7 м і 8—10 м. Спе¬ 
ціалізовані мототреки мають до¬ 
ріжку завдовжки не менш ніж 
2,5 км. Див. також Велотрек. 
ТРЕК у фізиці — слід, який 
залишає заряджена частинка у се¬ 
редовищі, в якому вона рухається. 
Вигляд Т. частинок залежить від 
їхніх природи і властивостей. Т. 
спостерігаються за допомогою т. з. 
трекових приладів, до яких нале¬ 
жать бульбашкова камера, Віль- 
сопа камера, дифузійна камера, 
люмінесцентна камера, іскрова ка¬ 
мера. Позитрони, мезони, гіпе¬ 
рони та ін. елементарні частинки 
були відкриті за їхніми Т. Вивчен¬ 
ня Т. частинок має велике наукове 
і практичне значення. 
ТРЕЛЮВАННЯ лісоматеріалів 
(від нім. ігеііеп, англ. ігаіі — тяг¬ 
ти, волочити) — транспортування 
(підтягування) заготовленої на лі¬ 
сосіці деревини (цілих стовбурів, 
колод тощо) до лісовозних шляхів; 
різновид лісозаготівельних робіт. 
Для Т. застосовують гол. чин. гу¬ 
сеничні (зі значною шириною гусе¬ 
ниці; див. Гусеничний хід) та 
колісні (з шинами низького тиску) 
трактори з високим дорожнім 

просвітом. Трактори обладнують 
стріловими маніпуляторами (для 
розвантажування стовбурів або ко¬ 
лод) чи кліщовими захватами для 
разового причеплення пачки стов¬ 
бурів (при заготівлі лісу звалю- 
вально-пакетуючими машинами). 
Для Т. на болотистій місцевості 
використовують лебідки, а на ду¬ 
же пересіченій — канатно-підвісні 
установки. 
ТРЕЛЬ (італ. їгіїїо) — вид мелгз- 
мів\ багаторазове швидке чергу¬ 
вання двох суміжних звуків зву¬ 
коряду. Позначається над нотами 
лат. буквами 1г. 
ТРЕМАТбДИ — 1) Клас парази¬ 
тичних плоских червів. Те саме, 
що й дигенетичні присисні. 2) Наз¬ 
ва, що її часто застосовують до всіх 
паразитичних червів — присиснів. 
ТРЕМАТОДОЗИ — глистяні за¬ 
хворювання (гельмінтози) людини 
і тварин, збудниками яких є плоскі 
паразитичні черви з класу трема¬ 
тод. Деякі види трематод пара¬ 
зитують в кишечнику, печінці, ін¬ 
ші — в легенях, кровоносній систе¬ 
мі, нирках, сечовому міхурі тощо. 
Зараження відбувається звичайно 
при проковтуванні личинок з во¬ 
дою і продуктами харчування (ри¬ 
ба). Деякі види Т.— фасціольоз 
— трапляються повсюди, інші — 
переважають в певних районах, 
напр. в СРСР в басейні р. Обі 
трапляється один з видів Т.— 
опісторхоз, на Далекому Сході — 
клонорхоз. Т. перебігають з гаряч¬ 
кою, болями в животі, жовтяни¬ 
цею, серцевою недостатністю тощо. 
Профілактика: охорона 
зовн. середовища від забруднен¬ 
ня нечистотами, дотримання пра¬ 
вил особистої гігієни, невживан¬ 
ня недовареної риби, раків, крабів. 
Лікування залежить від ви¬ 
ду трематодозів. 
ТРЕМБбЦЬКИЙ (ТгешЬескі) Ста¬ 
ніслав (1739, Ястшембники — 
12. XII 1812, м. Тульчин, тепер 
Війн, обл.) — польс. поет. Навчав¬ 
ся у Парижі. Придворний поет 
польс. короля С. А. Понятовсько- 
го, після смерті якого жив у Моск¬ 
ві, Петербурзі, з 1802 — на Украї¬ 
ні. Літ. діяльність почав байками. 
Творчість Т. сповнена суперечно¬ 
стей: засуджуючи шляхетську сва¬ 
волю («До Ігнація Красіцького»), 
релігійний фанатизм з позицій 
просвітительського матеріалізму 
(«Ода на падіння єзуїтів», вид. 
1822; «Ода не для друку», вид. 
1882), висловлюючи співчуття до 
простого народу (поема «Полян¬ 
ка»), Т. водночас створив ряд па¬ 
негіриків на честь короля, Катери¬ 
ни II та її сановників. Найкращий 
твір Т.— поема «Софіївка» (1806; 
про парк в Умані). Її переклав 
К. Рилєєв (1821), А. Міцкевич 
написав до неї коментарі (1822). 
Т. виступив і як перекладач. 
Те.: Укр. перекл.— [Байки]. В 
кн..‘ Антологія польської поезії, 
т. 1. К., 1979. В. Т. Полек. 

ТРЕМБЙЦЬКИЙ Ісидор (1847, 
м. Станіслав, тепер Івано-Фран¬ 
ківськ — 23.VII1922, м. Рава Русь¬ 
ка, тепер Нестеровського р-ну 
Львів, обл.) — укр. актор, режи¬ 
сер і письменник. Навчався на фі- 
лос. ф-ті Львів, ун-ту та юридич¬ 
ному ф-ті Чернів. ун-ту. Працю¬ 
вав актором Театру товариства 
<Руська бесіда» у Львові (70-і рр. 

19 ст.) і вчителем. Редактор журн. 
«Весна» (Коломия, 1878—80). Ви¬ 
дав збірник «Приятель для дітей» 
(1881). Засновник літ.-драм, т-ва 
ім. Г. Ф. Квітки-Основ’яненка в 
Коломиї (1879). Автор п’єс «Іц- 
ко-сват» (1877), «Облога Плевни» 
(1878) та ін. Р. Я. Пилипчук. 
ТРЕМ БГТА — укр. народний 
духовий музичний інструмент, 
рід труби без вентилів і клапанів. 
Виготовляють з суцільної части¬ 
ни піхти або ялини і обгортають 
березовою корою. По осн. довжині 
(2—2,5 м) Т. має діаметр бл. З 
см, решта довжини (бл. 0,5 м) 
конусоподібно розширюється (роз¬ 
труб). У вузький кінець (діаметр 
25—40 мм) вставляють дуль- 
це з рогу або металу. Висота зву¬ 
коряду залежить від розмірів 
Т. (1—4 м). Діапазон 2—24/г окта¬ 
ви. Звук сильний (чутність понад 
10 км). Поширена здебільшого 
на Гуцульщині, Буковині, За¬ 
карпатті. Використовується як 
сигнальний інструмент для пові¬ 
домлення про якусь подію на селі 
(смерть, похорон, весілля тощо). 
На Т. виконують і вівчарські на¬ 
гравання (імпровізації). Епізо¬ 
дично використовують в оркестрі. 
Літ.: Гуменюк А. Українські народні 
музичні інструменти. К., 1967. 

«ТРЕМБГТА*, Державна заслу¬ 
жена хорова капела УРСР — укр. 
рад. хоровий колектив. Створена 
1940 у Львові на основі самодіяль¬ 
ного чоловічого хору (керівник — 
Д. Котко) та студіо-хору (керівник 
— М. Колесса). В 1951 присвоєно 
звання заслуженої. В творчому 
зростанні колективу велику роль 
відіграли диригенти П. Гончаров, 
О. Сорока, М. Колесса, П. Му- 
равський, В. Василевич, Є. Вах- 
няк, В. Пекар. В репертуарі: 
укр. нар. пісні, укр., рос. та 
зх.-європ. класика, твори рад. 
композиторів. З 1978 худож. ке¬ 
рівник і гол. диригент засл. арт. 
УРСР І. Жук. 
Літ.: Мусієнко Д. По шляху соціаліс¬ 
тичного реалізму. Львів, 1955. 

К. М. Гелитович. 

«ТРЕМБІТА» — укр. видавницт¬ 
во у м. Коломиї. Засн. 1922 3. 3. 
Кириловичем (псевд.— Богдан 
Григоренко). Видавала популярні 
книги для народу, художні твори, 
дитячу л-ру, а також нар. кален¬ 
дарі, в яких були надруковані 
окремі твори Т. Шевченка, І. 
Франка, Лесі Українки, М. Шаш- 
кевича, В. Стефаника та ін. При 
«Т.» існувала книгарня, в якій про¬ 
давалися книги, випущені вид-ва- 
ми Рад. України. В 1929 у зв’яз¬ 
ку з матеріальними труднощами й 
переслідуваннями з боку польс. 
бурж. влади вид-во було закрито. 

В. Т. Полек. 

ТРЕМОЛО (італ. Ігетоіо, букв.— 
тремтячий) — 1) Швидке багато¬ 
разове повторювання одного звука 
на смичкових інструментах, дом¬ 
рі, литаврах та ін. 2) Швид¬ 
ке багаторазове чергування двох 
несуміжних звуків або акордів. 
ТРЕНАЖЕР (від англ. Ігаіп — 
виховувати, навчати) — моделю¬ 
ючий пристрій для відпрацювання 
робочих навиків, вироблення і 
вдосконалення техніки керування 
машиною чи механізмом. Т. широ¬ 
ко застосовують для профес. нав¬ 
чання робітників різних спеціаль- 
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ностей, при ПІДГОТОВЦІ льотчиків 
і космонавтів, у бойовій підготов¬ 
ці особового складу збройних сил 
тощо. Т. бувають прості і складні. 
На простих Т. опрацьовують 
9кремі елементи робочих навиків 
і дій, на складних — комплекс 
дій. Для космонавтів використо¬ 
вують наземні і бортові Т. Напр., 
для відпрацювання операцій по 
стикуванню космічних кораблів, 
по керуванню космічними корабля¬ 
ми при посадці, по контролю за 
роботою різних бортових систем 
застосовують наземні Т.; для від¬ 
працювання переходу космонавта 
з одного космічного корабля в ін¬ 
ший — бортові Т. у фюзеляжі лі¬ 
така; для підтримки в космічному 
польоті навиків космонавта в 
орієнтуванні (див. Орієнтація кос¬ 
мічного апарата), навігаційних 
розрахунках (див. Космічна наві¬ 
гація), керуванні кораблем, не¬ 
обхідних лише в певні моменти 
польоту (напр., при корекції тра¬ 
єкторії польоту), — бортові мало¬ 
габаритні Т. на борту космічного 
корабля. 
ТРЕНЕР (англ.Ігаіпег, від Ігаіп — 
виховувати, навчати) — викла¬ 
дач фізичної культури, спеціа¬ 
ліст з певного виду спорту. Т. ке¬ 
рує тренуванням спортсменів у 
спорт, т-вах, учбових закладах 
тощо; відповідає за правильний 
фіз. розвиток, спорт, удосконален¬ 
ня і виховання спортсменів і спорт, 
колективів. 
Готують тренерів переважно 
спорт, ф-ти ін-тів фіз. культури і 
школи тренерів. Т. за підготовку 
спортсменів і команд, що досягли 
високих результатів на міжнар. 
і всесоюзних змаганнях, прису¬ 
джують почесні звання спортивні 
(засл. тренера СРСР, засл. трене¬ 
ра УРСР тощо). 
трЄнто — місто на Пн. Італії, 
адм. ц. провінції Тренто і області 
Трентіно-Альто-Адідже. Розташо¬ 
ване на р. Адідже. Вузол з-ць 
і автошляхів. 94, 7 тис. ж. (1973). 
Пі дприємства електрометал у рг., 
маш.-буд., хім., цем., деревообр., 
шкіряної, керамічної, текст, і 
харч, пром-сті. Поблизу міста, на 
р. Адідже та її притоках — кілька 
ГЕС. Архіт. пам’ятки 12—13 ст. 
Туризм. 
ТРЕНУВАННЯ (від англ. ігаіп —- 

виховувати, навчати) — система 
підготовки організму тварин і лю¬ 
дини з метою пристосування його 
до підвищених вимог і складних 
умов праці. Застосовується у ви¬ 
робничій діяльності, спорті тощо. 
Основою Т. є різні вправи — все 
складніші й інтенсивніші. Т. в 
спорті — процес фіз. вихован¬ 
ня і навчання, спрямований на 
досягнення спортсменами високих 
спорт, результатів. Т. веде тренер 
або громад, інструктор. У Т. роз¬ 
різняють фіз., спортивно-тех., 
тактичну, теор. і морально-вольо¬ 
ву підготовку спортсмена. Умовою 
спорт. Т. є поступове зростання 
тренувальних навантажень, безпе¬ 
рервність і циклічність процесу 
навчання. Цикл спорт. Т. поді¬ 
ляють на підготовчий, основний 
(змагальний) і перехідний періоди. 
Перспективний план Т. спортсмена 
розробляють на один або кілька 
років (чотирирічний, т. з. олім¬ 
пійський цикл тощо). 

ТРЕНЬОВ Костянтин Андрійо¬ 
вич [21.V (2.VI) 1876, с. Бакшеїв- 
ка, тепер Вовчанського р-ну Хар¬ 
ків. обл.— 19.У 1945, Москва] — 
рос. рад. письменник, драматург. 
Друкуватися почав 1898. В ранніх 
оповіданнях' показав тяжке життя 
трудящого селянства. Перша п’є¬ 
са — «Дорогіни» (1912). В п’єсі 
«Любов Ярова» (1926; Держав¬ 
на премія СРСР, 1941. однойм. 
фільми 1953, 1970; мюзикл «Това¬ 
риш Любов») відтворено події гро¬ 
мадянської війни на півдні Росії. 
Революц. подіям присвячено п’єси 
«Гімназисти» (1936), «На березі 
Неви» (1937, в ній Т. один з пер¬ 
ших в рад. драматургії відтворив 
образ В. І. Леніна). Автор п’єс про 
рад. дійсність («Дружина», 1928; 
«Анна Лучиніна», 1941), істор. 
п’єс. У роки Великої Вітчизн. 
війни виступав з патріотичними 
творами. В оповіданнях «Омелько- 
пастух» (1899), «Олеся» (1901), 
«Горе Івана Тая» (1902), циклі 
нарисів «На Україні» (1916) та 
ін. змалював життя і побут укр. 
народу. У Ялті відкрито літера- 
турно-мемор. музей К. А. Треньо- 
ва і П. А. Павленка. Нагородже¬ 
ний орденами Трудового Черво¬ 
ного Прапора і «Знак Пошани» 
Те.: Избранньїе произведения, т. 1 — 
2. М., 1955; Забьітьіе рассказьі. Сим¬ 
ферополь, 1959; Избранное. Симфе¬ 
рополь, 1976; Укр. перек л.— 
Любов Ярова. К., 1950; На березі Не¬ 
ви. К., 1957; Загублена криниця. К.. 
1957; Владика. К., 1958. 
Літ.: Сурков Е. К. А. Тренев. М., 
1955. Ю. І. Корзов. 

ТРЕОНІН , а-аміно-р-оксимасля- 
на кислота, — моноаміномонокар- 
бонова незамінна амінокислота. 
СН3СН (ОН) СН(МН2) СООН. 
Містить 2 асиметричні атоми 
вуглецю, тому може мати 4 оп¬ 
тичні ізомери: Б-, О-, Б-ало- і О- 
алоформи й 2 рацемати: ОБ-трео- 
нін і ОБ-алотреонін. В клітинах 
рослинних організмів Т. синтезу¬ 
ється з аспарагінової кислоти. Є 
джерелом для синтезу гліцину. 
В організм людини надходить з 
їжею. До складу всіх природних 
білків, за винятком протамінів, 
входить 2—6 % Т. Добова потреба 
в Т. у дорослої людини становить 
0,5 г, у дітей до 7 років — бл. З г. 
ТРЕПАНАЦІЯ (франц. ігерапа- 
Ьіоп, відгрец. тріЗлосуоу — свердел) 
— операція розкриття кісткової 
порожнини. Здебільшого роблять 
Т. черепа з метою здійснити певну 
операцію на мозку (видалити пух¬ 
лину, спинити кровотечу з поране¬ 
них судин тощо). При остеомієлі¬ 
ті часто вдаються до Т. ураженої 
трубчастої кістки, при мастоїди¬ 
ті — до Т. сосковидного відрост¬ 
ка. Т. наз. також розтин порож¬ 
нини зуба, операцію на склері 
ока, взяття кісткового мозку для 
дослідження (трепано-бгоисгя). 
ТРЕПАНГ — промислова назва 
групи видів їстівних морських без¬ 
хребетних тварин класу голоту¬ 
рій. Тіло завдовжки 10—90 см. 
Промисел Т. зосереджений гол. 
чин. біля берегів Малайського ар¬ 
хіпелагу, Філіппін, Австралії, Ки¬ 
таю, Японії. В СРСР (далекосхід¬ 
ні моря) добувають Т. далеко¬ 
східного (ЗіісЬориз іаропісиз), 
довж. до 40 см. Вживають в їжу 
Т. солонокопченими чи солоно- 
сухими. 

ТРЄПЕЛ (нім. Тгіреї, від назви 
м. Тріполі в Пн. Африці) — тонко¬ 
зерниста силікатна осадочна гір¬ 
ська порода. Складається гол. чин. 
з мікроскопічних округлих части¬ 
нок опалу, іноді — халцедону. 
Як домішки в невеликій кількості 
містить зерна кварцу, глауконіту, 
польових шпатів, глинисті часточ¬ 
ки. Здебільшого пухкий, порува¬ 
тий (пористість 60,2—64 %). Ко¬ 
лір від білого і сірого до бурого, 
червоного й чорного. Вважають, 
що Т. має неорганічне походження, 
іноді являє собою видозмінений 
діатоміт. Родовища Т.— у відкла¬ 
дах верхньокрейдового й палеоге¬ 
нового віку. На Україні поклади 
Т. відомі на Поділлі, в Донбасі 
та ін. Використовують при ви¬ 
роби. цементу, як ізоляційний, 
абразивний і фільтрувальний ма¬ 
теріал, адсорбент тощо. 

^ Д. Н. Коваленко. 
ТР ЕП Кб ВСЬ КИ И (Тгерко\у5кі) 
Тадеуш (5.1 1914, Варшава — 
ЗО.XII 1954, там же) — польс. 
графік-плакатист. Навчався в По¬ 
ліграфічній і Міській школах 
декоративного мистецтва і живо¬ 
пису у Варшаві. Твори: «Обереж¬ 
но!» (1936), «Слава визволителям!» 
(1946), «Останній етап» (1948), 
«Варшава», «Ні!» (обидва — 1952), 
«5-й міжнародний конкурс ім. 
Ф. Шопена у Варшаві. 1955», 
«10-річчя визволення Варшави» 
(обидва — 1954). Іл. див. також 
на окремому аркуші до ст. Пла¬ 
кат, т. 8, с. 384—385. 
Літ: Мьггарева К. В. Т. Трепков- 
ский. Л. — М., 1965- 
ТРЕСВЗТСЬКИЙ Сергій Глібо- 
вич [н. 21.IX (4.Х) 1910, Самара, 
тепер м. Куйбишев] — укр. рад. 
вчений у галузі матеріалознавства, 
доктор тех. наук (з 1959), профе¬ 
сор (з 1969). Закінчив (1934) 
Уральський політех. ін-т (Сверд- 
ловськ). працював у цьому ін-ті. 
У 1946—60 — в Ін-ті неорганічних 
матеріалів (Москва). З 1960 пра¬ 
цює в Ін-ті проблем матеріалознав¬ 
ства АН УРСР. Осн. напрями 
діяльності: дослідження фторси- 
лікатів (синтетичних слюд, азбе- 
стів), спец, оксидних вогнетривів, 
вивчення діаграм стану оксидів 
рідкоземельних елементів з ін. 
тугоплавкими оксидами. Нагоро¬ 
джений двома орденами «Знак 
Пошани», медалями. Держ. пре¬ 
мія СРСР, 1951. 
ТРбССЕ/І (Трессол; Тгезяаіі; 
справж. прізв. — Нунен) Роберт 
(1870?, Лондон — З.ІІ 1911, Лівер¬ 
пуль) — англ. письменник. За по¬ 
ходженням ірландець. Учасник 
робітн. га нац.-визвольного руху. 
В 90-х рр. емігрував до Пд. Афри¬ 
ки, де почав літ. діяльність як 
публіцист. Під час англо-бурської 
війни 1899—1902 боровся на бо¬ 
ці бурів у складі «Ірландської 
бригади», в статтях і нарисах ви¬ 
кривав англійський колоніалізм. 
В 1905—10 написав роман про 
життя й боротьбу англійського 
пролетаріату «Філантропи в по¬ 
дертих штанях» (скорочене видан¬ 
ня 1914, повне — 1955). Творчість 
Т. стоїть біля джерел пролетар¬ 
ської прози і соціалістичного реа¬ 
лізму в Англії. 
Літ.: Шаров Є. Л. Роберт Трессел і 
його роман. «Радянське літературо¬ 
знавство», 1969, >6 5. 

Б. Б. Бунич-Ремізов. 

ТРЕССЕЛ 

К. А. Треньов. 

Т. Трепковський. Пла¬ 
кат до вистави «Сід» 
П. Корнеля. 1954. 
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ТРЕСТ (англ. ичі5і:, букв.— дові¬ 
ра) — 1) Форма капіталістичних 
пром. монополій, за якої всі під¬ 
приємства, що об’єднуються, втра¬ 
чають свою комерційну і виробни¬ 
чу самостійність і підпорядкову¬ 
ються єдиному управлінню. Т. 
виникає внаслідок централізації 
капіталу у формі акціонерних 
товариств. Контроль над підпри¬ 
ємствами здійснюється найбільши¬ 
ми капіталістами за допомогою 
контрольного пакета акцій або 
особливого довірчого сертифіка¬ 
та- Т. проводить єдину екон. і 
тех. політику, організовано здійс¬ 
нює посилену експлуатацію найма¬ 
ної пращ і привласнює монополь¬ 
но високі прибутки. Т. виникли 
у США в останній третині 19 ст. 
В Зх. Європі Т. особливо поши¬ 
рилися після 1-ї світової війни. 
Т. об’єднують підприємства тієї ж 
самої галузі промисловості (гори¬ 
зонтальне трестування) або різних 
галузей (вертикальне трестуван¬ 
ня). Розподіл прибутку в Т. від¬ 
повідно до суми переданого окре¬ 
мими власниками капіталу стри¬ 
мує, зокрема, створення спільного 
інвестиційного фонду. На зміну 
Т. приходять більш розвинуті 
форми монополістичних об’єднань 
— концерн, холдинг-компані, тор- 
гово-пром. асоціація тощо. 
2) В соціалістичних країнах — од¬ 
на з фсюм організації промисло¬ 
вості та будівництва; госпрозрахун¬ 
кове об’єднання підприємств пев¬ 
них галузей промисловості. 

С. В. Мочерний. 

ТРЕСТА — соломка льону, коно¬ 
пель та ін. луб’яних культур, об¬ 
роблена біол. (мочіння, розсти¬ 
лання), фізико-хім. або хім. спо¬ 
собом. З Т. мех. способом (м’яття, 
тіпання, чесання) одержують пря¬ 
дивне волокно. 
ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД —суд, об- 
раний самими сторонами для роз¬ 
гляду і вирішення цивільно-пра¬ 
вового спору між ними. Відповід¬ 
но до ст. о Основ цивільного за¬ 
конодавства Союзу РСР і союз¬ 
них республік Т. с. покликаний, 
поряд з судом і арбітражем, за¬ 
безпечити захист цивільних прав. 
Т. с. утворюється за письмовою 
угодою сторін для вирішення 
конкретного спору. Може склада¬ 
тися з одного судді або будь-якої 
непарної кількості суддів. При 
торговельно-пром. палаті СРСР 
на засадах Т. с. діють Зовнішньо- 
торг. і Морська арбітражні ко¬ 
місії. Для вирішення спорів між 
громадянами (за винятком тру¬ 
дового і сімейного) Т. с. утворю¬ 
ються і діють відповідно до існую¬ 
чого Положення (додаток № 2 до 
Цивільного процесуального кодек¬ 
су У РСР). Т. с. використовують 
і при розв’язанні господарських 
спорів, якшо їх віднесено до 
компетенції держ. або відомчого 
арбітражу. Розгляд таких спорів 
здійснюється на підставі Положен¬ 
ня про Т. с. для вирішення госп. 
спорів між об’єднаннями, під¬ 
приємствами, орг-ціями і устано¬ 
вами, затвердженого постановою 
Держарбітражу СРСР від ЗО.XII 
1975. Т. с. вирішує спір безплат¬ 
но, його рішення виконують добро¬ 
вільно самі сторони, але при 
ухиленні від виконання, після пе¬ 
ревірки відповідно судом або ар¬ 

бітражем, рішення може бути ви¬ 
конане примусово. 

, С.„А. Буткевич. 
ТРЕТЙННИИ період і тре- 
ТЙННА СИСТЕМА — назва пе- 
ріоду кайнозойської ери в геол. 
історії Землі. Запропонував її 
італ. геолог Ардуїно 1759. Цю наз¬ 
ву вживали до серед. 20 ст. Тепер 
Т. п. поділяють на палеогеновий 
(див. Палеогеновий період і палео¬ 
генова система) і неогеновий (див. 
Неогеновий період і неогенова 
система) періоди. Див. також 
Кайнозойська ера і група. 
ТРЕТІ ОСбБИ у праві — в 
рад. процесі цивільному особи, 
які беруть участь у справі, що 
виникла між ін. особами (позива¬ 
чем і відповідачем), і заявляють 
свої вимоги щодо предмета спору. 
Участь Т. о. передбачена Основа¬ 
ми цивільного судочинства Сою¬ 
зу РСР і союзних республік (в 
УРСР — гл. 11 ЦПК У РСР). Про 
вступ Т. о. у справу суд (суддя) 
постановляє ухвалу судову. Т. о., 
які заявляють самостійні вимоги 
щодо предмета спору, можуть всту¬ 
пити в справу до постановлений 
судового рішення. Вони корис¬ 
туються всіма правами позивача, 
і на них покладаються всі його 
обов’язки. Т. о., які не заявляють 
самостійних вимог, можуть всту¬ 
пити в справу на боці тієї сторони, 
з якою у них існують певні мате¬ 
ріально-правові обов'язки, до по¬ 
становлений суд. рішення. Всту¬ 
пати в процес Т. о. можуть з влас¬ 
ної ініціативи, за клопотанням 
сторін, прокурора чи з ініціативи 
суду. 
«третій відділ», Третій відділ 
Власної його імператорської ве¬ 
личності канцелярії — орган політ, 
нагляду і розшуку в царській Ро¬ 
сії. Створений 1826 імп. Мико¬ 
лою І замість особливої канцелярії 
м-ва внутр. справ. Керував бо¬ 
ротьбою проти революц. руху. 
Складався з 5 експедицій (відді¬ 
лів). Виконавчим органом був 
Окремий корпус жандармів (ство¬ 
рено 1827), шеф якого очолював 
«Т. в.». Ліквідовано 1880, його 
функції передано створеному в 
м-ві внутр. справ департаментові 
поліції. 
ТРЕТІЙ ВСЕРОСІЙСЬКИЙ 
З’ЇЗД РАД - з’ їзд Рад робітн., 
солдат, і селян. депутатів, що 
відбувся 10—18 (23—31).І 1918 в 
Петрограді. Почав свою роботу 
як з’їзд Рад робітн. і солдат, депу¬ 
татів, на якому були присутні 
1046 делегатів, у т. ч. 942 — з 
ухвальним голосом. Вони пред¬ 
ставляли 317 мібц. Рад і 110 ар¬ 
мійських, корпусних і дивізійних 
к-тів. 13 (26).І з’їзд об’єднався 
з 3-м Всерос. з’їздом Радсел. депу¬ 
татів. Порядок денний: 1) Звіт 
ВЦВК та РНК (із звітною доповід¬ 
дю РНК виступив В. І. Ленін, з 
доповіддю ВЦВК — Я. М. Сверд¬ 
лов). 2) Затвердження Декларащї 
прав трудящого і експлуатовано¬ 
го народу; 3) Про федеральні уста¬ 
нови Рос. Республіки; 4) Про 
війну і мир; 5) Затвердження зако¬ 
ну про соціалізацію землі; 6) Ви¬ 
бори ВЦВК. 18 (31). І було затвер¬ 
джено написану В. І. Леніним Дек¬ 
ларацію прав трудящого і експлуа¬ 
тованого народу. В резолюції «З 
питання про мир» з’їзд підтвердив 

і схвалив усі заяви і заходи Рад. 
влади, спрямовані на досягнення 
заг. демократичного миру. В резо¬ 
люції «Про федеральні установи 
Російської Республіки» з’їзд під¬ 
креслив як добровільність об’єд¬ 
нання, так і неприпустимість по¬ 
рушення прав республік, які об’¬ 
єднуються, і встановив, що форма 
участі окремих нац. республік у 
федерації та розмежування компе¬ 
тенції між федеральною владою і 
владою окремих республік — чле¬ 
нів федерації мають бути визначе¬ 
ні за погодженням ВЦВК і ЦВК 
республік. З’їзд проголосив Росію 
Російською Соціалістичною Феде¬ 
ративною Радянською Республі¬ 
кою (РСФРР). З’їзд доручив 
ВЦВК розробити осн. положення 
Конституції РСФРР для подання 
черговому з’їздові Рад. З'їзд, ви¬ 
ходячи з Декрету про землю, 
прийняв «Закон про соціалізацію 
землі», де, зокрема, передбачав 
розвиток колективного г-ва в зем¬ 
леробстві. З’їзд обрав новий ВЦВК 
у складі 305 членів і 17 кандидатів. 
Літ.: Оьездьі Сопетов в документах. 
1917-1936 гг., т. 1. М., 1959. 

ТРЕТІЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
З’ЇЗД РАД - з’ їзд Рад робітн., 
селян, і червоноармійських депу¬ 
татів, що відбувся 6—10.III 1919 
в Харкові. На з’їзді були присутні 
1787 делегатів, у т. ч. 1719 — з ух¬ 
вальним голосом. 
У роботі з’їзду взяли участь голова 
ВЦВК Я. М. Свердлов, представ¬ 
ники Рад. Латвії та Рад. Естонії. 
Порядок денний: 1) Доповідь Тим¬ 
часового Робітничо-Селянського 
уряду України; 2) Військ, питан¬ 
ня; 3) Прод. питання: 4) Зем. 
питання; 5) Про проект першої 
Конституції УРСР. З’їзд схвалив 
діяльність Тимчас. Робітничо-Сел. 
уряду України і постановив реор¬ 
ганізувати його в Робітн.-Сел. уряд 
УРСР. З’їзд поставив завдання 
створити регулярну Червону Ар¬ 
мію, прийняв текст військ, прися¬ 
ги, схвалив діяльність Нарком- 
проду, вирішив запровадити на 
Україні політику «воєнного кому¬ 
нізму», схвалив «Положення про 
соціалістичне землевпорядження і 
про заходи переходу до соціаліс¬ 
тичного землеробства». На з’їзді 
було затверджено першу Консти¬ 
туцію Рад. України. Відповідно 
до неї з’їзд обрав ВУЦВК у складі 
99 членів і 27 кандидатів. 
Літ.: III Всеукраїнський з'їзд Рад. 
Стенографічний звіт. X., 1932; Исто- 
рия государства и права Украинской 
ССР. К., 1976. 

ТРЕТІЙ З’ЇЗД КП(6) УКРАЇНИ. 
Відбувся в Харкові 1—6.III 1919 
в умовах збройної боротьби за 
визволення України від англо- 
франц. інтервентів і залишків 
військ буржуазно-націоналістич¬ 
ної Директорії. На з’їзді були 
214 делегатів з ухвальним і 35 — 
з дорадчим голосом, які представ¬ 
ляли понад 23 тис. комуністів. 
Порядок денний: 1) Про міжнар. 
комуністичний з’їзд; 2) Звіт ЦК 
КП(б)У; 3) Про вироблення Кон¬ 
ституції УРСР; 4) Доповідь Реві¬ 
зійної комісії; 5) Про ставлення 
до дрібнобурж. партій; 6) Про зем. 
політику; 7) Про професійний рух; 
8) Доповідь Наркомпроду; 9) Звіт 
делегації КП(б)У на І конгресі 
3-го, Комуністичного Інтернащо- 
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малу; 10) Про поточний момент 
і завдання партії; 11) Вибори ке; 
рівних органів КП(б)У. На з’їзді 
був ішисутній представник ЦК 
РКП(о) Я. М. Свердлов, який у 
своїй промові зупинився на осн. 
напрямах діяльності КП(б)У, під¬ 
кресливши необхідність зосереди¬ 
ти увагу на відновленні і зміцнен¬ 
ні органів Рад. влади в республіці. 
У звітній доповіді секретаря ЦК 
КП(б)У Е. Й. Квірінга було ви¬ 
світлено роботу парт, орг-цій Ук¬ 
раїни в умовах підпілля й після 
краху австро-нім. окупації та 
режиму Директорії. Відзначивши 
позитивні моменти в діяльності 
ЦК, з’їзд водночас вказав на по¬ 
милки, допущені в керівництві 
збройним повстанням проти оку¬ 
пантів і роботою місц. парт, орг- 
цій. З’їзд накреслив гол. завдання 
комуністів республіки в галузі 
партійного, радянського, госпо¬ 
дарського і військового будів¬ 
ництва, відзначивши першочерго¬ 
ву потребу встановлення єдиного 
фронту з усіма рад. республіками 
і насамперед з РРФСР. У резолю¬ 
ції про поточний момент висува¬ 
лися завдання довести до кінця 
експропріацію капіталістів і помі¬ 
щиків, передати всі засоби вироб¬ 
ництва у власність д-ви, встанови¬ 
ти дійовий контроль над вироб¬ 
ництвом, посилити роботу по ство¬ 
ренню на Україні регулярних час¬ 
тин Червоної Армії, допомогти 
розвиткові революц. руху на зх.- 
укр. землях тощо. В рішенні 
з зем. питання з’їзд накреслив 
конкретні заходи по здійсненню 
землеустрою, по організації се- 
лян-бідняків і згуртуванню нав¬ 
коло них середняків, по розгор¬ 
танню боротьби проти куркульства. 
Ці положення були покладені в 
основу резолюції з прод. питання. 
Однак при проведенні наміченої 
з’їздом зем. політики місц. парт, 
орг-ції припустилися помилок, які 
проявилися в прискореному утво¬ 
ренні комун і радгоспів без ура¬ 
хування реальних можливостей. 
Помилковою була резолюція з’їз¬ 
ду про ставлення до дрібнобурж. 
партій, які визнали Рад. владу. 
Резолюція категорично забороняла 
надання їхнім представникам ке¬ 
рівних посад у Радах, заперечува¬ 
ла можливість укладення будь- 
яких угод з цими партіями. 25. III 
1919 ЦК РКП(6) скасував це рі¬ 
шення, яке суперечило заг. так¬ 
тичній лінії партії, й визначив на¬ 
прям діяльності КП(6)У в цьому 
питанні. В резолюції про проф¬ 
спілки з’їзд підкреслив їхнє зна¬ 
чення у здійсненні завдань со¬ 
ціалістичного будівництва і взяв 
курс на забезпечення в них про¬ 
відної ролі комуністів. Обгово¬ 
ривши проект Конституції УРСР, 
з’їзд рекомендував прийняти за 
основу Конституцію РРФСР 1918. 
З’їзд заслухав звіт делегації 
КП(б)У на І конгресі Комінтерну 
і палко вітав його створення. Знач¬ 
ну увагу з’їзд приділив подолан¬ 
ню незгод між правими і «лівими», 
які ще мали місце в КП(б)У. З’їзд 
обрав ЦК КП(б)У і Ревізійну ко¬ 
місію. На пленумі ЦК 6.III було 
вперше створено Політбюро (див. 
Політичне бюро ЦК Компартії 
України) і Організаційне бюро 
ЦК КП(б) України. З’їзд накрес¬ 

лив перспективи соціалістичного 
і держ. будівництва в республіці, 
сприяв зміцненню рядів, комуніс¬ 
тів України на принциповій ленін¬ 
ській основі. 
Літ.: Комуністична партія України 
в резолюціях і рішеннях з’їздів, кон-, 
ференцій і пленумів ЦК, т. 1. К.л 
1976; Нариси історії Комуністичної 
партії України. К., 1977; Слуцький 
О. Б. Третій з’їзд КП(б)У. К., 1958. 

„ В. С. Левін. 
третій З’ЇЗД РАД СРСР — 
з’їзд Рад робітничих, селянських, 
червоноармійських та козачих де¬ 
путатів, що відбувся 13—20.V 
1925 в Москві. В роботі з’їзду 
взяли участь 2276 делегатів, у т. ч. 
1580 — з ухвальним голосом. Поря¬ 
док денний: 1) Про входження до 
складу СРСР Туркм. РСР і Узб. 
РСР; 2) Звіт Уряду СРСР; 3) Стан 
пром-сті СРСР; 4) Питання рад. 
будівництва; 5) Заходи щодо під¬ 
несення і зміцнення сел. г-ва; 
6) Доповідь наркомату фінансів 
СРСР; 7) Доповідь про Червону 
Армію; 8) Утворення ЦВК СРСР. 
З’їзд прийняв постанову про вхо¬ 
дження до Союзу РСР Туркм. і 
Узб. РСР, вніс відповідні зміни 
в Конституцію СРСР. Схваливши 
діяльність уряду, з’їзд доручив 
ЦВК і Раднаркому СРСР продов¬ 
жувати боротьбу за мир і розвиток 
мгжнар. госп. зв’язків. У поста¬ 
нові про рад. будівництво з’їзд 
підкреслив необхідність поліпши¬ 
ти роботу Рад і твердо дотримува¬ 
ти революц. законності, в постано¬ 
ві про заходи щодо піднесення сел. 
г-ва відзначив, що єдино вірним 
шляхом до цього є кооперування. 
З’їзд обрав ЦВК СРСР у складі 
Союзної Ради (450 членів і 199 
кандидатів) та Ради Національ¬ 
ностей (131 член, у т. ч. 10 — від 
УРСР, і 53 кандидати, в т. ч. 
7 — від УРСР). 
Літ.: Оьездьі Советов в документах. 
1917-1936 гг., т. 3. М.. 1960. 

ТРЕТІЙ З’ЇЗД РСДРП. Відбувся 
нелегально 12—27. IV (25. IV— 
10.У) 1905 в Лондоні. В ньому 
взяли участь 24 делегати з ухваль¬ 
ним голосом від 21 більшовицької 
орг-ції та 14 делегатів з дорад¬ 
чим — від 7 орг-цій. 6 делегатів 
представляли 5 орг-цій України: 
В. І. Ленін (від Одес. к-ту), В. В. 
Воровський і М. К. Владимиров 
(від Микол, і Поліського к-тів) — 
з ухвальним голосом; Б. В. Аві- 
лов (харків. група «Вперед»), 
М. С. Лещинський (Катеринослав, 
к-т), М. О. Скрипник (Одес. к-т)— 
з дорадчим. З’їзд був скликаний 
за ініціативою В. І. Леніна, підтри¬ 
маною більшістю місц. орг-цій. 
Йому передувала внутр. криза в 
РСДРП, викликана розкольниць¬ 
кими діями меншовиків і прими¬ 
ренців. Незгоди в орг. питанні 
доповнилися розходженнями в 
тактиці, що вимагало термінового 
скликання парт, з’їзду. В кінці 
1904 був утворений тимчас. все- 
рос. організаційний більшови¬ 
цький центр — Бюро комітетів 
більшості (БКБ), яке стало Орг. 
к-том по скликанню з’їзду. Ідей¬ 
ну підготовку з’їзду розгорнула но¬ 
ва ленінська гзз.« Вперед*. На з’їзд 
запрошувалися всі с.-д. орг-ції, 
але меншовики відмовилися і про¬ 
вели в Женеві окрему конфе¬ 
ренцію (було представлено 8 к-тів). 
Порядок денний з’їзду: І. Доповідь 

Орг. к-ту. II. Питання тактичні: 
I) збройне повстання; 2) ставлен¬ 
ня до політики уряду напередодні 
і в момент перевороту; 3) став¬ 
лення до сел. руху. III. Питання 
організаційні: 4) відносини робіт¬ 
ників та інтелігентів у парт, орг-ці- 
ях; 5) Статут партії. IV. Ставлен¬ 
ня до ін. партій і течій: 6) ставлен¬ 
ня до частини РСДРП, що відко¬ 
лолася; 7) ставлення до нац. с.-д. 
орг-цій; 8) ставлення до лібералів; 
9) практичні угоди з соціалістами- 
революціонерами. V. Внутр. пи¬ 
тання парт, життя: 10) пропаганда 
і агітація. VI. Звіти делегатів: 
II) звіт ЦК; 12) звіти делегатів 
місц. к-тів. VII. Вибори: 13) ви¬ 
бори ЦК; 14) порядок оголошення 
резолюцій і протоколів з’їзду та 
вступу службових осіб на посаду. 
Роботою з’їзду керував В. І. Ленін. 
Він був обраний головою з’їзду, 
виступив на ньому з двома допові¬ 
дями, 42 промовами, заявами, 
поправками і доповненнями, вніс 
18 проектів резолюцій. З’їзд одно¬ 
стайно прийняв ленінські проекти 
резолюцій і рішень, які обгрунту¬ 
вали стратегічний план і тактичну 
лінію більшовиків у революції 
1905—07 в Росії. Оскільки з'їзд 
проходив на поч. революції, в його 
документах визначено її характер, 
особливості й рушійні сили. Рево¬ 
люція в Росії була буржуазно-де¬ 
мократичною революцією нового 
типу, першою нар. революцією 
епохи імперіалізму. З’їзд виробив 
стратегію і тактику більшовицької 
партії в бурж.-демократичній ре¬ 
волюції, основу яких становили 
гегемонія пролетаріату, його со¬ 
юз з селянством при нейтралізації 
ліберальної буржуазії, повалення 
царизму, утворення тимчасового 
революц. уряду, встановлення де¬ 
мократичної республіки, наступне 
переростання революції в соціалі¬ 
стичну. .{ 
Велику увагу з’їзд приділив орг. 
питанням. Він схвалив новий Ста¬ 
тут партії, затвердив ленінське 
формулювання першого параграфа 
про членство в партії, засудив мен¬ 
шовиків як «частину партії, що 
відкололася», закликав нац. с.-д. 
орг-ції до об’єднання в єдиній 
РСДРП. З’їзд обрав керівний 
центр — ЦК РСДРП на чолі з 
В. І. Леніним, якому доручив 
створити новий Центр, орган пар¬ 
тії — газ. «Пролетарий». Редак¬ 
тором ЦО було призначено В. І. 
Леніна. Рішення з’їзду ідейно 
та організаційно згуртували біль¬ 
шовицьку партію, озброїли її ле¬ 
нінською стратегією і тактикою, 
правильність якої підтвердили 
перша і друга революції в Росії. 
Всебічне обгрунтування цих рі¬ 
шень і нещадну критику опорту¬ 
ністичних рішень Женевської кон¬ 
ференції меншовиків дав В. І. 
Ленін у книзі <Дві тактики со¬ 
ціал-демократії в демократичній 
революції». 
Літ.: Ленін В. І. Повне зібрання тво¬ 
рів: т. 10. Третій з’їзд РСДРП 12— 
27 квітня (25 квітня — 10 травня) 
1905 р.— Третій з’їзд.— Про тимчасо¬ 
вий революційний уряд; т. 11. Дві 
тактики соціал-демократії в демокра¬ 
тичній революції; Третий ст»езд 
РСДРП. Протоколи. М., 1959; Історія 
Комуністичної партії Радянського 
Союзу, т. 2. К., 1967. 

П. Л. Варгатюк. 

ТРЕТІЙ З’ЇЗД 
РСДРП 

22 уре, т. п 
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ТРЕТІЙ 
ІНТЕРНАЦІОНАЛ 

В. Я. Третяк. 

В. П. Третякова. 

Д. К. Третьяков. 

ТРЕТІЙ ІНТЕРНАЦІОНАЛ — 
див. Комуністичний Інтернащо- 
нал. 
ТРЕТІЙ П’ЯТИРІЧНИЙ ПЛАН— 
єдиний держ. перспективний план 
розвитку всіх галузей економіки 
і культури СРСР на 1938—42, 
затверджений XVIII з’їздом 
ВКП(б) (березень 1939). З’їзд 
партії визначив програму дальшо¬ 
го руху СРСР по шляху завершен¬ 
ня будівництва соціалістичного 
суспільства. Для здійснення зав¬ 
дань п’ятирічки передбачалось ви¬ 
конати велику програму госп. і 
культур, буд-ва в країні. Див. 
П'ятирічні плани розвитку народ¬ 
ного господарства СРСР. 
ТРЕТІЙ СТАН (Тіегз Еі&і) — по¬ 
датне населення Франції 15— 
18 ст. (купці, ремісники, селя¬ 
ни, пізніше також буржуазія, 
робітники). Називався третім на 
відміну від перших двох станів — 
духівництва і дворянства, які не 
обкладалися податками. Т. с. пе¬ 
рестав існувати із скасуванням 
станів у період Великої фран¬ 
цузької революції. 
трЄтя конферЄнція КП(б) 
УКРАЇНИ, Третя Всеукраїнська 
конференція КП(6) України. Від¬ 
булася 6—9. VII 1932 в Харкові. 
В ній взяли участь 255 делегатів 
з ухвальним і 373 — з дорадчим 
голосом. Обговорила питання: про 
підсумки весняної посівної кам¬ 
панії, про хлібозаготівельну й зби¬ 
ральну кампанії та про завдання 
організаційно-госп. зміцнення кол¬ 
госпів. На конференції було під¬ 
бито підсумки колг. будівництва 
на Україні. В 1931—32 УРСР од¬ 
нією з перших в СРСР завершила 
соціалістичну перебудову с. г. 
До кін. 1932 на Україні колекти¬ 
візацією було охоплено бл. 70 % 
усіх сел. г-в і понад 80 % усієї 
посівної площі. На основі успіхів 
соціалістичної індустріалізації 
зміцнювалася матеріально-тех. ба¬ 
за колгоспів. Перемога колг. ладу 
відкрила необмежений простір для 
розвитку продуктивних сил у зем¬ 
леробстві, для збільшення його 
товарності, поліпшення добробуту 
колгоспників. Разом з тим конфе¬ 
ренція вказала на факти безгоспо¬ 
дарності в колгоспах, голого адмі¬ 
ністрування, перекручення подат¬ 
кової політики тощо. Керуючись 
рішеннями Шістнадцятого з'їзду 
ВКП(б), конференція зобов’язала 
парт, орг-цїї посилити парт.-по¬ 
літ. роботу на селі, забезпечити 
усунення допущених хиб і поми¬ 
лок, здійснити дійові заходи, спря¬ 
мовані на дальше організаційно- 
госп. зміцнення колгоспів, удоско¬ 
налення форм організації та опла¬ 
ти праці, підвищення врожайності 
с.-г. культур та продуктивності 
тваринництва. Конференція вка¬ 
зала на важливість і необхідність 
рішучої боротьби проти право¬ 
опортуністичних і «лівацьких» 
елементів, що перекручували лінію 
партії в колг. будівництві. Конфе¬ 
ренція зажадала від парт, і ком¬ 
сомольських орг-цій підвищити по¬ 
літ. і трудову активність комуніс¬ 
тів і комсомольців, поліпшити роз¬ 
становку їх на вирішальних ді¬ 
лянках с.-г. виробництва. 
Літ.: Комуністична _ партія України 
в резолюціях і рішеннях з’їздів, 
конференцій і пленумів ЦК, т. 1. К., 

1976; Нариси історії Комуністичної 
партії України. К., 1977. 

Л. Ю. Беренштейн. 
трЄтя конференція рсдрп, 
Друга загальноросійська. Відбу¬ 
лася 21—23.уіІ (З—5.УІІІ) 1907 
у м. Котка (Фінляндія). Скликана 
ЦК РСДРП для обговорення так¬ 
тичних питань у зв’язку з третьо- 
червневим переворотом 1907 і 
виборами до 3-ї Державної думи. 
На конференції були присутні 26 
делегатів (9 більшовиків, 5 мен¬ 
шовиків, 5 польс. і 2 латис. соціал- 
демократи, 5 бундівців). Крім 
делегатів, на конференції були 
присутні члени й кандидати у 
члени ЦК партії, обраного на 
V з’їзді РСДРП (травень 1907). 
Порядок денний: 1) Про участь 
у виборах до 3-ї Державної ду¬ 
ми; 2) Про виборчі угоди з ін¬ 
шими партіями; 3) Про виборчу 
платформу; 4) Про всеросійський 
з’їзд профес. спілок. З осн. пи¬ 
тання — про участь у виборах Ду¬ 
ми — конференція заслухала до¬ 
повіді: від більшовиків — В. І. 
Леніна і О. О. Богданова, від мен¬ 
шовиків і Бунду — Ф. І. Дана. 
В. І. Ленін обстоював необхідність 
використати вибори і саму Думу 
як трибуну для пропаганди погля¬ 
дів партії й доводив помилковість 
тактики бойкоту Думи в умовах 
відпливу революції. Богданов ви¬ 
ступив на захист позиції тих біль¬ 
шовиків, які відстоювали стару 
тактику бойкоту, меншовики захи¬ 
щали лінію на участь разом з каде¬ 
тами в усій роботі Думи. Бойко¬ 
тисти, чий проект резолюції було 
відхилено, після цього підтри¬ 
мали ленінську резолюцію, яку й 
було прийнято більшістю голосів. 
Конференція прийняла також 
більшовицький проект виборчих 
угод з ін. партіями, доручила ЦК 
скласти виборчу платформу на 
основі схваленої резолюції, обго¬ 
ворила питання про використання 
профспілок як важливої легальної 
форми роботи. Конференція виро¬ 
била основи тактики партії в умо¬ 
вах реакції, що настала після по¬ 
разки революції 1905—07. Керую¬ 
чись рішеннями конференції, пар¬ 
тія взяла участь у виборах до 
Держ. думи. 
Літ.: Ленін В. І. Проти бойкоту.— 
Проекти резолюцій до Третьої кон¬ 
ференції РСДРП («Другої загально 
російської»). Повне зібрання творів, 
т. 16; КПРС в резолюціях і ріше¬ 
ннях з'їздів, конференцій і плену¬ 
мів ЦК, т. 1. К., 1978. 

П. М. Шморгун. 

ТРЕТЯ РЕСПУБЛІКА — бурж.- 
демократичний режим, проголоше¬ 
ний у Франції 4.IX 1870 внаслідок 
революції, що повалила Другу 
імперію. Т. р. існувала до липня 
1940, коли у Франції було вста¬ 
новлено прогітлерівський режим 
(див. <Віші>). 
ТРЕТЯК Василь Якович (н. 6.XII 
1926, с. Комаровка, тепер Коренів- 
ського р-ну Курської обл.) — укр. 
рад. співак (драматичний тенор), 
нар. арт. СРСР (з 1980). Член 
КПРС з 1952. У 1958 закінчив Хар¬ 
ків. консерваторію. У 1958—62 — 
соліст Молд., з 1962 — Київ, теат¬ 
рів опери та балету. Партії: Анд¬ 
рій («Запорожець за Дунаєм» Гу- 
лака-Артемовського), Кобзар («Та¬ 
рас Бульба» Лисенка), Богун («Бог¬ 
дан Хмельницький» Данькевича), 

Лавро («Мамаї» Губаренка), Ва¬ 
силь, Микита («Милана», «Ярос¬ 
лав Мудрий» Г. Майбороди), Гер- 
ман, Андрій («Пікова дама», 
«Мазепа» Чайковського), Отелло 
(однойменна опера Верді), Хо- 
зе («Кармен» Бізе), Каварадоссі 
(«Тоска» Пуччіні), Сергій («Кате¬ 
рина Ізмайлова» Д. Шостаковича). 
Нагороджений орденом Трудового 
Червоного Прапора, медалями. 
ТРбТЯК (Тгеїіак) Юзеф (28.IX 
1841, с. Малі Біскупичі, тепер у 
складі міста Нововолинська — 18. 
III 1923, Краків) — польс. бурж. 
літературознавець, історик, жур¬ 
наліст. Н. в сім’ї полонізованого 
укр. шляхтича. В 1867 закінчив 
Київ., 1878 — Львів, ун-ти. З 
1891 — викладач, 1894—1911 — 
професор історії укр. л-ри Краків, 
ун-ту. Автор монографії «Хотин¬ 
ська війна 1621 року» (1889), на¬ 
рису історії укр. л-ри та моно¬ 
графій про «українську школу» в 
польській літературі. В. праці 
«Петро Скарга в історії та літера¬ 
турі Берестейської унії» (1912) 
ідеалізував політику католиць¬ 
ких церковників і шляхет. Польщі 
на Україні. 
ТРЕТЯ КбВИЧ Віктор Йосипович 
(9.IX 1924, с. Ясеновка, тепер 
Калачеєвського р-ну Ворон, обл.— 
15.1 1943) — один з керівників під¬ 
пільної комсомольської органі¬ 
зації «Молода гвардія». Член 
ВЛКСМ з 1939. Н. в сім’ї служ¬ 
бовця. З 1932 разом з сім’єю жив 
у Красно доні. В 1941 переїхав до 
Ворошиловграда. В період тим¬ 
часової окупації міста — член 
підпільного міськкому ЛКСМУ, 
розвідник партизан, загону ім. 
І. М. Яковенка. Після розгрому 
загону Т. прийшов у Красно дон. 
Наприкінці вересня 1942 увійшов 
до штабу «Молодої гвардії». Брав 
участь у бойових операціях, у 
створенні підпільної друкарні, 
друкував листівки. 1.1 1943 заареш¬ 
тований гестапо і кинутий живим 
у шурф шахти № 5. Його ім’ям 
названо піонерські загони, вули¬ 
цю в Краснодоні. Нагороджений 
орденом Вітчизн. війни 1-го ступе¬ 
ня (1960). 
ТРЕТЯ КбВА Валентина Петрів¬ 
на (н. 6.III 1932, Київ) — укр. 
рад. бандуристка, нар. арт. УРСР 
(з 1977). В 1958 закінчила Київ, 
консерваторію (клас вокалу М. 
Литвинепко-Вольгемут). Висту¬ 
пає у складі тріо бандуристок: з 
1953 — в Київ держ. естраді, з 
1958 — в Київ, філармонії (разом 
з Н. Москвіпою і Н. Павленко). 
В репертуарі: укр. нар. пісні, 
пісні народів СРСР і зарубіж. 
країн, твори радянських компози¬ 
торів. Нагороджена орденом «Знак 
Пошани». 
третьочервнЄвий пере¬ 
ворот 1907 — контрреволюц. по¬ 
літ. акт рос. царизму, що полягав 
у розпускові 3 (16).VI 2-ї Держав¬ 
ної думи, арешті членів думської 
соціал-демократичної фракції і ви¬ 
данні нового закону про вибори 
до 3-ї Держ. думи. За цим законом, 
у кілька разів скорочувалося і 
без того незначне представництво 
робітників і селян у Думі, забезпе¬ 
чувався її чорносотенно-кадетсь¬ 
кий склад. Т. п. знаменував пораз¬ 
ку революції 1905—07 в Росії, 
тимчасову перемогу сил контррево- 
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люції, початок періоду столипін- 
ської реакції — масових репресій 
проти робітників і селян, чорно¬ 
сотенного терору. 
ТРЕТЬЯКбВ Дмитро Костянти¬ 
нович [24.Х (5.XI) 1878, с. Шумо- 
рово кол. Мологського пов. Яро¬ 
славської губ.— 26.IX 1950, Київ] 
— укр. рад. зоолог-морфолог, 
акад. АН УРСР (з 1929), засл. ді¬ 
яч науки УРСР (з 1940). Член 
Комуністичної партії з 1945. За¬ 
кінчив Петерб. ун-т (1900). В 
1912—41 — професор Новоросій¬ 
ського ун-ту в Одесі. В 1930—41 — 
директор організованого ним при 
ун-ті Зообіол. н.-д. ін-ту. В 1941— 
44 — зав. відділом Ін-ту зообіоло- 
гії АН УРСР в Уфі. В 1944—50 
працював в Ін-ті зоології АН УРСР 
(1944—48 — директор); одночасно 
(1944—48) — професор Київ, ун-ту. 
Праці з питань порівняльної мор¬ 
фології нижчих хребетних тварин 
та походження хордових і голко¬ 
шкірих. Вивчав судову кісткової 
та сполучної тканин, кровоносної 
та нервової систем круглоротих 
і риб; будову органів чуттів, зо¬ 
крема органів бічної лінії, тощо. 
Нагороджений орденом Трудового 
Червоного Прапора, медаллю. 
ТРЕТЬЯКбВ Іван Андрійович 
(1735, Твер, тепер м. Калінін — 
1779) — рос. вчений у галузі еко¬ 
номіки, соціології, права. З 1761 
навчався в Моск. ун-ті, пізніше — 
в ун-ті в Глазго, де здобув (1767) 
ступінь доктора права. Повернув¬ 
шись в Росію, працював у Мос¬ 
ковському ун-ті (з 1768 — профе¬ 
сор). Як і А. Сміт, Т. джерелом 
багатства країни вважав працю 
взагалі, незалежно від сфери її 
застосування. Особливе значення 
надавав сусп. поділу праці як 
важливому фактору зростання про¬ 
дуктивності праці — основи екон. 
розвитку. Осн. твір Т.— ««Мірку¬ 
вання про причини достатку і по¬ 
вільного збагачення держав». На¬ 
близився до визначення залежно¬ 
сті ціни товару від кількості іша¬ 
ці, затраченої на його вироон., 
тобто до теорії трудової варто¬ 
сті. Критично ставився до крі¬ 
пацтва. Вважав необхідним регу¬ 
лювання д-вою всієї економіки 
країни, збереження бурж. еле¬ 
ментів у г-ві феод. Росії. 
ТРЕТЬЯКбВ Павло Михайлович 
[15 (27).XII 1832, Москва — 4 (16). 
XII 1898, там же] — рос. культур¬ 
ний діяч, засновник Третьяковсь- 
кої галереї, дійсний член петерб. 
АМ (з 1893). В 50-х рр. 19 ст. ра¬ 
зом з братом С. М. Третьяковим 
почав колекціонувати твори рос. 
образотворчого мистецтва. Збирав 
переважно картини передвижни¬ 
ків, яким надавав велику мате¬ 
ріальну допомогу. У 80-х рр. 19 
ст. Т. почав збирати також твори 
давньорус. мистецтва. У 1892 всю 
свою колекцію, разом з будинком, 
передав Москві. В 1980 у Москві 
Т. споруджено пам’ятник (скульп¬ 
тор О. Кибальников). 
ТРЕТЬЯКдВ Петро Миколайович 
[ЗО.Х (12.XI) 1909, м. Кострома — 
12.УІ 1976, Ленінград] — рад. 
археолог, чл.-кор. АН СРСР (з 
1958). Член КПРС з 1940. Закін¬ 
чив Ленінгр. ун-т (1930). В 1950— 
53 —гол. редактор журн. <Вопро- 
си истории». В 1951—59 — ди¬ 
ректор Ін-ту слов’янознавства АН 

СРСР, з 1959 — старший наук, 
співробітник Ін-ту археології АН 
СРСР. Провадив археол. дослі¬ 
дження на верхній Волзі, Дону, на 
тер. України (зокрема, в бас. рі¬ 
чок Ворскли, Росі і Тясмину). 
Наук, праці Т. присвячені по¬ 
ходженню і найдавнішій історії 
сх. слов’ян, давній історії зх. і пд. 
слов’ян, а також історії земле¬ 
робства у Сх. Європі, проблемі 
утворення давньорус. народності. 
Нагороджений орденом Леніна, 
ік. орденами. Держ. премія СРСР, 
1952. 
Те.: Финно-угрьі, балтьі и славяне на 
Днепре и Волге. М.—Л., 1966; У исто- 
ков древнерусской народности. Л., 
1970; По следам дрсвних славянских 
племен. Л., 1982. 
ТРЕТЬЯКбВ Роберт Степанович 
(н. 26.11 1936, м. Перм) — укр. рад. 
поет, журналіст. Член КПРС з 
1961. Закінчив Київ, ун-т (1958). 
Друкуватися почав 1955. Поетич¬ 
ні збірки «Зоряність» (1961), «Па¬ 
літра» (1965), «Портрети» (1967), 
«Ніжні розстані» (1972), «Осіннє 
скресання» (1980) та ін. відзнача¬ 
ються громадян, пафосом, публі¬ 
цистичністю. У поемі «Біля мав¬ 
золею Леніна» (1975) показав без¬ 
смертя ленінських ідей, наступ¬ 
ність революц. традицій. Премія 
ім. П. Г. Тичини «Чуття єдиної 
родини», 1977. 
Те.: Поезії . К., 1971; Меридіани крізь 
серце. К., 1975; Осіннє скресання. X., 
1980. В. Д. Тимченко. 

ТРЕТЬЯКбВ Сергій Михайлович 
[8 (20).VI 1892, м. Кулдіга, тепер 
Лате. РСР — 9.VIII 1939] — рос. 
рад. письменник. Друкуватися по¬ 
чав 1913. Перша зб. поезій — «За¬ 
лізна пауза» (1919). Автор п’єс 
«Чуєш, Москва?!», «Протигази» 
(обидві пост. 1924), «Гарчи, Ки¬ 
тай!» (пост. 1926, опубл. 1930, 
ставилась театрами України), до- 
кументально-худож. книги «Ден 
Шіхуа» (1930), зб. літ. портретів 
«Люди одного вогнища» (1936) та 
ін. Т. належать слова відомої піс¬ 
ні «Залізними резервами» («Моло¬ 
да гвардія»). За сценаріями Т. 
поставлено фільми «Елісо» (1928), 
«Хабарда» (1931) та ін. 
Те.: Дзн Ши-хуа... М., 1962; Укр. 
п е р е к л. — Челюскін. К. — X., 1936. 
ТРЕТЬЯ КСЗВСЬКА ГАЛЕРЕЯ, 
Державна Третьяковська галерея 
у Москві — найбільший в СРСР 
музей рос. дожовтневого і рад. 
образотворчого мистецтва. Засн. 
П. М. Третьяковим, який в 70-х 
рр. 19 ст. почав будівництво (за 
проектом В. Васнецова) спец, 
приміщення для музею і 1892 пе¬ 
редав своє зібрання (з колекцією 
свого брата — С. М. Тоетьяко- 

Будинок Третьяковської галереї. 

ва) разом з будинком Москві. В 
1918 декретом Раднаркому, за 
підписом В. І. Леніна, Т. г. було 
націоналізовано і визначено як 
держ. загальнонац. музей. Відто¬ 
ді вона поповнилася творами з Ру- 
мянцевського музею, Цвєтков- 
ської галереї, з різних садиб і мо¬ 
настирів, зібранням живопису ху¬ 
дожника І. Остроухова. За роки 
Рад. влади більше ніж удвічі 
збільшилася експозиційна площа 
галереї. Тепер у Т. г. зберігається 

Зал О. А. Іванова. 

6л. 60 тис. експонатів. Туї пред¬ 
ставлено твори мозаїки [зокрема 
«Дмитро Солунський» (12 ст.) з 
Михайлівського Золотоверхого со¬ 
бору в Києві], живопису, скульп¬ 
тури та графіки з 11 ст. до наших 
часів, зокрема живописців А. 
Рубльова, Феофана Грека, Діо- 
нісія, Д. Левицького, В. Борови- 
ковського, К. Брюллова, О. Іва¬ 
нова, І. ПІишкіна, В. Васнецова, 
B. Верещагіна, І. Рєпіна, В. Сури¬ 
кова. І. Левітана, В. Сєрова, М. 
Вруоеля, М. Нестерова, П. Конча- 
ловського, М. Сар’яна, П. Коріна, 
C. Герасимова, Б. Йогансона, О. 
Дейнеки, А. Пластова та ін.; 
скульпторів Ф. Шубіна, М. Ан- 
токольського, С. Коненкова, М. 
Андрєєва, В. Мухіної, І. Шадра, 
М. Томського; графіків В. Фа- 
ворського, О. Кравченка, Б. Про- 
рокова, Кукриніксів, Д. Шмари- 
нова та ін. В Т. г. зібрано одну з 
найбільших колекцій багатонаціо¬ 
нального рад. мистецтва, де широ¬ 
ко представлено твори укр. худож¬ 
ників (В. Касіяна, О. ІПовкунен- 
ка, Т. Яблонської, В. Шаталіна, 
Г. Якутовича та ін.). ДТГ має ре¬ 
ставраційні майстерні, фототеку, 
наук, архів, б-ку, провадить наук.- 
дослідну і популяризаторську ро¬ 
боту. Перед будинком ДТГ споруд¬ 
жено пам’ятник П. Третьякову 
(1980, скульпт. О. Кибальников). 
Літ.: Государственная Третьяковская 
галерея. Ояерки истории. 1856—1917. 
Л., 1981. Ю. К. Корольов. 
ТРЕТЬЯЧЄНКО Георгій Микола¬ 
йович (н. 13.IV 1926, Київ) — укр. 
рад. вчений у галузі міцності ма¬ 
теріалів, доктор тех. наук (з 1967), 
професор (з 1968). Член КПРС з 
1970. Після закінчення (1952) 
Київ, політех. ін-ту працював 
у наук, установах АН УРСР. З 
1966 працює в Інституті проб¬ 
лем міцності АН УРСР. Осн. на¬ 
прями діяльності: дослідження 
міцності матеріалів та елементів 
конструкцій у газових потоках з 
циклічно змінними високими т-ра- 
ми; розробка теор. основ і експери¬ 
ментальних методів моделювання 
умов експлуатації матеріалів при 
циклічно неоднорідному теплово- 

ТРЕТЬЯЧЕНКО 

22' 
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В. І. Треф І лов. 

Тригатрон: 
А — анод; 
К — холодний (без 
підігрівника) катод; 
Б — керуючий (під¬ 
палюючий) електрод. 

му і напруженому станах; розроб¬ 
ка критеріїв міцності та рівнянь 
стану матеріалів. Нагороджений 
орденом Трудового Червоного Пра¬ 
пора. Держ. премія УРСР, 1969. 
Держ. премія СРСР, 1982. 
ТРЕФЇЛОВ Віктор Іванович (н. 
6.VIII 1930, м. Баку) — укр. рад. 
фізик, акад. АН УРСР (з 1973), 
віце-президент АН УРСР (з 1974). 
Член КПРС з 1953. Закінчив 
(1952) Київ, політех. ін-т. Працю¬ 
вав (1955—73) в Ін-ті металофізи¬ 
ки АН УРСР, з 1973 — директор 
Ін-ту проблем матеріалознавства 
АН УРСР. Дійсний член між- 
нар. Ін-ту спікання (з 1975). Осн. 
праці — з металофізики, фізи¬ 
ки міцності і пластичності, фізич¬ 
ного матеріалознавства, порош¬ 
кової металургії. Дослідив фа¬ 
зові перетворення, вивчив меха¬ 
нізм деформування і руйнування, 
розвинув теорію в’язко-крихкого 
переходу, заклав основи техноло¬ 
гії вироби, і обробки тугоплавких 
металів. Провів дослідження з 
синтезу алмазів і алмазоподібних 
сполук, виклав фіз. принципи 
одержання «в’язкої кераміки». На 
XXV і XXVI з’їздах КП України 
обирався членом ЦК КП України. 
Депутат Верховної Ради УРСР 
9—10-го скликань. Нагороджений 
орденами Жовтневої Революції і 
«Знак Пошани». Держ. премія 
УРСР, 1974. Премія Ради Мініст¬ 
рів СРСР, 1981. 
ТРЕЧЙНТО (італ. Ігесепіо, букв. 
— триста) — термін, яким позна¬ 
чають італ. культуру 14 ст., озна¬ 
меновану інтенсивним розвитком 
передумов для Відродження. 
«ТРИ ДЖЕРЕЛА і три скла- 
довГ ЧАСТЙНИ МАРКСЙЗ- 
МУ» — стаття В. І. Леніна, на¬ 
писана до 30-річчя з дня смерті 
К. Маркса. Опублікована в журн. 
«Просвешение» (1913, № 3). У 
вступній частині праці В. І. Ленін, 
спростовуючи спроби бурж. ідео¬ 
логів представити марксизм як 
«секту», що стоїть осторонь стов¬ 
пового шляху розвитку світової 
цивілізації, характеризував його 
як законного спадкоємця всього 
кращого, «що створило людство 
в XIX столітті в особі німецької 
філософії, англійської політич¬ 
ної економії, французького соціа¬ 
лізму» (Повне зібр. тв., т. 23, с. 
40). Нім. класична філософія, 
англ. політична економія і франц. 
утопічний соціалізм становлять 
три джерела марксизму. Викладаю¬ 
чи у першому розділі основи марк¬ 
сист. філософії, В. І. Ленін під¬ 
креслював її матеріалістичний ха¬ 
рактер, відзначав, що вона синте¬ 
зувала досягнення франц. мате¬ 
ріалізму 18 ст. і філософії Л. 
Фейєрбаха, збагативши їх діа¬ 
лектикою — гол. надбанням нім. 
класичної філософії. К. Маркс 
і Ф. Енгельс, поглиблюючи і роз¬ 
виваючи філос. матеріалізм, нада¬ 
ли йому завершеного характеру, 
поширивши його на пізнання люд¬ 
ського суспільства. Вони здійсни¬ 
ли революц. переворот у філосо¬ 
фії, створивши діалектичний та 
істор. матеріалізм. Марксистсь¬ 
кий філос. матеріалізм дав усьо¬ 
му людству, робітн. класові на¬ 
самперед, зброю пізнання й пере¬ 
творення світу. Характеризуючи 
в другому розділі екон. вчення К. 

Маркса, В. І. Ленін відзначав, що 
К. Маркс, спираючись на дослід¬ 
ження класиків англ. політ, еко¬ 
номії А. Сміта і Д. Рікардо, ство¬ 
рив нову політ, економію, наріж¬ 
ним каменем якої стало вчення про 
додаткову вартість. У третьому 
розділі В. І. Ленін розглянув осн. 
положення наук, соціалізму як 
складової частини марксизму, 
підкреслив величезну заслугу К. 
Маркса, який створив наук, тео¬ 
рію класової боротьби, всебічно 
обгрунтував неминучість загибелі 
капіталізму, визначив пролетарі¬ 
ат як єдину сусп. силу, здатну ста¬ 
ти могильником капіталізму, твор¬ 
цем нового суспільства. В. І. Ленін 
зазначив, що вчення Маркса все¬ 
сильне, бо воно вірне. В нових іс¬ 
тор. умовах В. І. Ленін розвинув 
і примножив теор. спадщину осно¬ 
воположників марксизму, збага¬ 
тив усі складові частини марк¬ 
сизму — філософію, політ, еконо¬ 
мію і науковий комунізм. Праця 
В. І. Леніна, що містить аналіз 
істор. коренів, сутності й структу¬ 
ри марксизму, має велике теор. і 
практичне значення. 
ТРИАРИЛМ ЕТАНОВІ БАРВ- 
НИКЙ — синтетичні барвники, 
гол. чин. похідні трифенілметану 
СН (С6Н5)3. Бувають червоного, 
фіолетового, синього і зеленого 
кольорів. Залежно від хім. будо¬ 
ви поділяються на амінотриарил- 
метанові (напр., кристалічний фіо¬ 
летовий, мал.) та окситриарилме- 

М(СНз)2 

танові (напр., лужний розчин фе¬ 
нолфталеїну) барвники. У катіо¬ 
нах молекул барвників першого 
типу може бути замість трьох дві 
аміногрупи, між якими симетрич¬ 
но розподілена електронна густи¬ 
на. Це перші синтезовані барвни¬ 
ки. Молекули барвників другого 
типу побудовані в основному так, 
як і першого, з тією різницею, що 
в них з арильними кільцями 
зв’язані (замість аміногруп) ок- 
сигрупи і утворюється забарвле¬ 
ний аніон. Т. б. дають яскраві 
і чисті забарвлення. Недоліком 
їх є мала стійкість проти світла. 
Одержують Т. б. конденсацією 
альдегідів, кетонів, ангідридів або 
хлорангідридів к-т з ароматични¬ 
ми амінами або фенолами (наф¬ 
толами). Застосовують у вироби, 
лаків, кольсюових олівців, чорни¬ 
ла, для фарбування паперу, мила, 
інколи у медицині (брильянто¬ 
вий зелений, фенолфталеїн) та як 
кислотно-лужні індикатори (див. 
Індикатори в хімії). 
Літ.: Бородкин В. Ф. Химия краси¬ 
те лей. М., 1981; Венкатараман К. Хи¬ 
мия синтетических красителей, т. 2. 
Пер. с ,англ. Л., 1957. 

, Ф. А. Михайленко. 

ТРИБА (лат. ІгіЬиз)— в Стародав¬ 
ньому Римі: 1) Плем’я. За рим. 
традицією, найдавніше населення 

Риму складалося з трьох Т. (пле¬ 
мен)— латинів, сабінів, етрусків, 
які становили рим. народ. 2) З 
6 ст. до н. е. до 30-х рр. 1 ст. н. е.— 
адм.-тер. округ. По Т. встановлю¬ 
вався ценз і проводилися набір до 
армії та голосування в трибутних 
коміціях. 
ТРЙБА — таксономічна категорія, 
що в межах родини або підродини 
об’єднує близькі роди. Напр., 
пирій, житняк, пшениця, ячмінь 
та ін. споріднені з ними роди 
злаків становлять Т. пшеничних. 
Лат. назви Т. в ботаніці утворю¬ 
ються додаванням до назви най¬ 
більш характерного роду закін¬ 
чення -еае (напр., біловусові — 
Магсіеае, рисові — Огугеае та ін.), 
в зоології-іпі (напр., бракони- 
кові — Вгасопіпі). Згідно з Між- 
нар. кодексом бот. номенклатури 
як синонім терміна «триба» вжи¬ 
вають термін «коліно». Великі 
Т., або коліна, іноді поділяють на 
підтриби, або підколіна. 
ТРИБОЕЛЕКТРИКА (від грец. 
трфос, — тертя і електрика) — 
явище перерозподілу електрич¬ 
них зарядів при взаємному терті 
твердих тіл. В основі Т. лежать 
контактні явища. Контактна елек¬ 
тризація двох металів або напів¬ 
провідників, металу і напівпровід¬ 
ника, зумовлена переходом елек¬ 
тронів при контакті двох тіл від 
речовини з меншою роботою ви¬ 
ходу до речовини з більшою робо¬ 
тою виходу. Процес тертя сприяє 
цьому переходові. Завжди електри¬ 
зуються обидва тіла, що беруть 
участь у терті. Вони набувають од¬ 
накових за абс. величиною і про¬ 
тилежних за знаком електр. заря¬ 
дів, причому, як правило, пози¬ 
тивно електризується тіло з 
більшою діелектричною проник¬ 
ністю. Т. приводить до небажа¬ 
ного накопичування статичних 
зарядів. 
ТРИБОЕЛЕКТРЙЧНА ДЕФЕК¬ 
ТОСКОПІЯ — метод дефектоско¬ 
пії, що грунтується на вимірюван¬ 
ні величини трибоелектричних за; 
рядів (див. Трибоелектрика), які 
виникають під час тертя двох ма¬ 
теріалів різного або однакового 
складу, але з різною густиною. При 
терті двох металів (еталонного і 
досліджуваного) на їхній межі 
в момент контакту спостерігається 
стрибок потенціалу (див. Потен¬ 
ціал у фізиці), а між вільними по¬ 
верхнями — контактна різниця 
потенціалів. В разі тертя неметалу 
(діелектрика) і металу останній 
електризується (при неокисленій 
поверхні) негативно. Якщо в про¬ 
цесі трибоелектричного контролю 
різниця потенціалів між двома 
матеріалами дорівнює нулеві, дос¬ 
ліджуваний матеріал за хім. скла¬ 
дом і густиною ідентичний еталон¬ 
ному. За допомогою Т. д. визна¬ 
чають марки матеріалів, сортують 
вироби з них. 
ТРИБОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ (від 
грец. грфос — тертя і люмінее- 
ценція) — люмінесценція, що вини¬ 
кає під час тертя, розколювання 
деяких кристалів, зокрема люміно¬ 
форів. Зумовлена електризацією 
кристалів, що руйнуються. Див. 
також Трибоелектрика. 
трибрАтні КУРГАНИ — три 
великі кургани на Пд. від Керчі. 
Див. Ич-Оба. 
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ТРИБУН (лат. ігіЬшшз — глава 
триби) — 1) В Стародавньому 
Римі службова особа (див. Три¬ 
буни народні). 2) Перенос¬ 
но — громадський діяч, який у 
своїх публіцистичних чи оратор¬ 
ських виступах палко відстоює 
права або інтереси певної соціаль¬ 
ної групи. 
ТРИБУНА (італ. ІгіЬипа, від лат. 
ІгіЬипаІ — підвищення) — 1) Під¬ 
вищення для виступу промовців. 
2) Споруда для глядачів, де ряди 
місць розташовані уступами вгору 
(напр., на стадіоні). 3) Місця для 
публіки, журналістів та ін. в пар¬ 
ламентах. 4) Переносно — 
засіб, що його використовують 
для політ, діяльності, популяриза¬ 
ції своїх, партійних, класових 
поглядів, ідей тощо (напр., газе¬ 
та є Т. партії, та ін.). 
«ТРИБУНА ЛЕКТОРА» — нау- 
ково-методичний щомісячник то¬ 
вариства «Знання» УРСР. Вихо¬ 
дить з 1965 в Києві. Видання роз¬ 
раховане на пропагандистів сусп.- 
політичних, природничонаукових, 
наук.-технічних знань. Друкує ме¬ 
тодичні розробки лекцій найрізно¬ 
манітнішої тематики, статті з проб¬ 
лем теорії та методики пропаганди 
й ораторського мистецтва, вис¬ 
вітлює діяльність орг-цій т-ва 
«Знання» й досвід майстрів пуб¬ 
лічного слова. 
«ТРИБУНА ЛіЬДУ» («ТгуЬипа 
Ьисіи» — «Трибуна народу») — 
щоденна газета, орган ЦК Поль¬ 
ської об’єднаної робітничої пар¬ 
тії. Засн. 16.XII 1948 внаслідок 
об’єднання органу ЦК Польс. ро- 
бітн. партії газ. «Глос люду» («Го¬ 
лос народу», засн. 1944) та ЦО 
Польс. соціалістичної партії газ. 
«Роботнік» («Робітник», засн. 
1894). Видається у Варшаві. 
ТРИБУНАЛ (лат. ІгіЬипаї — під¬ 
вищення; судилище) — 1) Револю¬ 
ційний надзвичайний суд часів 
Великої французької революції. 
2) Станові шляхетські апеляційні 
суди, що існували на Україні 
(див. Трибунал луцький), в Лит¬ 
ві і Польщі (див. Трибунал корон¬ 
ний, Трибунал люблінський). 
3) Суди, які існували в Рад. д-ві 
1917—22 (див. Революційні три¬ 
бунали). 4) Міжнар. суд. орган 
для розгляду справ і покарання 
гол. воєнних злочинців 2-ї світо¬ 
вої війни (див. Міжнародні воєн¬ 
ні трибунали). Див. також Вій¬ 
ськовий трибунал. 
ТРИБУНАЛ КОРбННИЙ — 
найвищий апеляційний суд для 
всіх станових шляхетських судів 
польс. земель, утворений 1578 
вальним (загальнопольс.) сеймом 
у Варшаві. Складався з 27 суддів 
(депутатів), що обиралися з шлях¬ 
ти воєводськими (див. Воєводство) 
сеймиками на один рік. Одночасно 
з Т. к. для укр. земель було утво¬ 
рено трибунал луцький, 1581 — 
трибунал для Литви. З 1764 за¬ 
мість Т. к. діяли два трибунали: 
один для Великої, другий (три¬ 
бунал люблінський) — для Ма¬ 
лої Польип. 
ТРИБУНАЛ ЛУЦЬКИЙ — най¬ 
вищий апеляційний суд для Брац- 
лавського, Волинського і Київ. 
воєводств, утворений за вимогою 
укр. шляхти ухвалою вального 
(загальнопольс.) сейму у Варша¬ 
ві 1578. Був організований на 

зразок трибуналу коронного. Ді¬ 
яв у Луцьку (звідси й назва). 
Складався з 13 суддів (депутатів), 
що їх обирали на 1 рік з шляхти на 
воєводських сеймиках. Розглядав 
скарги на рішення і вироки зем¬ 
ських, гродських і підкоморських 
судів на підставі Литовського 
статуту 1566 (див. Литовські ста¬ 
тути). Судочинство велося укр. 
мовою. На вимогу польс. шляхти 
і католицького духівництва Т. л. 
1589 було приєднано до коронного 
трибуналу, який з того часу роз¬ 
глядав справи і укр. воєводств. 
З 1764 їх розглядав трибунал 
люблінський. Ліквідація Т. л. 
була одним із заходів, що їх здійс¬ 
нював польс. уряд для полоніза¬ 
ції укр. земель. 
ТРИБУНАЛ ЛЮБЛІНСЬКИЙ — 
найвищий апеляційний суд для 
Малої Польщі. Виділився 1764 
як окремий суд з трибуналу ко¬ 
ронного. Складався з 21 світського 
судді (депутата), що їх обирали 
на 1 рік з шляхти на сеймиках, 
і духовних суддів, обираних на 
капітулах. Засідав по черзі в 
Любліні і Львові, а після загарбан¬ 
ня Галичини Австрією 1772 — ли¬ 
ше в Любліні (звідси й назва). Роз¬ 
глядав скарги на рішення й виро¬ 
ки земських, гродських й підко¬ 
морських судів, а також судові 
справи — на підставі Литовських 
статутів. Був знаряддям со¬ 
ціального і нац. гноблення трудя¬ 
щих укр. земель, що входили до 
складу Польщі. 
ТРИБУНИ НАРбДНІ, трибуни 
плебейські — у Стародавньому Ри¬ 
мі в 1-й пол. 5 ст. до н. е. (з 494 
до н. е.) — серед. З ст. н. е. най¬ 
вищі виборні службові особи з 
плебеїв. Обиралися на плебей¬ 
ських зборах по трибах строком на 
рік у кількості 2—4 (або 5), а піз¬ 
ніше 10 чол. Спочатку обов’язком 
Т. н. був захист інтересів плебеїв 
проти сваволі патриціїв. Пізні¬ 
ше вони здобули право втручатися 
в дії всіх службових осіб, крім 
диктатора і цензора, право скли¬ 
кати плебейські збори, а з кінця 
З ст. до н. е.— сенат. Особа Т. н. 
вважалася священною і недотор¬ 
канною. Т. н. відігравали важли¬ 
ву роль у боротьбі рим. рабовлас¬ 
ницької демократії проти олігархії. 
Найвище піднесення демократич¬ 
ного руху в Римі (2-а пол. 2 ст. 
до н. е.) пов’язане з діяльністю 
нар. трибунів Гракхів. У період 
імперії Т. н. втратили значення. 
ТРЙВІУМ (лат. Ігіуіиш, букв.— 
перехрестя Трьох ШЛЯХІВ, ВІД ІГЄ5— 

три і уіа — шлях) — три гумані¬ 
тарні науки: граматика, риторика 
й діалектика, що становили в се¬ 
редні віки перший і гол. цикл «семи 
вільних мистецтв» і вивчалися на 
артистичних (загальноосв. підго¬ 
товчих) ф-тах ун-тів, у єзуїтських 
колегіумах тощо. 
ТРИГАТРбН [від англ. ігі££ег— 
пусковий пристрій і (елекУтрон] 
— високовольтний розрядник (іон¬ 
ний прилад) з двома основними 
електродами (анодом, катодом) 
і одним допоміжним — керуючим 
(підпалюючим). В Т. (мал.) електр. 
розряд між осн. електродами збуд¬ 
жується під впливом керуючого 
(підпалюючого) імпульсу напруги, 
прикладеної до допоміжного елек¬ 
трода. Розрізняють Т. відкриті 

(розряд відбувається у повітрі) 
та герметизовані (з електродами 
у скляній або керамічній оболон¬ 
ці, наповненій інертним газом). 
Т. застосовують гол. чин. у при¬ 
строях формування електр. ім¬ 
пульсів, призначених для моду¬ 
ляції високочастотних коливань у 
потужних генераторних лампах і 
магнетронах. Ін. назва Т.— три¬ 
електродний керований розрядник 
(див. також Іскровий розрядник). 
ТРИГЛА, морський півень (ТгІ£- 
Іа) — рід риб род. триглових ряду 
оку неподібних. Довж. тіла до 
60 см. Голова велика, три нижні 
промені грудного плавця вільні, 
розщеплені, служать для пов¬ 
зання по дну, а також виконують 
функції дотику і смаку. Тримає¬ 
ться зграйками у прибережній 
зоні. Живиться безхребетними та 
дрібною рибою. Нерест у весня¬ 
но-літній період. Плодючість до 
300 тис. ікринок. Статева зрілість 
настає у 3—4 роки. Т. поширені 
в морях теплих і помірних зон. В 
СРСР — 3 види, з них в УРСР 
(Чорне м.) — 2: Т. з в и ч а й н а, 
або морський півень (Т. 
Іисегпа), Т. смугаста (Т. ріпі). 
Т.— об’єкт лову заради смачного 
м’яса. 
ТРИГЛГФ (грец. трІуЛііфау, від 
трєц — три І улбфш —вирізьблюю) 
— в архіт. споруді частина фри¬ 
за доричного ордера, шо імітує 
торець балки. 
ТРИГОЛбВИЙ М’ЯЗ, трицепс — 
м’яз, що починається трьома голов¬ 
ками (звідси назва). Т. м. п л е - 
4 а має довгу, бокову і медіальну 
головки, які починаються від ло¬ 
патки і задньої поверхні плечової 
кістки; з’єднуючись, переходять 
у сухожилок, який прикріплю¬ 
ється до ліктьової кістки. Розги¬ 
нає верхню кінцівку в ліктьовому 
(з великою силою) та в плечовому 
(слабко) суглобах. Т. м. г о л і н - 
к и міститься на задній її поверх¬ 
ні; складається з одноголового кам- 
баловидного й двоголового литко¬ 
вого м’яза. Своєю масою визначає 
форму голінки. Т. м. згинає стопу 
в надп’ятковоголінковому сугло¬ 
бі, при ходінні та бігу відштовхує 
ногу від землі. 
тригональна сингонГя 
(лат. ІгІ£опа1І5 — трикутний, від 
грец. тріуот^ — трикутник) — 
кристалографічна сингонія, що 
об’єднує 5 видів симетрії. У кри¬ 
сталів Т. с. є одна вісь 3-го по¬ 
рядку, яка збігається з одинич¬ 
ним напрямом, і кристалографіч¬ 
ні константи а = Ь = с; ос = 
= Р = V ^ 90° (див. Сингонія). 
Т. с. об’єднує такі види симет¬ 
рії: 1) тригонально-пірамідальний, 
2) ромбоедричний, 3) дитригональ- 
но-пірамідальний, 4) тригонально- 
трапецоедричний, 5) тригонально- 
скаленоедричний. Усі кристали 
Т. с. анізотропні (див. Анізотро¬ 
пія), одновісні. У Т. с. кристалі¬ 
зується бл. 11,5 % усіх вивчених 
мінералів, у т. ч. кварц, кальцит, 
корунд. Т. М. Агафонова. 

ТРИГбНІ Михайло Миколайо¬ 
вич [жовтень 1850, Севастополь — 
5 (18).VII 1917, м. Балаклава, те¬ 
пер міський район Севастополя] — 
революц. народник. Син генерала. 
Закінчив юрид. ф-т Новоросій¬ 
ського ун-ту в Одесі. В революц. 
русі з 1875, вів пропаганду серед 

ТРИГОНІ 

Тригла звичайна. 

Тригліф. 
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інтелігенції і офіцерства на Украї¬ 
ні. З 1879 — член «Народної волі>. 
Брав участь у підготовці замаху 
на Олександра II. В 1880 заснував 
в Одесі народницьку орг-цію. 
В лютому 1881 Т. заарештовано в 
Петербурзі. За -«процесом 20-ти» 
над діячами -«Народної волі» 
(1882) Т. засуджено до 20 років ка¬ 
торги, яку відбував в Олексіївсько- 
му равеліні і Шліссельбурзькій 
фортеці. В 1902 Т. заслано на 
Сахалін. З 1906 жив у Криму. 
Автор спогадів «Мой арест в 
1881 году», -«После Шлиссельбур- 
га» (журн. «Бьілое», 1906, № 3, 9). 
ТРИГОНОМЕТРЙЧНІ РІВНЯН¬ 
НЯ — рівняння, що містять неві¬ 
дому величину під знаком триго¬ 
нометричної функції. Т. р. є, 
напр., рівняння зіп х 4- Ід * = 0, 
е^х = 2. За допомогою співвід¬ 
ношень між тригонометричними 
функціями Т. р. зводять до ал¬ 
гебраїчних рівнянь відносно якої- 
неоудь з цих функцій. Обчислив¬ 
ши її, знаходять корені Т. р., ви¬ 
користовуючи обернені тригоно¬ 
метричні функції. Напр., рівнян¬ 
ня 5Іп х 4- 5Іп 2х -І- 5Іп Зд: = 0 мож¬ 
на звести ДО ВИГЛЯДУ 5ІП 2х X 
X (2со8 х 4- 1) = 0, звідки 5ІП 2л: = 

= 0 або со5 х =-з першого 

Співвідношення між тригонометричними функціями 

Формули 
зв’ язку 

зіп* а + соз* а = 1; 

ХЄ а • сі£ а = 1; 

зес* а = 1 + і£2 а; 

созес* а = 1 Н- сів* а. 

Формули зіп (а +лл) = ± зіп а; 
зведення* 

соз (а + пл) = ± соз а: 

їв (а + пл) = їв а; 

[ л 1 зіп а + (2к + 1) — = ± соз а; 

соз |а + (2к + 1) = ± зіп а; 

18 [а + (2* 4- і) = сів а. 

ТРИГОНОМЕТ¬ 
РИЧНІ РІВНЯННЯ 

В N 

Мал. 1 до статті Три¬ 
гонометричні функції. 

Формули 
додавання 

зіп (а, ± а2) = зіп а, соз а2 ± соз а, зіп а2; 

соз (а, ± а2) — соз а, соз а2 4 зіп а, зіп а2; 

<8 (а, ± а2) = (їв аг ± їв а2)/(1 4 їв а, їв а2) 

Формули 
перетворення 
суми на 
добуток 

_ . а, ± а2 а, 4 а2 
зіп ах ± зіп а2 = 2 $ш ———- соз ——-—- 

, ос, -4— а2 а. — а, 
соз ах + соз а2 = 2 соз ——— соз —Цг-- 

соз ах — соз а2 

18 аі ± 18 а2 = 

= 2 зіп «і + а» 

зіп (а, ± а2) 

соз ос. соз а. 

зіп <*2 — а, 
2 

Формули 
перетворення 
добутка на 
суму 

зіп та соз па = 
зіп (т + п) а + зіп (т — п) а 

2 

зіп та зіплюс соз (т — п) а — соз (т + п) а 
2 ’ 

соз та соз па = 
соз (т — п) а -}- соз (т + п) а 

2 

• п і к — будь-які цілі числа. 

рівняння одержуємо 2л: = пл, х = 
= ял/2, з другого — х = 2пл ± 

± агссоз ^-1 = 2пл ± 

де я — будь-яке ціле число. 
ТРИГОНОМЕТРЙЧНІ РЯДЙ — 

оо 

ряди вигляду а0 4- ^ (а„ соз пх 4- 
п—1 

+ ьп 5Іп пх), де а0, Ді, ..., Ьі, ... — 
дійсні або комплексні числа. Див. 
Фур'є ряди. 
ТРИГОНОМЕТРЙЧНІ ФУНК¬ 
ЦІЇ - фь ткції, аргументами яких 
є кути або дуги; один з найважли¬ 
віших класів елементарних функ¬ 
цій. Т. ф. вивчають у тригономет¬ 
рії. Для довільного аргумента ос 
Т. ф. звичайно визначають за до¬ 
помогою кола з двома взаємно пер¬ 
пендикулярними діаметрами АА' 
і ВВ' (мал. 1). Коли кут ос утво¬ 
рений обертанням радіуса ОС 
навколо точки О від початкового 
положення ОА, то відношення 
довжини ортогональної проекції 
ОС на діаметр В В' до радіуса 
кола наз. синусом кута а, а на 
діаметр А А' — косинусом 
кута а: зіп а = ОК/ОА, соз а = 
= ОО/ОА. Відношення довжини 
відрізка АМ до радіуса кола наз. 
тангенсом кута а (1§ а), 
БА/ — котангенсом кута 
а (сід а), ОМ — секансом 
кута а (зес а) і ОА/ — косекан¬ 
сом кута а (созес а). Для гост¬ 
рого кута Т. ф. визначають ще 
й відношеннями сторін прямокут¬ 
ного трикутника АВС (мал. 2): 
зіп а = АСІАВ; соз а = ВСІАВ; 
а = АСІВС; сі£ а = ВСІ АС; 

зес а = АВ/ВС; созес а = АВ/АС. 
Тангенс, котангенс, секанс і ко¬ 
секанс довільного кута а можна 
виразити через синус і косинус 
цього кута: ос = зіп а/соз а; 
сі£ а = соз а/зіп а; зес а = 
= 1/соза; созес а = 1/зіпа. Зна¬ 
ки Т. ф. визначаються тим, 
в якому квадранті площини міс¬ 
титься кінець рухомого радіуса, 
що визначає відповідний кут 
(мал. 3). Використання радіанно- 
го вимірювання кутів дає змогу 
запровадити Т. ф. числового ар¬ 
гумента. За Т. ф. числа х беруть 
відповідну Т. ф. кута, що містить 
х радіанів. Це дає змогу розгляда¬ 
ти Т. ф. на числовій осі. Всі Т. ф. 
є періодичними функціями. З гра¬ 
фіків Т. ф. (мал. 4) видно, що 
зіп х і соз х за модулем не переви¬ 
щують одиниці, Ід X І СІ£ х можуть 
набувати будь-яких дійсних зна¬ 
чень, зес х і созес х за модулем 
не менші, ніж одиниця. Функції 
соз х і зес х є парними, решта — 
непарними функціями (див. Пар¬ 
ні і непарні функції). Співвід¬ 
ношення між Т. ф. (табл.) да¬ 
ють змогу обчислювати одні Т. ф., 
використовуючи значення інших, 
зводити Т. ф. великого аргумента 
до Т. ф. меншого аргумента тощо. 
Напр., за допомогою періодичнос¬ 
ті і формул зведення можна Т. ф. 
будь-якого аргумента звести до 
Т. ф. аргумента х, що задовольняє 
співвідношення 0 ^ х ^ л/4. 
Всі Т. ф. допускають розкладання 
у степеневі ряди, які дозволяють 
означити Т. ф. комплексного ар¬ 
гумента. Існують формули, що 
пов’язують такі Т. ф. з показнико¬ 
вою функцією та з гіперболічни¬ 

ми функціями. Вони дають змогу 
одержати ряд цікавих результа¬ 
тів. Напр., синус і косинус комп¬ 
лексного аргумента може набува¬ 
ти дійсного значення, за модулем 
більшого одиниці: 

рЗ -І. р З 
зіп (л/2 + Зі) —-^- ж 10,07. 

Т. ф. комплексного аргумента є 
аналітичними функціями. Див. 
також Обернені тригонометричні 
функції. 
Літ.: Шабат Б. В. Введение в комп¬ 
лексний анализ. М., 1976; Цмпкин 
А. Г. Справочник по математике. М., 
1979. ^ О. Т. Хавро. 

ТРИГОНОМЕТРІЯ (від грец. 
тріушуоу — трикутник І ЦЕТрЄО) — 
вимірюю) — розділ математики, 
в якому вивчають тригонометрич¬ 
ні функції та їх застосування. Роз¬ 
різняють прямолінійну (плоску) 
Т. і сферичну тригонометрію. 
Прямолінійну Т. застосовують пе¬ 
реважно для розв’язування геом. 
задач. Для цього виводять спец, 
формули, осн. з яких є форму¬ 
ли косинусів, синусів і тангенсів 
(див. Косинусів теорема, Синусів 
теорема. Тангенсів теорема). 
Для обчислювання площі трикут¬ 
ника, крім геом. формул, застосо¬ 
вують ще й формули 

^ _ аЬ зіп С _ д* 5іп В 5іп С _ 

~ 2 — 2 зіп А ~ 

АВС 
= Р2 «в — 18 — 18-5- • 

де а, Ь і с — сторони трикутника, 
А, В, С — протилежні їм кути, 
р = (а 4- Ь 4- с)/2. Для обчислю¬ 
вання кутів трикутника можна 
застосовувати формули виду 

«4-У (Р — Ь)(Р~ С) 
р (р — а) 

Виникнення Т. пов’язане з потре¬ 
бами астрономії, землевимірюван- 
ня та буд. справи. Перші методи 
знаходження параметрів трикутни¬ 
ка розвинули давньогрец. вчені 
за кілька століть до н. е. У розви¬ 
ток Т. значний внесок зробили 
араб, вчені аль-Баттані (2-а пол. 
9 — поч. 10 ст.), Абу-ль-Вефа і 
Насіреддін Тусі (13 ст.), інд. вче¬ 
ний Бхаскара (12 ст.), Регіомон- 
тан, М. Коперник, Т. Браге, Ф. 
Вієт, Й. Кеплер. Сучас. вигляду 
Т. набула у працях Л. Ейлера. 
Літ.: Новосьолов С. Й. Тригономет¬ 
рія. К., 1961; Цьіпкин А. Г. Справоч¬ 
ник по математике. М., 1979. 

О. Г. Хавро. 
ТРИ ГРАНКА, дрейсена (Бгеіззе- 
па, синонім ОгеІ55Єпзіа) — рід 
двостулкових молюсків. Ракови¬ 
на до 50 мм завдовжки, тригранна 
(звідки й назва). 7 видів, пошире¬ 
них у прісноводних і солонува- 
товодних водоймах Європи і Зх. 
Казахстану. Всі ці види зустріча¬ 
ються в СРСР, у т. ч. на Україні 
(бас. Чорного і Азовського мо¬ 
рів) — 2 види: Т. р і ч к о в а, або 
мінлива (О. роїутогрЬа), і 
Т. буЗЬКа (Б. Ьгі£ЄП5І5, сино¬ 
нім О. гозігі^огшіз). Т.— прикріп¬ 
лені організми, часто утворюють 
великі скупчення. Роздільностате¬ 
ві. Розвиток з вільноплаваючою 
личинкою — велігером. Оселю¬ 
ючись у водопроводах, Т. може 
порушувати їхню нормальну ро¬ 
боту. Для боротьби з обростай- 



нями Т. застосовують механіч., хі¬ 
мія., біологія, та електрич. засо¬ 
би. У викопному стані Т. (бл. 20 
видів) відомі з крейдового періо¬ 
ду. Іл. с. 344. А. Л. Путь. 

ТРИДАКНА (Тгісіаспа) — рід 
двостулкових молюсків. Най¬ 
більші серед двостулкових молюс¬ 
ків: довж. тіла до 1 м, у Т. в е - 
летенської (Т. £І£а5) — до 
1,4 м, маса понад 200 кг. Стулки 
раковини однакові, радіально реб¬ 
ристі, товсті г без перламутрового 
шару, б видів, поширених в тро¬ 
пічних зонах Індійського і Тихо¬ 
го океанів, у Китайському і Чер¬ 
воному морях. Живуть у прибереж¬ 
них зонах, серед коралових рифів 
тощо. Використовуються місце¬ 
вими жителями як будівельний 
матеріал та для виготовлення різ¬ 
них предметів побуту. У викоп¬ 
ному стані Т. відомі починаючи з 
еоцену. Іл- с. 344. А. Л. Путь. 

ТРИДИМІТ (від грец. трібоцо^ — 
потрійний) — мінерал класу силі¬ 
катів. 5Ю2. Розрізняють Т. низь¬ 
котемпературний — ромбічної та 
високотемпературний — гексаго¬ 
нальної сингонії. Густ. 2,31. Твер¬ 
дість 6,75. Колір білий, сірувато- 
білий, іноді безбарвний. Блиск 
скляний. Рідкісний. У Рад. Сою¬ 
зі відомий в РРФСР (п-ів Кам¬ 
чатка), в Грузії, Вірменії, на Ук¬ 
раїні (Закарпаття); за рубежем — 
у Мексіці, США. Використовують 
при виготовленні динасу. Т. ви¬ 
явлено у метеоритах \ породах 
Місяця. 
ТРИДЦЯТИЛГТНЯ ВІЙНА 1618 
—48 — перша загальноєвропейська 
війна між країнами габебурзького 
блоку (ісп. та австр. Габсбурги, 
підтримані католицькими князями 
Німеччини, папством і Річчю Пос¬ 
политою) та антигабебурзькою 
коаліцією (Франція, Швеція, Да¬ 
нія, Голландія, Росія, деякою мі¬ 
рою Англія, що спиралися на нім. 
протестантських князів та анти- 
габебурзький рух у Чехії, Тран¬ 
сільванії, Італії). Була зумовлена 
намаганням Габсбургів, які очолю¬ 
вали загальноєвроп. реакцію, вста¬ 
новити своє панування в Європі. 
Нім. протестантські князі, які 
прагнули відстояти свою самостій¬ 
ність, створили 1608 Протестант¬ 
ську унію, яку підтримали Фран¬ 
ція, Англія та ін. їй протистояв 
союз нім. католицьких князів (Ка¬ 
толицька ліга 1609), який підтри¬ 
мали папство та Іспанія. В 1617— 
18 Габсбурги почали наступ на при¬ 
вілеї Чехії, що зберігала деяку не¬ 
залежність у складі Габсбурзької 
монархії. Це викликало в Чехії 
повстання 1618—20, яке стало пер¬ 
шим чес. -пфальцським періодом 
(1618—23) Т. в. Розгром чес. вій¬ 
ська 1620 біля Білої Гари і під¬ 
корення Чехії Габсбургам привели 
до посилення їхніх позицій. У 1625 
у війну проти Габсбургів вступи¬ 
ла протестантська Данія. По¬ 
чався другий — датський період 
(1625—29) Т. в. Незважаючи на 
підтримку Данії з боку Франції, 
Англії, Швеції та широкий сел. 
рух у Верхній Австрії, Чехії та 
ін. землях, імперським військам, 
очоленим А. В. Є. Валленштей- 
ном, та військам Католицької лі¬ 
ги на чолі з Й. Ц. Гіллі вдалося 
завдати поразки Данії. За Любець- 
ким договором 1629 вона погоджу¬ 

валася на відновлення довоєнного 
становища і вихід з війни. Вступом 
у війну проти Габсбургів Швеції 
1630 почався швед, період (1630— 
35) Т. в. Швед, війська здобули 
перемогу біля Лейпціга (1631), 
Лютцена (1632) та ін. Цьому сприя¬ 
ла рос.-польс. війна (1632—34; 
див. Російсько-польські війни 17 
століття), яка сковувала сили 
Польщі. Після укладення Поля- 
новського миру 1634 між Росією 
і Польщею становище швед, ар¬ 
мії ускладнилося. Поразка Шве¬ 
ції 1634 біля Нердлінгена (Пд. 
Німеччина), укладення миру між 
протестантськими князями і нім. 
імператором примусили вступити 
у війну Францію. У франко-швед. 
період (1635—48) Т. в. до Франції 
і Швеції приєдналися Голландія, 
Мантуя, Савойя і Венеція. Під 
час воєнних дій виявилася пере¬ 
вага франко-швед. коаліції (пе¬ 
ремоги біля Брейтенфельда 1642, 
Рокруа 1643, Янкова 1645 тощо). 
На боці антигабебурзької коалі¬ 
ції у франц. війську боролися 
бл. 2500 укр. козаків на чолі з 
Б. Хмельницьким, І. Сірком і 
Солтенком. За домовленістю між 
Б. Хмельницьким і франц. послом 
Польщі вони 1645 прибули до 
Франції (морем з Гданська до Ка¬ 
ле). Укр. козаки діяли як само¬ 
стійна частина, зберігаючи свою 
військ, орг-цію. Т. в. закінчилася 
Вестфальським миром 1648, який 
поклав кінець спробам австро- 
ісп. Габсбургів встановити гегемо¬ 
нію в Європі, сприяв перетворен¬ 
ню Франції і Росії на наймогут- 
ніші країни Європи і закріпив 
на тривалий час політ, роздроб¬ 
леність Німеччини. 
Літ.: Поршнев Б. Ф. Францня, Анг- 
лийская революция и европейская 
политика в середине XVII в. М., 1970; 
Поршнев Б. Ф. Тридцатилетняя вой- 
на и вступление в нее Швеции и Мос¬ 
ковського государства. М., 1976. 

, 3. І. Мухіна. 
ТРИДЦЯТИТЙСЯЧНИКИ — пе¬ 
редові промислові робітники, пра¬ 
цівники парт., держ. і н.-д. уста¬ 
нов та навчальних закладів, яких 
відповідно до постанови ЦК КПРС 
і Ради Міністрів СРСР «Про захо¬ 
ди по дальшому зміцненню кол¬ 
госпів керівними кадрами» від 
25.III 1955 було направлено для 
керівної госп. і парт, роботи в еко¬ 
номічно слабких і відстаючих кол¬ 
госпах. На заклик партії добро¬ 
вільно поїхали працювати на село 
32 072 чол., які мали великий дос¬ 
від організаційно-парт. і госп. ро¬ 
боти. З них тільки на Україні бу¬ 
ло обрано головами і заст. голів 
колгоспів 4107 чол. Багато Т. ста¬ 
ло талановитими колгоспними ке¬ 
рівниками, які зробили гідний вне¬ 
сок у справу організаційно-госп. 
зміцнення колгоспів, у піднесення 
рівня с.-г. виробництва та дальше 
зміцнення союзу робітн. класу 
з колг. селянством. Т. розвивали 
кращі традиції двадцятий’яти- 
тисячників. 
ТРИЗВУК — основний тип акор¬ 
ду, що утворюється з трьох різно¬ 
йменних звуків, які можуть бути 
розміщені ^по терціях. 
ТРЙЗНА Йосиф (р. н. невід.— 
п. 1655 або 1656) — укр. церков¬ 
ний діяч, письменник. Походив 
із зх.-укр. шляхти. Виховувався 
в Києво-Печерській лаврі. В 1640— 

47 — ігумен Віленського святоду- 
хівського монастиря, з 1647 — ар¬ 
хімандрит Києво-Печерської лав¬ 
ри. Брав участь у виправленні й 
редагуванні <Киево-Печерського 
патерика». Автор ряду творів 
реліг. змісту. 
ТРЙЗНА — у давніх слов'ян до 
10 ст. заключна частина поховаль¬ 
ного обряду. Складалася з жертво¬ 
принесення, військ, ігор і бенкету 
на честь померлого; із запрова¬ 
дженням християнства набула зна¬ 
чення поховальних поминок. Іс¬ 
нувала також в ін. народів. 
ТРИЗУБЕЦЬ (ТгідІосЬіп) — рід 
рослин родини тризубцевих. Бага¬ 
торічні кореневищні трави. Лист¬ 
ки прикореневі, вузьколінійні або 
шиловидні. Квітки двостатеві, не¬ 
показні, в колосовидному суцвіт¬ 
ті. Відомо 13 видів, пошир, май¬ 
же по всій земній кулі (в Австра¬ 
лії — 7). В СРСР, в т. ч. УРСР, 
два види: Т. болотний (Т. 
раїизіге) і Т. морський (Т. 
шагіїіта). Ростуть на вологих 
луках, мокрих солончаках, боло¬ 
тах, по берегах водойм тощо. 
Добріє поїдаються тваринами, про¬ 
те у великих кількостях можуть 
викликати отруєння. Насіння ви¬ 
користовують як корм для свійсь¬ 
ких птахів. Попіл Т. мор. міс¬ 
тить соду, іноді використовуєть¬ 
ся при варінні мила. Іл. с. 344. 
ТРИ КАРБОНОВИХ КИСЛОТ 
ЦИ КЛ, цикл Кребса, цитратний 
цикл — шлях окислювальних зво¬ 
ротних ферментативних перетво¬ 
рень деяких карбонових кислот, 
що утворюються як проміжні 
продукти при розщепленні моле¬ 
кул білків, жирів та вуглеводів 
в тканинах усіх організмів. До 
осн. субстратів Т. к. ц. належать 
к-ти: лимонна, цис-аконітова, ізо- 
лимонна, щавлевоянтарна — три- 
карбонові к-ти, а також кетоглюта- 
рова, янтарна, фумарова, яблучна 
й щавлевооцтова — дикарбонові 
к-ти. Ферменти реакцій Т. к. 
ц. локалізовані гол. чин. в міто- 
хондріях клітин. Т. к. ц. відкрив 
1937 Г. Кребс. Першим етапом 
Т. к. ц. є реакція конденсації 
активованої оцтової (ацетилко- 
ферменту А) і щавлевооцтової кис¬ 
лот з утворенням лимонної кисло¬ 
ти, яка в серії ін. наступних вось¬ 
ми реакцій знову перетворюється 
на щавлевооцтову кислоту з ви¬ 
діленням 2 молекул вуглекислого 
газу та 4 пар атомів водню. Ново¬ 
утворена щавлевооцтова кислота 
реагує з наступною молекулою 
оцтової кислоти, і цикл знову пов¬ 
торюється. Утворений вуглекислий 
газ виділяється в навколишнє се¬ 
редовище, а водень, за участю фер¬ 
ментів системи окислювального 
фосфорилювання, реагує з кис¬ 
нем і утворює воду з одночасним 
виділенням енергії, яка нагромад¬ 
жується у вигляді хім. зв’язків 
в аденозинтрифосфорній кислоті 
(див. Аденозинфосфорні кисло¬ 
ти). або використовується в біо- 
синтет. процесах. Т. к. ц.— один з 
осн. механізмів тканинного дихан¬ 
ня. Крім того, зворотність реакцій 
циклу (за винятком реакції пе¬ 
ретворення а-кетоглютарової кис¬ 
лоти на янтарну) забезпечує взає¬ 
моперетворення вуглеводів, ліпі¬ 
дів та деяких амінокислот в тка¬ 
нинах організму. Гальмування пе- 
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ТРИ КАРБОНОВИХ 

КИСЛОТ ЦИКЛ 

Мал. 2 до статті Три¬ 
гонометричні функції. 

5/7» і созес 

Мал. 3. Знаки триго¬ 
нометричних функцій. 

Мал. 4. Графіки триго¬ 
нометричних функцій: 
а — синуса; б — коси¬ 
нуса; в — тангенса; г — 
котангенса; д — секан¬ 
са; е — косеканса. 
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ТРИКЛГННА 
СИНГОНІЯ 

Тригранна річкова. 

Тридакна велетенська. 

ребігу реакцій Т. к. ц. викликає 
порушення вуглеводно-жирового, 
енергетичного та азотного обмінів. 
Це в першу чергу проявляється 
в значному підвищенні концентра¬ 
ції т. з. ацетонових тіл (ацетон, 
3-оксимасляна та |3-кетомасляна 
кислоти) в крові, сечі, молоці та 
в ін. біол. рідинах, тобто у виник¬ 
ненні кетозів, кетоацидозу. При¬ 
чиною гальмування реакцій Т. к. 
ц. можуть бути: отруєння аміаком, 
захворювання діабетом, дефіцит 
вуглеводів та надмірна кількість 
білків або масляної кислоти в ра¬ 
ціоні, ацидози та ін. Активується 
Т. к. ц. введенням в організм про¬ 
міжних кислот циклу, деяких ві¬ 
тамінів та мінеральних солей. 

Д. О. Мепьничук. 

ТРИКЛГННА СИНГОНІЯ [від 
грец. трвїс; — три і >Шуо)— нахи¬ 
ляюсь)] — кристалографічна син- 
гонія, що об’єднує види симетрії 
нижчого порядку. Включає моно- 
едричний (характеризується від¬ 
сутністю елементів симетрії) і 
пінакоїдальний (має центр інвер¬ 
сії) види симетрії. Кристалогра¬ 
фічні константи Т. с. а ^ Ь ^ с; 
ос т* (3 т* у ^ 90° (див. Сингонія). 
Кристали Т. с. анізотропні (див. 
Анізотропія), двовісні. В Т. с. 
кристалізується бл. 6,5 % вивче¬ 
них мінералів, у т. ч. альбіт, 
олігоклаз, дистен тощо. 

Т. М. Агафонова. 

Тризубець болотний: 
/ — загальний вигляд 
рослини; 
2 — квітка; 
3 — плід. 

Плоска поздовжньо-в’я¬ 
зальна (основов’язаль¬ 
на) трикотажна маши¬ 
на «Кокетт» (НДР). 

ТРИКО (франц. ігісої) — 1) Вов¬ 
няна або бавовняна тканина сар- 
жового чи дрібновізерунчастого 
переплетення ниток. На поверх¬ 
ні Т. є виразний малюнок у вигля¬ 
ді невеликих рубчиків, смужок, 
кліток тощо. З Т. шиють переваж¬ 
но костюми. 2) Одне з головних 
основов’язаних переплетень три¬ 
котажних. 3) Спортивний або теа¬ 
тральний одяг з трикотажу, який 
щільно облягає тіло. 
ТРИКОТАЖ (франц. ігісоїаде, 
від Ігісоіег — в’язати) — полотно 
і вироби, що їх виготовляють в'я¬ 
занням на трикотажних маши¬ 
нах. Сировиною для Т. є бавовня¬ 
на і вовняна пряжа, хімічні та 
натуральні нитки. Структура Т. 
зумовлюється типом переплетення 
трикотажного, лінійною густи¬ 
ною (товщиною) нитки або пряжі, 
густиною або кількістю петель на 
одиницю довжини в напрямі пе¬ 
тельного рядка і петельного стовп¬ 
чика, будовою поверхні, видом 
опорядження тощо. На відміну від 
ін. текстильних виробів Т. може 
розтягуватись в усіх напрямах 
через здатність петель змінювати 
форму і розміри. Розрізняють Т.: 
поперечно-в’язаний (кулірний) і 
поздовжньо-в’язаний (основов’я- 
заний); одинарний і подвійний; си¬ 
ровий, вибілений, гладкофарбова¬ 
ний і строкатов’язаний. Основні 
властивості Т.: розтяжність, пруж¬ 
ність, еластичність, міцність на 
розрив, стійкість щодо стирання, 
розпускальність, закручуваність з 
країв, гігроскопічність, паро-, во¬ 
до- і повітропроникність, здатність 
нагромаджувати електростатичні 
заряди. Т. використовують при 
виготовленні одягу, штучного хут¬ 
ра, панчішно-шкарпеткових і гар¬ 
динно-тюлевих виробів, мережи¬ 
ва, фільтрів тощо. Див. також 
Трикотажне виробництво. 

Ф. А. Мойсеєнко. 

ТРИКОТАЖНА МАШЙНА, в’я¬ 
зальна машина — машина для ви¬ 
готовлення (в’язання) трикота¬ 
жу. Осн. робочі частини Т. м.: пет- 
летвірний, або в’язальний, меха¬ 
нізм (голочниця з голками, нитко¬ 
во дії та ін. елементи); механізм 
живлення, що забезпечує при про¬ 
кладанні нитки на голки певний її 
натяг, і відтяжний механізм, яким 
готовий трикотаж відводять з по¬ 
стійним натягом від голочниці. 
Т. м. (мал.) розрізняють: за спосо¬ 
бом в'язання — поперечно-в’язаль¬ 
ні (кулірні) і поздовжньо-в’язаль¬ 
ні (основов’язальні); за формою 
голочниць — плоскі і круглі; за 
кількістю голочниць — однофон- 
турні (з однією голочницею) і дво- 
фонтурні; за конструкцією голок — 
з крючковими, язичковими і скла¬ 
деними голками. Є Т. м.: напівав¬ 
томатичні й автоматичні; для ви¬ 
роби. трикотажного полотна і для 
створення трикотажних виробів 
(див. Панчішна машина). Клас 
Т. м. визначається кількістю голок 
на одиницю довжини голочниці. 
Чим вищий клас Т. м., тим тон¬ 
ше вона виробляє полотно. Т. м., 
що їх виготовляють в СРСР, на¬ 
лежать до машин від 3-го до 30-го 
класу. Продуктивність таких Т. м. 
досягає 3 млн. і більше петель за 
хвилину. Дальший розвиток Т. м. 
пов’язаний з підвищенням їхнього 
класу, збільшенням кількості пет- 
летвірних механізмів, з автома¬ 
тизацією процесу в’язання. Крім 
пром. Т. м., випускають побутові 
ручні в’язальні машини. 

Ф. А. Мойсеєнко. 
ТРИКОТАЖНА ПРОМИСЛО¬ 
ВІСТЬ — галузь текстильної про¬ 
мисловості, підприємства якої ви¬ 
готовляють в’язані вироби. Осн. 
продукція: білизняний та верхній 
трикотаж, панчішно-шкарпеткові 
та рукавичні вироби, головні убо¬ 
ри, трикотажне полотно, включаю¬ 
чи технічне, штучне хутро на три¬ 
котажній основі, вироби технічного 
та мед. призначення тощо. Вироби, 
трикотажу почало розвиватися у 
Франції, Великобританії та Ні¬ 
меччині в кін. 18 — на поч. 19 ст. 
В Росії трикотажне вироби, ви¬ 
никло наприкінці 19 ст. В Рад. 
Союзі Т. п. фактично створено 
заново. В довоєнні п’ятирічки було 
збудовано ряд потужних трикотаж¬ 
них підприємств у Москві, Баку, 
Ленінакані, Києві, Новосибірську, 
Тбілісі, Коканді; в післявоєнні ро¬ 
ки — прядильно-трикотажні ком¬ 
бінати в Курську, Пінську, Огрі, 

Виробництво трикотажної 
продукції в СРСР 

1940 1982 

си .а а ста 
о °:о о .о 
л на, а ^а 
о >> о 

Панчішно- 
шкарпеткові 
вироби, млн. 
пар 489 79 1781 369 
Білизняний 
трикотаж, 
млн. шт. 127 ЗО 1152 219 
Верхній три¬ 
котаж, 
млн. шт. 59 12 460 75 

Астрахані, ф-ки по вироби, три¬ 
котажного полотна у Великих 
Луках, Горлівці, білизняного три¬ 
котажу в Смоленську, Орську, 
Мукачевому, Рибниці, Андижані, 
Джезказгані, Біробіджані, панчіш¬ 
но-шкарпеткових виробів у Бресті, 
Караганді, Черемхові тощо. Осн. 
принципи розміщення Т. п.— 
макс. наближення підприємств до 
районів споживання її продукції. 
Пром: вироби, трикотажної про¬ 
дукції організовано в усіх союзних 
республіках. На Україні найбіль¬ 
ші підприємства Т. п.— київ¬ 
ська базова експериментальна 
трикотажна фабрика <Киянкаь, 
Київське виробниче трикотажне 
об'єднання імені Р. Люксембург, 
Донецька, Ворошиловградська, 
Одеська імені Н. К. Крупської, 
Миколаївська трикотажні ф-ки, 
Харківська, Житомирська, Черні¬ 
вецька, Львівська, Червоноград- 
ська (Львів, обл.) панчішні ф-ки. 
В Основних напрямах економіч¬ 
ного і соціального розвитку СРСР 
на 1981—1985 роки і на період до 
1990 року передбачено нарощува¬ 
ти випуск високоякісних товарів, 
які мають підвищений попит, зо¬ 
крема різних видів білизняного 
й верхнього трикотажу, панчішно- 
шкарпеткових виробів. Наукові 
проблеми розвитку Т. п., зокрема 
на Україні, розробляють Укр. 
н.-д. ін-т по переробці штучних 
і синтетичних волокон у Києві, 
Київський технологічний інсти¬ 
тут легкої промисловості та ін. 

Ф. А. Мойсеєнко. 

ТРИКОТАЖНЕ ВИРОБНИЦТ¬ 
ВО — виробництво, пов’язане з 
виготовленням трикотажу — по¬ 
лотна і виробів. Починається з 
підготовки сировини до осн. про¬ 
цесу Т. в.— в'язання. Полягає 
ця підготовка у перемотуванні ни¬ 
ток на мотальних машинах у бо¬ 
біни або намотуванні їх на сну¬ 
вальних машинах (див. Снування) 
з великої кількості мотальних 
паковок (бобін, котушок) на спіль¬ 
ну паковку — снувальний валик. 
Пом’якшують нитки спец, оброб¬ 
кою, напр. парафіном. Вироби, 
трикотажу складається з власне 
в’язання, опорядження і розкрою¬ 
вання полотна, створення з нього 
виробів, сортування, маркірування 
й упаковування їх. Спочатку, ви¬ 
користовуючи різні види перепле¬ 
тення трикотажного, на трико¬ 
тажних машинах одержують си¬ 
рове (нефарбоване) полотно. Далі 
його опоряджують: фарбують, від¬ 
жимають, сушать, стабілізують 
(надають стійкої форми, фіксують 
петлі в процесі теплової обробки), 
піддають ворсуванню (начісне по¬ 
лотно), стрижуть (полотно типу 
«велюр») тощо. Розкроюють по¬ 
лотно пересувними або стаціонар¬ 
ними закрійними машинами, ви¬ 
кроєні деталі зшивають на спеціа¬ 
лізованих швейних машинах і ав¬ 
томатах (розкрійний спосіб). Го¬ 
тові вироби сортують за якістю, 
маркірують і упаковують. Роз¬ 
крійним способом виготовляють 
білизняні (бл. 90 %) і верхні 
(бл. 50 % ) вироби, рукавички. 
Трикотажні вироби створюють та¬ 
кож напіврегулярним і регуляр¬ 
ним способами. Напіврегулярним 
способом в'яжуть купон, шири¬ 
на якого така сама, як і ширина 
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виробу, а нижній край не по¬ 
требує швейної обробки. Таким 
способом виготовляють переваж¬ 
но верхній трикотаж. Регулярний 
спосіо полягає в одержанні де¬ 
талей виробу або всього виробу 
на трикотажній машині. Цей спо¬ 
сіб найекономічніший, майже без 
швейних операцій. Його використо¬ 
вують у вироби, панчішно-шкар¬ 
петкових виробів (98 %), рукави¬ 
чок, частково — трикотажу верх¬ 
нього і білизняного. Див. також 
Текстильна промисловість, Три¬ 
котажна промисловість. 
Літ.: Шалов И. И. Проектирование 
трикотажного производства. М., 1977. 

Ф. А. Мойсеєнко. 

ТРИКУТНИК — сузір’я Пн. пів¬ 
кулі неба. Найяскравіші зорі 3,0 і 
3,4 візуальної зоряної величини. 
Видно на всій території СРСР 
влітку, восени і взимку (най¬ 
краще в жовтні). Див. карту до 
ст. Зоряне небо. 
ТРИКУТНИК прямолінійний — 
многокутник з трьома сторонами. 
За довжиною сторін Т. бувають: 
різносторонніми (мал., 1), 
коли сторони різної довжини, 
рівнобе дрен им и (мал., 2), 
коли дві сторони рівні, а третя не 
дорівнює їм, та р і в н о сто¬ 
ронніми, або правильни- 
м и (мал., 3), коли всі три сторони 
рівні; за величиною кутів — го¬ 
строкутними, коли всі ку¬ 
ти гострі, прямокутними 
(мал., 4), коли є прямий кут, 
і тупокутними (мал., 5), 
коли є тупий кут. Сума всіх кутів 
прямолінійного Т. дорівнює 180° 
у евклідовій геометрії, менша 
за 180° і непостійна — в Лобачев¬ 
ського геометрії і в межах між 
180° і 540° — в рімановій геомет¬ 
рії. В евклідовій геометрії площа 
Т. дорівнює ак/2, де а — будь-яка 
сторона Т., Н — висота, опущена 
на цю сторону (мал., 6). Прямолі¬ 
нійні Т. вивчають у прямолінійній 
тригонометрії; т. з. сферичні 
Т. — у сферичній геометрії і 
сферичні й тригонометрії. 
ТРИЛІіМА (від грец. грєи;— три 
і лгіддос — логічний засновок) — 
1) Судження, в якому предметові 
приписують три ознаки, що вик¬ 
лючають одна одну. Напр.: «Да¬ 
ний кут або гострий, або прямий, 
або тупий». 2) Особливий випадок 
умовно-розділювального силогіз¬ 
му, коли умовний засновок перед¬ 
бачає залежність від основи не 
одного, а трьох висновків, які 
виключають один одного. Напр., 
<Даний кут або гострий, або пря¬ 
мий, або тупий; відомо, що даний 
кут не гострий і не прямий; отже 
даний кут тупий». 
ТРИЛОБІТИ (ТгіїоЬіІа) — клас 
викопних морських зябродихаю- 
чих членистоногих тварин. Тіло 
(довж. від 3 мм до 75 см) було 
вкрите панциром, який двома 
поздовжніми борозенками був роз¬ 
членований на три лопаті (звідки 
й назва: від грец. трЦ.оро£ — три¬ 
лопатевий). У примітивних Т. ті¬ 
ло складалося з голови, злиті 
покриви якої утворювали головний 
щит, і поділеного на сегменти ту¬ 
луба, вкритого спинним щитом. У 
переважної більшості Т. кілька 
задніх сегментів тулуба зливались 
між собою, утворюючи хвостовий 
щит. На верхній стороні головного 

щита містилася пара складних 
фасеткових очей; на нижньому 
боці, перед ротовим отвором — 
пара вусиків (антенул); позаду 
рота — 4 пари кінцівок голови, 
цілком подібних до тулубових кін¬ 
цівок. Всі кінцівки тіла, за ви¬ 
нятком антенул, двогілчасті. Опи¬ 
сано бл. 1300 родів і понад 10 тис. 
видів Т. Більшість Т.— донні тва¬ 
рини. Виникли в протерозої і 
повністю вимерли в кінці палео¬ 
зою. Походять від примітивних 
полімерних кільчастих червів з 
класу багатощетинкових. 

О. П. Маркевич. 
ТРИЛОГІЯ (грец. тріАоуіос, від 
трєїс; — три і Хоуос, — слово, роз¬ 
повідь) — три романи, повісті чи 
п’єси або три муз. твори, що є 
самостійними закінченими твора¬ 
ми і водночас об’єднані в одне ціле 
спільним ідейним задумом, сюже¬ 
том, героями. Зразки Т.: «Ходін¬ 
ня по муках» («Сестри», «Вісім¬ 
надцятий рік», «Похмурий ранок») 
О. М. Толстого; «Прапороносці» 
(«Альпи», «Голубий Дунай», «Зла¬ 
та Прага») О. Гончара. 
ТРИЛЬЙОН (франц. Ігіїїіоп), ти¬ 
сяча мільярдів — число, яке в 
десятковій системі числення зоб¬ 
ражають одиницею з 12 нулями, 
тобто 1012. У деяких країнах Т. 
наз. число 1018. 
ТРИМАРАН [від лат. Ігез, грец. 
трєїс; — три і (ката)маран\ — 
1) Вузьке парусне судно з одним 
основним корпусом і двома допо¬ 
міжними корпусами-поплавками, 
закріпленими на деякій віддалі 
від його бортів для підвищення 
остійності судна. 2) Трикорпусне 
судно, корпуси якого міцно з’єд¬ 
нані між собою у верхній частині. 
3) Моторний катер, корпус якого 
має явно виражені обводи з трьома 
кілями (мал.). 
ТРЙМЕР (англ. ігітшег, від ігіш 
— упорядковувати, врівноважу¬ 
вати) — 1) Електричний конденса¬ 
тор невеликої змінної електро¬ 
ємності, застосовуваний гол. чин. 
при настроюванні коливальних 
контурів у радіоапаратурі. 2) Не¬ 
велика додаткова поверхня на еле¬ 
ронах (рухомих частинах крила) 
і кермах літака, яка полегшує 
керування ним. 3) Пересувна на¬ 
вантажувальна машина (кидаль¬ 
ний конвейєр), під час дії якої 
переміщуваний вантаж (грунт, зер¬ 
но або ін. сипкий матеріал) від¬ 
кидається вбік на 10—15 м. Вико¬ 
ристовується для переміщування 
грунту у відвал, створювання 
дамб, заповнювання трюмів судна 
тощо. 3) Верстат з кількома диско¬ 
вими пилками для поперечного 
розпилювання пиломатеріалів, гол. 
чин. дощок і рейок. 
ТРИМЕСТР [лат. ігіше(п)5ІгІ5 — 
тримісячний, ВІД ІГЄ5 — три й 
шепзіз — місяць] — частина навч. 
року в навч. закладах деяких 
зарубіжних країн (у Великобрита¬ 
нії, частково в СІЛА). Тривалість 
кожного Т.— 10—12 тижнів. У 
вузах і серед, спец. навч. закла¬ 
дах СРСР навч. рік поділяється 
на семестри. 
ТРИ Н Ад ЦЯ ТА КОНФЕРЕН¬ 
ЦІЯ РКП(б). Відбулася 16—18.1 
1924 в Москві. В роботі конферен¬ 
ції брали участь 128 делегатів з 
ухвальним і 222 — з дорадчим го¬ 
лосом. Порядок денний: 1) Черго¬ 

ві завдання екон. політики; 2) Пи¬ 
тання парт, будівництва; 3) Між¬ 
народне становище. Конференція 
прийняла також резолюцію про 
підсумки дискусії і про дрібно- 
бурж. ухил у партії та привітання 
газ. <Правда>. Проходила в умо¬ 
вах гострої дискусії, нав’язаної 
партії троцькістами (див. Троць- 
кізм). На конференції опозиціоне¬ 
ри виступили в усіх осн. питаннях 
проти політики партії. Конферен¬ 
ція розглянула проблеми подолан¬ 
ня кризи збуту пром. товарів че¬ 
рез т. з. ножиці — значну різни¬ 
цю цін на пром. і с.-г. продукцію. 
З цією метою в резолюції «Про 
чергові завдання економічної по¬ 
літики» було намічено заходи по 
дальшому розвитку нар. г-ва на ба¬ 
зі нової економічної політики: 
здійснення грошової реформи, зни¬ 
ження накладних видатків у тор¬ 
гівлі й цін на пром. товари, підви¬ 
щення цін на продукти землеробст¬ 
ва, піднесення тех. рівня с. г., 
надання селянам, насамперед бід¬ 
ноті, дешевого кредиту, розширен¬ 
ня внутр. і зовн. торгівлі, зміц¬ 
нення фінансів, поліпшення пла¬ 
нування тощо. Конференція під¬ 
била підсумки дискусії й завдала 
нищівного удару опозиції, яка на¬ 
магалася збити партію з ленінсь¬ 
кого шляху, ослабити парт, апа¬ 
рат, підірвати єдність партії. 
Конференція кваліфікувала опо¬ 
зицію як спробу ревізії більшо¬ 
визму, «прямий відхід від лені¬ 
нізму» та «явно виражений дріб¬ 
нобуржуазний ухил». Конферен¬ 
ція схвалила резолюцію «Про парт- 
будівництво», в якій зосереджу¬ 
валась увага на дальшому зміц¬ 
ненні єдності партії, поліпшенні 
роботи парт, органів, посиленні 
зв’язків з масами і ширшому за¬ 
лученні їх до активної участі в 
госп. і культурно-політ. будів¬ 
ництві. Особлива увага зверталась 
на збільшення в партії пролет. яд¬ 
ра. Конференція запропонувала 
ЦК опублікувати п. 7 прийнятої 
Десятим з'їздом РКП(б) за пропо¬ 
зицією В. І. Леніна резолюції 
«Про єдність партії», який надавав 
ЦК і ЦКК право переводити з чле¬ 
нів у кандидати і навіть виключа¬ 
ти з партії будь-якого члена ЦК 
за допущення фракційності. Ці 
рішення відіграли важливу роль у 
зміцненні партії й проведенні в 
життя її ген. лінії. 
Літ.: КПРС в резолюціях і рішеннях 
з’їздів, конференцій і пленумів ЦК, 
т. 2. К., 1979; Історія Комуністичної 
партії Радянського Союзу, т. 4, кн. 
1. К., 1972. М. В. Черненко. 

ТРИНАДЦЯТИЙ ВСЕУКРАЇН¬ 
СЬКИЙ З'ЇЗД РАД — зЧзд Рад 
робітничих, селянських і черво- 
ноармійських депутатів, що від¬ 
бувся 15—22.1 1935 в Києві. В ро¬ 
боті з’їзду брав участь 1251 деле¬ 
гат, з них 1005 — з ухвальним го¬ 
лосом. Порядок денний: 1) Звіт 
Уряду УРСР; 2) Доповідь Нарком- 
зему УРСР про збереження і роз¬ 
виток тваринництва; 3) Доповідь 
про госп., культурне і рад. будів¬ 
ництво в Київ, області; 4) Про змі¬ 
ни в Конституції УРСР; 5) Вибори 
представників від УРСР до Ради 
Національностей ЦВК СРСР; 6) 
Вибори ЦВК УРСР. З’їзд пов¬ 
ністю схвалив діяльність Уряду 
УРСР, затвердив план розвитку 

ТРИНАДЦЯТИЙ 
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 

З’ЇЗД РАД 

^ДД 
і 2 З 

4 5 6 

Різні види прямоліній¬ 
них трикутників. 

Трилобіти: 
1 — СЬеігигиз Циепзіей- 
Ц (вигляд із спинної 
сторони); 
2 — ТгіагіЬгиз Ьескі 
(вигляд з черевної сто¬ 
рони). 

Моторний катер-три- 
маран. 



346 
ТРИНАДЦЯТИЙ 
З’їзд КП(6) 
УКРАЇНИ 

О.И 

сн3 
.N0, 

N02 

Тринітротолуол. 

02Ч 

ОН 

N0* 

М02 

Тринітрофенол. 

Трипалий мартин. 

Трипаносома 
(схема будови): 
1 — джгут; 
2 — цитоплазма; 
3 — ундулююча 
мембрана; 
4 — ядро; 
5 — базальне тільце; 
6 — кінетопласт. 

тваринництва на 1935, вніс зміни 
й доповнення до Конституції 
УРСР, викликані утворенням об¬ 
ластей, реорганізацією системи ор¬ 
ганів управління республіки, а 
також конституційними змінами 
в законодавстві СРСР. Зокрема, 
Всеукраїнський з’їзд Рад було пе¬ 
рейменовано на з’їзд Рад УРСР, 
Всеукраїнський Центральний Ви¬ 
конавчий Комітет (ВУЦВК) — 
на Центр. Виконавчий К-т УРСР 
(ЦВК УРСР). З’їзд обрав ЦВК 
УРСР у складі 366 членів, а також 
5 представників від УРСР до Ра¬ 
ди Національностей ЦВК СРСР. 
Літ.: Оьездьі Советов в документах. 
1917 — 1937 гг., т. 5. М., 1964; История 
государства и права Украинской ССР. 
К., 1976. 

ТРИНАДЦЯТИЙ З’ЇЗД КП(б) 
УКРАЇНИ. Відбувся 27.V—З.УІ 
1937 в Києві. В роботі з’їзду брали 
участь 515 делегатів з ухвальним 
і 172 — з дорадчим голосом. Вони 
представляли 331 726 членів і 
кандидатів у члени партії. Порядок 
денний з’їзду: 1) Звіт ЦК КП(б) У; 
2) Звіт Ревізійної комісії; 3) Ви¬ 
бори керівних органів КП(б)У. 
З перемогою соціалізму в СРСР 
завершився істор. перехід Рад. 
країни від капіталізму до соціа¬ 
лізму. Ці перетворення було за¬ 
конодавчо закріплено в новій Кон¬ 
ституції Рад. України, розробле¬ 
ній на основі Конституції СРСР. 
З’їзд розглянув питання перебу¬ 
дови діяльності парт, орг-цій у 
зв’язку з новими завданнями пар¬ 
тії. Він проходив в обстановці ус¬ 
пішного виконання 2-го п’ятиріч¬ 
ного плану. На з’їзді було відзна¬ 
чено, що економіка УРСР, як скла¬ 
дова частина загальносоюзної еко¬ 
номіки, досягла значних успіхів. 
Успіхи соціалістичної індустріалі¬ 
зації, розвиток с. г. стали основою 
піднесення матеріального й куль¬ 
тур. рівня трудящих республіки. 
З’їзд закликав парт, орг-ції не 
піддаватися настроям самозаспо¬ 
коєння, посилювати керівництво 
стахановським рухом. У галузі 
с. г. з’їзд поставив завдання збіль¬ 
шити врожайність зернових і тех. 
культур, забезпечити піднесення 
тваринництва. Велику увагу з’їзд 
приділив питанням парт, будівни¬ 
цтва, дотримання принципу демо¬ 
кратичного централізму, пору¬ 
шення якого гальмувало зростання 
активності членів партії. З’їзд 
висунув завдання поліпшити агіт. 
роботу в масах, виховувати тру¬ 
дящих у дусі пролет. інтернаціо¬ 
налізму, нещадної боротьби з 
проявами бурж. націоналізму, по¬ 
силити увагу до питань парт, ро¬ 
боти в Червоній Армії та оборон¬ 
ної роботи серед трудящих. З’їзд 
звернув увагу всіх парт, організа¬ 
цій на підготовку виборів до Рад 
депутатів трудящих за новою Кон¬ 
ституцією СРСР, пов’язавши цю 
роботу з поліпшенням діяльно¬ 
сті всіх рад. орг-цій. З’їзд обрав 
ЦК КП(б)У і Ревізійну комісію. 
Літ.: Крмуністична партія України в 
резолюціях і рішеннях з’їздів, кон¬ 
ференцій і пленумів ЦК, т. 1. К., 1976; 
Нариси історії Комуністичної партії 
України. К., 1977. А. ..Ф. Андрійко. 

ТРИНАДЦЯТИМ З’їзд РКП(б). 
Відбувся 23—31.V 1924 в Москві. 
В його роботі взяли участь 748 
делегатів з ухвальним голосом і 
416 — з дорадчим, що представ¬ 

ляли 735 881 комуніста (з них 
241 591 кандидат ленінського при¬ 
зову). Порядок денний: 1) Про на¬ 
дання кандидатам у члени РКП(б) 
права ухвального голосу при вибо¬ 
рах на XIII з’їзд РКП(б); 2) Політ, 
звіт ЦК; 3) Орг. звіт ЦК; 4) Звіт 
Центр, ревізійної комісії; 5) Звіт 
ЦКК; 6) Звіт представництва 
РКП(б) у Виконкомі Комінтер¬ 
ну; 7) Про внутр. торгівлю і коопе¬ 
рацію: а) про товарооборот і пла¬ 
нову роботу; б) про кооперацію; 
8) Про роботу на селі; 9) Про парт.- 
орг. питання; 10) Про роботу серед 
молоді; 11) Повідомлення про 
рукописи К. Маркса і Ф. Енгель¬ 
са; 12) Повідомлення про роботу 
Ін-ту Леніна; 13) Вибори центр, 
установ партії. Це був перший 
з’їзд після смерті В. І. Леніна. 
З’їзд схвалив політ, і орг. діяль¬ 
ність ЦК, його зовн. і внутр. полі¬ 
тику. В центрі уваги делегатів 
з’їзду були питання госп. будів¬ 
ництва, зміцнення змички між 
соціалістичною пром-стю і с. г., 
союзу робітн. класу й селянства. 
Послідовне здійснення нової еко¬ 
номічної політики (непу), як від¬ 
значив з’їзд, виправдало себе і 
забезпечило успіхи у відбудові і 
розвитку нар. г-ва. Як першочер¬ 
гове завдання в галузі важкої пром- 
сті з’їзд обгрунтував необхідність 
швидкого розвитку металургії і 
проведення в життя ленінського 
плану електрифікації. З’їзд по¬ 
ставив завдання всебічного коопе¬ 
рування сел. мас, звернув особли¬ 
ву увагу на заохочення всіх видів 
кооперації. З’їзд затвердив резо¬ 
люції Тринадцятої конференції 
РКП(б) «Про партійне будівницт¬ 
вом, «Про підсумки дискусії і про 
дрібнобуржуазний ухил у партії», 
одностайно засудив платформу 
троцькістської опозиції, визначив 
її як дрібнобурж. ухил у партії 
і ревізію ленінізму. Враховуючи 
загострення в умовах непу бороть¬ 
би між пролет. і бурж. ідеологія¬ 
ми, з’їзд висунув завдання поси¬ 
лення теор. підготовки комуністів, 
підвищення ідейно-політ. рівня 
трудящих. Виконанню цих завдань 
відповідали постанови з’їзду про 
видання Повного зібрання творів 
К. Маркса і Ф. Енгельса рос. та 
ін. мовами, про видання Повного 
зібрання творів В. І. Леніна і ви¬ 
пуск масовими тиражами творів 
В. І. Леніна мовами всіх народів 
СРСР. Делегації з’їзду, кожна 
зокрема, були ознайомлені з ленін¬ 
ським «Листом до з’їзду», в яко¬ 
му підкреслювалась необхідність 
збереження єдності партії, ство¬ 
рення стійкого ЦК, здатного запо¬ 
бігти розколові партії. В листі 
В. І. Ленін дав гостру характери¬ 
стику деяким членам ЦК партії, 
зокрема піддав критиці окремі 
негативні^ риси Ген. секретаря ЦК 
РКП(б) Й. В. Сталіна як парт, 
діяча. З’їзд визнав за доцільне за¬ 
лишити Сталіна на посаді Ген. 
секретаря з умовою, що він зро¬ 
бить з критики В. І. Леніна від¬ 
повідні висновки. З’їзд обрав ЦК 
і Ревізійну комісію. 
Літ.: Тринадцатьій ст»езд РКП(б). Сте- 
нографический отчет. М., 1963; КПРС 
в резолюціях і рішеннях з’їздів, кон¬ 
ференцій і пленумів ЦК, т. 3. К., 1979; 
История Коммунистической партии 
Советского Союза. М., 1982. 

В. П. Шевчук. 

ТРИНАДЦЯТИЛІТНЯ ВІЙНА 
1454—66 — війна між Тевтон¬ 
ським орденом і Польс. королівст¬ 
вом. Почалася повстанням проти 
ордену ряду міст. Внаслідок пов¬ 
стання від влади ордену визволи¬ 
лися Гданськ, Торунь, Ельблонг, 
Крулевець (Кенігсберг), які польс. 
король Казимир IV 1454 вклю¬ 
чив до складу Польщі. Польс. 
шляхет. ополчення вступило до 
володінь ордену. Орден підтри¬ 
мали нім. князівства. Війна йшла 
з перемінним успіхом. У 1462 
польс. військо розбило збройні 
сили ордену в битві під Жарнов- 
цем. Війна завершилася Торун- 
ським миром 1466, за яким Польща 
знову здобула вихід до Балтій¬ 
ського моря. Орден визнав себе 
васалом Польщі. 
ТРИНІТРОТОЛУОЛ, тол, тро¬ 
тил — органічна сполука, бри¬ 
зантна вибухова речовина. Без¬ 
барвні або слабо забарвлені кри¬ 
стали; густ. 1641 кг/м9 (при 25 °С), 
ґпл 6л. 80 °С; малорозчинні у воді, 
краще розчиняються в ацетоні, 
бензолі та ін. органічних розчин¬ 
никах. Хімічно стійкий. Малочут¬ 
ливий до удару й тертя, легко за¬ 
горяється; т-ра спалаху бл. 290 °С; 
теплота вибуху 4,2 МДж/кг; об’єм 
газоподібних продуктів вибуху 
730 л/кг, макс. швидкість детона¬ 
ції 7000 м/сек. Продукти вибуху 
токсичні. Одержують Т. нітру¬ 
ванням толуолу сумішшю азотної 
й сірчаної к-т. Застосовують для 
наповнення боєприпасів, для під; 
ривних робіт у чистому вигляді 
і в суміші, напр., з аміачною се¬ 
літрою (амоніти, амонали, амо¬ 
толи). 
ТРИ НІТРОФ ЕНбЛ, пікринова 
кислота — органічна сполука, бри¬ 
зантна вибухова речовина. Світло- 
жовті кристали; густ. 1760 кг/м3; 
ґсл 129 °С; малорозчинні у хо¬ 
лодній воді, розчиняються у кип¬ 
лячій воді, органічних розчинни¬ 
ках, нітробензолі. Т.— слабка 
к-та, з металами утворює дуже 
чутливі до мех. впливу, легко ви¬ 
бухаючі солі — п і к р а т и. Одер¬ 
жують Т. нітруванням фенолди- 
сульфокислоти сумішшю азотної 
й сірчаної к-т. Уперше Т. одер¬ 
жали 1771, і майже протягом ста 
років ним користувались як барв; 
ником для вовни й шовку. В кінці 
19 ст., коли було виявлено, що Т.— 
потужна вибухова речовина, його 
почали застосовувати для напов¬ 
нення снарядів під назвою мелініт 
у Росії і Франції, лідит — у 
Великобританії, шимоза — у Япо¬ 
нії і т. д. Пізніше Т. витіснено 
ін. вибуховими речовинами (в осн. 
тр ині тротолуолом ). 
ТРИПАЛИЙ МАРТЙН (Кізза) — 
рід птахів ряду сивкоподібних. 
Довж. тіла 38—46 см, маса 305— 
601 г. Забарвлення біле з сірим і 
чорним. Задніх пальців на лапах 
немає або вони недорозвинені. 
Т. м.— типово океанічні птахи, 
на берег виходять лише в період 
розмноження. Селяться великими 
колоніями, утворюючи разом з 
ін. прибережними птахами пташи¬ 
ні базари. Гнізда влаштовують 
на скелях. У кладці 1—3 яйця, 
насиджують самець і самка 24—25 
днів. Живляться гол. чин. рибою. 
В роді 2 види, поширені на узбе¬ 
режжях та скелястих о-вах морів 
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Пн. Льодовитого і Тихого океанів; 
в СРСР — обидва види, з них в 
УРСР — 1 вид: трипалий мартин 
(К. Ігісіасіуіа), рідкісний залітний 
птах. Викопні рештки відомі по¬ 
чинаючи з плейстоцену. 

Л. Ф. Назаренко. 
ТРИПАНОСОМА, трипанозома 
(Тгурапозота) — рід одноклітин¬ 
них організмів класу джгутико¬ 
вих. Паразити хребетних тварин і 
людини, збудники трипаносомо- 
зів. Тіло веретеновидне (довж. 
12—200 мкм), з одним джгутиком. 
Живлення осмотичне. Розмножу¬ 
ється поділом надвоє. Розвиток 
відбувається в організмі одного 
або двох хазяїв: хребетних тварин 
і людини та деяких комах, кліщів, 
п’явок; останні часто є механіч¬ 
ними переносниками Т. В роді 
кілька сотень видів, у т. ч. Т. 
гамбійська (Т. датЬіепзе), 
Т. родезійська (Т. гЬобе- 
зіепзе) — збудники сонної хвороби, 
Т. коняча (Т. еяиірегсіит), що 
спричинює парувальну хворобу; 
Т. Маркевича (Т. тагкелуіі- 
сЬі), Т. о к у н е в а (Т. регсае) — 
паразити прісноводних риб. Зу¬ 
стрічається й на Україні. 

Г. В. Бошко. 

ТРИПАНОСОМОЗ — захворюван¬ 
ня людини і деяких тварин, спри¬ 
чинюване трипаносомами. Т. на¬ 
лежить до трансмісивних хвороб 
з виявленою природною вогнише- 
вістю. 
Т. людини трапляється пере¬ 
важно в Африці і Пд. Америці. 
Джерелом інфекції є хворі люди 
і тварини, а також паразитоносії. 
У людини описано два види Т.: 
африканський (сонна хвороба) і 
американський (хвороба Шагаса). 
При африканському Т. захворю¬ 
вання передається через укуси 
мух роду Сіоззіша, при американ¬ 
ському — через укуси клопів роду 
Тгіаіоша. Ознаки африканського 
Т.— періодичне підвищення т-ри 
тіла, висип на шкірі, збільшення 
лімфатичних вузлів, набряки і 
ураження центральної нервової 
системи (сонливість); американ¬ 
ського Т.— розвиток специфічно¬ 
го міокардиту і ураження трав¬ 
ної системи. 
Т. т в а р и н поширений в країнах 
Африки, Центр, та Пд. Америки, 
Азії і завдає великої екон. шкоди 
тваринництву. В СРСР епізоотїі 
Т. коней і верблюдів ліквідовано, 
але хвороба зустрічається в Казах¬ 
стані та республіках Середньої 
Азії (парувальна хвороба, су- 
ауру). Збудники хвороби переда¬ 
ються в осн. кровосисними кома¬ 
хами і при паруванні тварин. В 
поширенні й збереженні збудників 
Т. велику роль відіграють дикі 
тварини. Хворих тварин ізолю¬ 
ють і лікують трипаноцидами; ве¬ 
дуть боротьбу з кровосисними ко¬ 
махами. 
ТРЙПЕР (нім. Тгіррег) — ве¬ 
нерична хвороба; те саме, що й 
гонорея. 
ТРИПІЛЬСЬКА Єлизавета Ро- 
діонівна [19 (31).XI 1881, Полта¬ 
ва — 6.XI 1958, Баку] — укр. 
і азерб. скульптор. Художню ос¬ 
віту здобула в майстернях Р. Ба- 
ха, В. Беклемішева, Л. Шервуда в 
Петербурзі, а також у Н. Арон- 
сона в Парижі. З 1922 жила в Ба¬ 
ку, де брала активну участь у 

здійсненні ленінського плану мо¬ 
нументальної пропаганди. Твори: 
станкові — «Голова дитини», «Цо¬ 
котуха» (1910), «Засоромилась», 
«Дядько Кривоніс», «Катерина» 
(всі — 1911), «Билиночка», «Жар¬ 
тує» (1916—17), «На ярмарку» 
(1918); пам’ятники — 26 бакин¬ 
ським комісарам у Баку (1923, не 
зберігся), В. І. Леніну в Ашха- 
баді (відкрито 1927, у співавт.); 
статуетки з фарфору — «Україн¬ 
ка» (1929), «Азербайджанка в чад¬ 
рі» 1934); гру па « Перемога » (1949). 
Скульптури Т. зберігаються в 
Азерб. музеї мист. ім. Р. Муста- 
фаєва, Харків, худож. музеї. 
Літ.: Новрузова Д. Творчество Е. Р. 
Трипольской. «Искусство», 1983, № 3. 

В. М. Ханко. 
ТРИПГЛЬСЬКА ДРЕС імені 60- 
річчя Великої Жовтневої соціаліс¬ 
тичної революції — теплова елект¬ 
ростанція, розміщена біля с. Три¬ 
пілля Київ. обл. Буд-во почато 
1964. Перший енерг. блок потуж¬ 
ністю 300 тис. кВт введено в дію 
1969; останній, шостий — 1972. 
Встановлена потужність (1982) — 
1,8 млн. кВт. Т. ДРЕС — конденса¬ 
ційна електростанція. Осн. пали¬ 
вом її є антрацитовий штиб. До 
складу станції входять 4 осн. це¬ 
хи (котлотурбінний, паливотран- 
спортний, електричний, централізо¬ 
ваного ремонту) та 6 допоміжних. 
ДРЕС лініями електропередачі 
зв’язана з Донбасом, промислови¬ 
ми центрами Пд. і Зх. України та 
з Києвом. 
ТРИПІЛЬСЬКА КУЛЬТУРА — 
археологічна культура часів мід- 
ного віку, пам’ятки якої вперше 
дослідив В. В. Хвойка біля с. Три¬ 
пілля на Київщині в кінці 19 ст. 
На тер. СРСР Т. к. поширена пе¬ 
реважно на Правобережній Украї¬ 
ні і в Молдавії. Т. к. виникла 
в результаті просування на Сх. 
давньоземлеробських племен з 
Балкан та Подунав’я. Розрізня¬ 
ють три етапи Т. к.: ранній — 
4000—3600 до н. е., середній — 
3600—2800 до н. е., пізній — 
2800—2000 до н. е. Спочатку носії 
Т. к. жили в басейнах річок Пруту, 
Дністра та Пд. Бугу; згодом вони 
розселилися в Серед. Придні¬ 
пров’ї, на Волині, в Пд.-Зх. При¬ 
чорномор’ї. На ранньому етапі 
Т. к. поселення, для яких харак¬ 
терні заглиблені і наземні житла, 
були розташовані на надзаплавних 
терасах річок, пізніше — на ви¬ 
соких річкових терасах і важко- 
доступних мисах плато. Звичайно 
вони складалися з ЗО—40 назем¬ 
них жител, розміщених по колу од¬ 
не біля одного. До жител прими¬ 
кали госп. будівлі; внутр., центр, 
частину поселення не забудовува¬ 
ли. Глинобитні житла площею 
від ЗО м2 до 150 м2 поділялися 
перегородками на 2—5 окремих 
секцій, де були вогнища, глиняні 
печі, лежанки, робочі й культові 
місця. Тут мешкала сім’я з кіль¬ 
кох чоловік; у середньому на кож¬ 
ному такому поселенні могло жити 
бл. 500 чол. Були також великі 
поселення (див. Володимирівна), 
що складалися з кількасот будин¬ 
ків, розміщених кількома концен¬ 
тричними колами. На поч. піз¬ 
нього етапу в басейні Пд. Бугу 
з’явилися поселення-гіганти (зо¬ 
крема, Майданецьке поселення та 

їй.), що складалися з 1,5 тис. 
жител. На кожному з них могло 
мешкати бл. 10 тис. чол. Деякі 
поселення додатково були укріпле¬ 
ні ровами та валами. Осн. занят¬ 
тя носіїв Т. к. — землеробство і ско¬ 
тарство; деяку роль, особливо на 
ранньому етапі, відігравали мис¬ 
ливство, рибальство, збиральниц¬ 
тво. Осн. знаряддя праці, пред¬ 
мети побуту й прикраси виготов¬ 
ляли з кременю, каменю, кістки, 
рогу та глини. Це — різноманітні 
крем’яні скребачки, ножі, різці, 
свердла; кам’яні тесла й свердлені 
сокири-молоти; кістяні шила, про- 
колки, намистини; рогові мотики, 
клювці, молотки; глиняні прясла, 
грузини для ткацького верстата 
тощо. Вже на ранньому етапі Т. к. 
з’явилися перші металеві вироби: 
мідні шила, рибальські гачки, 
прикраси. Тільки в одному Кар- 
бунському скарбі знайдено 444 
різних виробів з міді, насамперед 
прикрас. Згодом почали виготов¬ 
ляти мідні тесла, долота, провупі¬ 
ні сокири, кинджали тощо. Ме¬ 
тал надходив з тер. Старод. Фра¬ 
кії від носіїв гумельницької куль¬ 
тури. Посуд ліпили руками й 
випалювали в спец, горнах. На 
ранньому етапі Т. к. посуд при¬ 
крашали заглибленим орнамен¬ 
том (спіраль, меандр, канелюри, 
штамп), пізніше його виготовляли 
з добре відмуленої глини й оздоб¬ 
лювали багатобарвним розписом 
(червоною, чорною, білою фарба¬ 
ми). Ідеологія носіїв Т. к. тісно 
пов’язана з культом плодючості, 
культом предків. Безпосереднє 
відношення до цих культів мають 
численні глиняні жіночі (дуже рід¬ 
ко чоловічі) статуетки, а також 
фігурки свійських тварин. З куль¬ 
товими уявленнями пов’язані й 
ритуальні поховання в житлах. 
Для пізнього етапу Т. к. харак¬ 
терні великі колективні могиль¬ 
ники за межами поселень; виявле¬ 
но поховання з трупопокладення- 
ми (на Пд.) і трупоспаленнями. 
Основою сусп. організації носіїв 
Т. к. був рід, поділений на великі 
патріархальні сім’ї. З пізнім ета¬ 
пом Т. к. пов’язаний початок май¬ 
нового розшарування та виділен¬ 
ня родоплемінної верхівки. Про 
це свідчить поява багатих поховань 
у родових могильниках (Усатів- 
ські кургани, Червонохутірський 
могильник). Істор. доля трипільсь¬ 
ких племен ще недостатньо з’ясо¬ 
вана. Деякі з них, очевидно, були 
асимільовані носіями ін. культур 
наприкінці 3-го тис. до н. е. Про 
окремі пам’ятки Т. к. на тер. 
УРСР див. також Євминське по¬ 
селення, Коломийщина, Ленко- 
вецьке поселення, Лука-Врубло- 
вецька, Олександрівна, Сандраць- 
ке поселення, Сушківське поселен¬ 
ня, Усатівські поселення та кур¬ 
гани. Іл. на окремому аркуші, 
с. 320—321. 

Літ.: Археологія Української РСР, 
т. 1. К., 1971; Пассек Т. С. Периодиза- 
ция трипольских поселений (III — II 
тьісячелетие до н. з.). М.—Л., 1949; 
Пассек Т. С. Раннеземледельческие 
(трипольские) племена Поднестровья. 
М., 1961; Збенович В. Г. Позднетри- 
польские племена Северного Причер- 
номорья. К., 1974; Круц В. А. Позд- 
нетрипольские памятники Среднего 
Поднепровья. К., 1977; Збенович В. Г. 
Поселение Бернашевка на Днестре. 

ТРИПІЛЬСЬКА 
КУЛЬТУРА 

Є. Р. Трипільська. 
Катерина. Бронза. 1911. 

Трипільська 
культура. 
Зерновик. Ваза. 



348 
ТРИПІЛЬСЬКИЙ 
ПОХІД 1919 

V - 

і 

Пам’ятник героям Три¬ 
пільського походу 
1919. Село Трипілля. 
1956. 

Н^-СН-СООН 

Трисекція кута. 

Трифоліата. Гілки 
з квітками. 

К., 1980; Дергачев В. А. Памятники 
позднего Триполья. Кишинев, 1980; 
Маркевич В. И. Позднетрипольские 
племена Северной Молдавии. Киши¬ 
нів, 1981. В. Г. Збенович. 

ТРИПІЛЬСЬКИЙ ПОХГД 1919 — 
героїчний епізод боротьби комсо¬ 
молу України за владу Рад у ро¬ 
ки громадянської війни. В березні 
1919 на Київщині вчинила за¬ 
колот проти Рад. влади куркуль¬ 
сько-націоналістична банда кол. 
офіцера петлюрівської Директо¬ 
рії, члена партії <незалежників» 
Зеленого (Д. Терпила), яка налі¬ 
чувала бл. 2,5 тис. чол. Штаб 
її містився в с. Трипіллі (тепер 
Обухівського р-ну Київ. обл.). 
25.III 1919 постановою РНК УРСР 
Зелений був оголошений поза за¬ 
коном. Шляхом насильницької мо¬ 
білізації він збільшив чисельність 
банди на поч. травня до 12 тис. чол. 
Після запеклих боїв рад. війська 
при підтримці Дніпровської вій¬ 
ськової флотилії (ДВФ) до 8.У 
розсіяли осн. сили банди. Проте в 
червні 1919 банда Зеленого знову 
захопила район Трипілля — Обу¬ 
хів — Черняхів і створила безпо¬ 
середню загрозу Києву, майже від¬ 
різавши шляхи доставки продо¬ 
вольства і руйнуючи військ, кому¬ 
нікації. Для ліквідації банди з 
Києва вирушив загін чисельністю 
бл. 1500 чол., у т. ч. 1-й Шуляв- 
ський робітн. загін, Інтернац. ба¬ 
тальйон, 2-й Київ, караульний 
полк, а також 100 юнаків і дівчат з 
комсомольського активу Києва, 
очолюваних молодим комуністом 
М. С. Ратманським. Уже на поч. 
Т.~п. рад. війська завдали відчут¬ 
них втрат бандитам і в кін. червня 
оволоділи Трипіллям. Проте неза¬ 
баром, скориставшись з того, що 
значна частина загону, виконавши 
завдання командування, залишила 
Трипілля, банда знову оточила се¬ 
ло. Хоч комсомольці билися до 
останнього патрона, бандитам, чи¬ 
сельність яких майже в 4 рази пе¬ 
реважала чисельність комсомоль¬ 
ців, вдалося захопити Трипілля. 
Вони жорстоко розправилися з по¬ 
лоненими, насамперед з комсо¬ 
мольцями. Лише кільком комсо¬ 
мольцям вдалося врятуватися. 
Укр. Рад. уряд вжив заходів до 
розгрому банди. Заг. керівництво 
операцією було покладено на особ¬ 
ливого уповноваженого Ради обо¬ 
рони М. О. Скрипника. Зведена 
д-зія Трипільського напряму при 
підтримці ДВФ 20.VII 1919 ово¬ 
лоділа Трипіллям, а 25.VII оста¬ 
точно розгромила банду. На увіч¬ 
нення пам’яті героїчних учасників 
Т. п. в с. Трипіллі відкрито музей, 
на березі Дніпра споруджено па¬ 
м’ятник. В. С. Левін. 

трйплекс-процЄс (від лат. 
Ігіріех — потрійний) у мета¬ 
лургії — виробництво сталі по¬ 
слідовно в трьох плавильних агре¬ 
гатах. Полягає звичайно у проду¬ 
ванні повітрям або киснем рідкого 
чавуну в конверторі, видалянні 
з металу небажаних домішок у 
мартенівській печі та одержанні 
сталі потрібного складу в елект¬ 
ричній печі. Попереднє очищення 
металу дає змогу одержувати в 
електр. печах високоякісну сталь, 
підвищувати їхню продуктивність. 
Обмежує застосування Т.-п. склад¬ 
ність синхронізації дії агрегатів. 

ТРИПЛЕТ (від лат. ігіріех — 
потрійний) — комбінація з трьох 
послідовно розташованих нуклео- 
тидів в молекулі нуклеїнової кис¬ 
лоти, що кодує одну амінокисло¬ 
ту в синтезі білків. В молекулах 
матричних (інформаційних) рибо¬ 
нуклеїнових кислот (мРНК) Т. 
наз. кодонами, в транспортних 
РНК — антикодонами. Взаємодія 
Т. антикодона з кодоном визначає 
специфічність синтезованого в про¬ 
цесі трансляції поліпептиду. Див. 
також Генетичний код. 
ТРЙПСИ — ряд комах. Те саме, 
що й пухироногі. 
ТРИПСЙН (від грец. трїфи; — 
розтирання) — фермент класу 
гідролаз. Вибірково розщеплює 
пептидні зв'язки, в утворенні 
яких беруть участь карбоксильні 
групи лужних амінокислот (АК) 
аргініну і лізину. Виробляється 
клітинами підшлункової залози 
у вигляді неактивної форми фер¬ 
менту — трипсиногену; активує¬ 
ться ентерокіназою. Т.— найваж¬ 
ливіший фермент травного тракту, 
здатний активувати усі профер¬ 
менти підшлункової залози. Моле¬ 
кула Т. (напр., бичачого) скла¬ 
дається з 223 залишків АК, 
які утворюють один поліпептид- 
ний (див. Поліпептиди) ланцюг 
з 6 дисульфідними зв’язками; 
М-кінцевою АК Т. є ізолейцин, 
С-кінцевою — аспарагін. Мол. м. 
Т.—23 800. Встановлено третинну 
структуру Т. Неочищені препара¬ 
ти Т. звичайно містять домішки 
хімотрипсину. Т. належить до т. 
з. серинових протеїназ, що мають 
в активному центрі залишки сери- 
ну і гістидину. Активність Т. при¬ 
гнічується інгібіторами як штучної 
(напр., диізопропілфторфосфат), 
так і білкової (виділені з тканин 
рослин та тварин) природи. Т. за¬ 
стосовують для розщеплення біл¬ 
ків на поліпептиди при вивченні 
їхньої первинної структури. В 
медицині Т. вживають для приско¬ 
рення розщеплення і відторгнення 
нежиттєздатних тканин, розсмок¬ 
тування ексудатів та ін. патологія, 
утворень. Т. П. У гарова. 

ТРЙПТИХ (від грец. трілтих°£ — 
потрійний) — твір живопису, гра¬ 
фіки, скульптури, що складається 
з трьох частин, об’єднаних спіль¬ 
ною темою. Середня частина Т., 
переважно більша за розміром, 
найзначніша за змістом. Інколи 
Т. називають літ. (переважно 
поетичний) або муз. твір з трьох 
частин. 
ТРИПТОФАН, ос-аміно-р-індо- 
лілпропіонова кислота, СиН^Ог^ 
— гетероциклічна амінокислота 
(АК). Існує у вигляді оптично ак¬ 
тивних Ь- і Ь- та рацемічної ОЬ- 
форм. Т.— незамінна АК: в орга¬ 
нізмах тварин і людини не синте¬ 
зується, а надходить з їжею. Біо¬ 
синтез Т. у мікроорганізмів і рос¬ 
лин здійснюється в результаті ре¬ 
акції конденсації серину з індо¬ 
лом. Метаболізм Т. в організмах 
тварин приводить до утворення 
ряду життєво важливих сполук: 
серотоніну, нікотинової кислоти, 
зорового пігменту деяких комах, 
у рослин — гетероауксинів, ал¬ 
калоїдів тощо. Недостача Т. в їжі 
— причина функціональних і орга¬ 
нічних розладів. Порушення обмі¬ 
ну Т. є показником деяких тяжких 

хвороб (туберкульозу, раку, діа¬ 
бету). Добова потреба дорослої 
людини в Т. становить 0,25 г, ді¬ 
тей до 7 років — бл. 1 г. 
ТРИРЄМА (лат. ІГІГЄШІ5, ВІД 
Ігез — три і ГЄПШ5 — весло), тріє¬ 
ра — у стародавніх Греції і Римі 
бойовий гребний корабель з трьо¬ 
ма рядами весел, розташованих 
один над одним у шаховому по¬ 
рядку. Водотоннажність до 300 т, 
довжина 40—50 м, ширина 4—6 м, 
екіпаж до 350 чол., зброя — ме- 

Римська трирема. З ст. до н. е. 

тальнг машини (балісти, ката¬ 
пульти), таран. Крім того, Т. 
мала гарпаж (важкий тягар з тро¬ 
сом), за допомогою якого Т. під¬ 
тягувала корабель противника, ін¬ 
ші пристосування для абордажу. 
ТРИСЕКЦІЯ КУТА (від лат. 
ІГЄ5 — Три І 5ЄСІІО — розсікання)— 
задача про поділ кута на три рівні 
частини. Спочатку Т. к. намага¬ 
лись розв’язати за допомогою цир¬ 
куля і лінійки. Це вдалося зроби¬ 
ти лише для кутів виду 90°/2п, де 
п = 0, 1, 2... Неможливість Т. к. 
у заг. вигляді за допомогою лише 
циркуля і лінійки довів 1837 
франц. математик П. Л. Вантцель 
(1814—48). Задачу можна точно 
розв’язати, використовуючи ін. 
засоби. Напр., Архімед вдавався 
до т. з. методу «вставки», викори¬ 
стовуючи циркуль і лінійку з по¬ 
ділками. Щоб за цим методом 
побудувати І АЕР = / АВС/З, 
необхідно вставити відрізок ЕР = 
= ВА (для цього точки Е і Р від¬ 
мічають на лінійці) між продов¬ 
женням діаметра АЕ> і колом так, 
щоб продовження ЕР пройшло че¬ 
рез С (мал.). Т. к. поряд з квадра¬ 
турою круга та подвоєнням куба 
відіграла значну роль у розвитку 
матем. методів. 
ТРИСОМГЯ (від грец. трвіс; — три 
і ашца — тіло) — наявність в хро¬ 
мосомному наборі диплоїдного 
(див. Диплоїд) організму або клі¬ 
тини однієї або кількох зайвих 
хромосом, не гомологічних одна 
одній. Такі клітини або організми 
відповідно до кількості зайвих 
хромосом наз. простими, подвій¬ 
ними й т. д. трисоміками. Т. вини¬ 
кає гол. чин. внаслідок порушень 
при розходженні хромосом під 
час мейозу (переважно) або міто¬ 
зу. Т.— причина деяких спадко¬ 
вих хвороб. Див. також Моносо- 
мія. Хромосомні перебудови. 
ТРИТИКА/ІЕ [від лат. ігііі(сит) 
— пшениця і ($е) саіе — жито], 
пшенично-житні гібриди — спон¬ 
танні плодовиті кущисті форми 
рослин, що не розщеплюються. 
Соломина Т. висока (до 115 см), 
товста, м’яка. Листя довге, широ¬ 
ке, соковите, ніжне з сильним 
восковим нальотом. Колос щіль¬ 
ний, остистий до 10 см завдовжки. 



Плід—зернівка. Одержано бага¬ 
то міжвидових гібридів Т., т. з. 
амфідиплоїдів. Як кормову рос¬ 
лину використовують амфідип- 
лоїд-1 (АД-1), одержаний від 
схрещування озимої твердої пше¬ 
ниці Гордеїформе з житом Хар¬ 
ківське 55 (з наступним подвоєн¬ 
ням хромосом у ядрі клітини). 
Добре поїдається худобою. Має 
високий вміст каротиноїдів і цук¬ 
рів (17—18 % в абс. сухій масі). 
Вихід цукрів з 1 га більший, ніж 
у жита, в 1,5 раза і на 26—42 % 
більший, ніж у пшениці. З амфі- 
диплоїда-1 можна виготовляти 
трав'яне борошно, сінаж. Т.— та¬ 
кож цінний компонент зеленого 
конвейєра. Урожай зеленої маси 
до 200 ц/га і більше, на зрошува¬ 
них землях та в районах достат¬ 
нього зволоження — 350—400 ц/га. 
Районовані на Україні (1983) сор¬ 
ти Т. —_див. таблицю. 
ТРЙТІЙ (Тгіїіит; від грец. трі- 
ход— третій), Т, або 3Н — радіоак¬ 
тивний ізотоп водню з масовим 
числом 3. Вперше Т. одержано 
1934 в лабораторії Е. Резерфорда. 
Ядро Т. складається з одного про¬ 
тона і двох нейтронів. Період 
піврозпаду Т. становить 12,26 р.; 
при розпаді випромінює м’які 
(3-частинки. У природі утворюєть¬ 
ся, напр., з атм. азоту під діянням 
нейтронів космічних променів; в 
атмосфері його дуже мало. У 
пром-сті Т. одержують опроміню¬ 
ванням ізотопу літію з масовим 
числом 6 повільними нейтронами 
в ядерному реакторі. Використо¬ 
вують для термоядерних реакцій, 
а також як ізотопний індикатор 
у хім., біол. та гідрологічних до¬ 
слідженнях. 
ТРИТбН (Тгіїигиз) — рід хвоста¬ 
тих земноводних род. саламандро¬ 
вих. Довжина Т. до 18 см. У біль¬ 
шості добре виражений статевий 
диморфізм (особливо в період 
розмноження). Населяють листяні, 
мішані ліси, сади, парки, чагарни¬ 
ки тощо. В горах зустрічаються 
на висоті до 2300 м. Протягом знач¬ 
ного часу Т. перебувають у водой¬ 
мах, зимують на суші. Живляться 
комахами та ін. безхребетними. 
9 видів, поширених в Європі, Зх. 
Сибіру, Малій Азії та Ірані; в 
СРСР — 5 видів, у т. ч. на Украї¬ 
ні — 4, з них Т. карпат¬ 
ський (Т. топіапсіопі), Т. гір¬ 
ський (Т. аїрезігіз) занесені 
до Червоних книг СРСР та УРСР. 
Т. звичайного (Т. уиїда- 
гі$) та Т. гребенястого 
(Т. сгізіаіиз) часто використову¬ 
ють як лабораторних тварин. Ви¬ 
копні рештки відомі з неогену. Іл. 
с. 350, а також на окремому ар¬ 
куші до ст. Земноводні. 

М. М. Щербак. 

ТРИТОН (від імені персонажа дав- 
ньогрец. міфології Трітона) — 
супутник планети Нептун. Діа¬ 
метр бл. 3200 км, серед, віддаль 
від центра планети 354 000 км. 
Відкрив 1846 англ. астроном У. 
Ласселл (1799—1880). Т. оберта¬ 
ється навколо Нептуна у напрямі, 
протилежному напрямові обертан¬ 
ня планети навколо своєї осі. Див. 
Супутники планет. 
трифоліАта, понцирус трили- 
сточковий (Ропсігиз ІгіГоІіаІа) — 
листопадне дерево або кущ родини 
рутових. Гілки з довгими колюч¬ 

ками. Листки складні, трійчасті. 
Квітки білі, одиночні. Квіткові 
бруньки на відміну від ін. цитру¬ 
сових закладаються восени. Плоди 
кулясті, багатонасінні, лимонно- 
жовті, дуже кислі, не їстівні. 
Походить Т. з Пн. Китаю. В СРСР 
росте в Грузії, Азербайджані, на 
чорноморському узбережжі Крас¬ 
нодарського краю, на Пд. березі 
Криму. Витримує морози до 25°. 
Використовується як підщепа для 
всіх цитрусових, а також для 
створення живоплотів. 
ТРИФОНОВ Юрій Валентинович 
(28.VIII 1925, Москва—28.III 1981, 
там же) — рос. рад. письмен¬ 
ник. Друкуватися почав 1947. Ро¬ 
ман «Студенти» (1950; Держ. 
премія СРСР, 1951). Роман «Вга- 
мування спраги» (1963, одноймен. 
фільм, 1965) — про будівництво 
Туркм. каналу. В документаль¬ 
ній кн. «Відблиск вогнища» (1965) 
на матеріалах біографії батька 
розповів про маловідомі події 
Жовтневої революції і громадян, 
війни. Автор істор. роману «Не¬ 
терпіння» (1973), повістей «Об¬ 
мін» (1969), «Попередні підсумки» 
(1970), «Довге прощання» (1971), 
оповідань і нарисів (збірки «Кеп¬ 
ка з великим козирком», 1969; 
«Ігри в сутінках», 1970, та ін.). 
Нагороджений орденом «Знак По¬ 
шани», медалями. 
Те.: Избранньїе произведения, т. 1—2. 
М., 1978; Долгое прощанне. М., 1973; 
Старик.—Другая жизнь. М., 1980; 
Укр. перекл.— Студенти. Оде¬ 
са, 1952; Вгамування спраги. К., 
1965. Г. А. Бенькевич. 
ТРИХіАЗ [від грец. врі§ (хріхбс) 
— волосина]—неправильний ріст 
вій — в боки і в напрямі до ока, 
внаслідок чого виникають біль, 
сльозотеча, травматичні дефек¬ 
ти рогівки. Т. може бути природ¬ 
женим і набутим (спричинюється 
хронічним кон'юнктивітом, тра¬ 
хомою, дифтерією ока, вовчаком 
червоним, блефаритом, рубцю¬ 
ванням після опіку повік тощо). 
Лікування: видалення вій, 
що неправильно ростуть, при поши¬ 
реному Т.— операція. 
ТРИХІНЕЛА (ТгісЬіпеІІа) — рід 
паразитичних круглих червів. Ві¬ 
домо 4 види Т.; типовий представ¬ 
ник — трихінела спі¬ 
ральна (Т. зрігаїіз) спричинює 
трихінельоз. Довж. тіла самок 
до 4,4 мм, самців — до 2,2 мм. До¬ 
рослі Т. паразитують у нижньому 
відділі тонких кишок та сліпої 
кишки багатьох тварин (свиней, 
пацюків та ін.) і людини, личинки 
локалізуються в поперечносму¬ 
гастих м’язах. Зараження тварин 
відбувається при поїданні відхо¬ 
дів з боєнь, хворих тварин тощо; 
людина заражається, споживаючи 
свиняче м’ясо чи м’ясо мислив¬ 
ських звірів з капсулами Т. Для 
Т. характерне яйцеживородіння. 
Одна самка за життя (бл. 2 міс.) 
народжує до 2000 личинок, які з 
плином крові розносяться в різні 
частини тіла і згодом інкапсулю- 
ються в скелетних м’язах. 

В. П. Коваль. 
ТРИХІНЕЛЬОЗ — гельмінтозна 
хвороба тварин і людини з групи 
нематодозів. Збудник — круглий 
черв ТгісЬіпеІІа зрігаїіз (див. Три¬ 
хінела). Т.— захворювання з при¬ 
родною вогнищевістю. У люди- 
н и статевозрілі трихінели пара¬ 

зитують у кишечнику, личинки їх 
— в поперечносмугастих м’язах. 
Людина захворює, вживаючи в 
їжу заражене личинками трихінел 
і недостатньо проварене або прожа¬ 
рене м’ясо. Основні прояви Т. зу¬ 
мовлені алергією, що спричиню¬ 
ється продуктами обміну речовин 
і розпаду трихінел. Інкубаційний 
період найчастіше від 3 до 25 днів. 
Ознаки: підвищення т-ри тіла до 
39—40° і більше, хворий скаржить¬ 
ся на головний біль, загальну 
кволість, біль у м’язах, а також 
біль при рухах очей, при нати¬ 
скуванні на очні яблука, при ру¬ 
хах язика; спостерігається безсон¬ 
ня, кон'юнктивіт, набряк повік, 
одутлість обличчя, іноді набряки 
кінцівок і навіть усього тіла, 
кишкові розлади тощо. Через 1—2 
тижні настає покращення, іноді 
перебіг Т. тяжкий і закінчується 
смертю. Лікування: тіабен- 
дазол, протиалергічні засоби. 
Тварини заражаються Т. при 
поїданні ураженого трихінелами 
м’яса. В кишечнику тварини за¬ 
ковтнута личинка перетворюється 
в дорослого черва. У хворих тва¬ 
рин виникають гарячка, пронос, 
біль у м’язах, набряки. Тварини 
виснажуються і часто гинуть. Діаг¬ 
ноз встановлюють алергічною 
пробою і дослідженням м’язів на 
личинки трихінел (трихінелоско- 
пія). Лікування не розроб¬ 
лено. Профілактика: додержання 
сан. чистоти в свинарниках і на 
пасовищах, знищення мишовид- 
них гризунів, утилізація зараже¬ 
них Т. туш тварин. 
ТРИХОГРАМА (ТгісЬодгатта)— 
рід перетинчастокрилих комах над- 
родини хальцид. Тіло 0,3—0,6 мм 
завдовжки, від блідо-жовтого до 
бурувато-коричневого кольору. 
Личинка Т. паразитує в яйцях 
(див. Яйцеїди) метеликів, дво¬ 
крилих і перетинчастокрилих ко¬ 
мах, зокрема багатьох небезпечних 
шкідників рослин. Як природних 
регуляторів чисельності комах Т. 
використовують у с.-г. практиці 
для біологічної боротьби з комаха¬ 
ми— шкідниками рослин, у т. ч. 
з капустяною та озимою совками, 
стебловим метеликом, плодожер¬ 
ками та ін. Видовий склад Т. вив¬ 
чено недостатньо; описано понад 
60 видів, поширених на всіх мате¬ 
риках, крім Антарктиди; сучас. 
уявлення про систематику Т. при¬ 
водить до висновку про існування 
в роді багатьох екологічних рас 
і навіть біологічних видів, спеціа¬ 
лізованих до певних видів комах- 
хазяїв. В СРСР зустрічається бл. 
10 видів, у т. ч. в УРСР — 4, з 
яких найширше використовується 
Т. бура, або Т. звичайна 
(Т. еуапезсепз), що ушкоджує 
бл. 100 видів комах. 

М. Д. Зерова. 

ТРИХОМОНАДА (ТгісЬотопа$) 
— рід одноклітинних паразитич¬ 
них організмів класу джгутико¬ 
вих. Тіло грушоподібне (до 25 
мкм), на передньому кінці є 4 
(іноді 3) вільні джгутики, п’ятий, 
спрямований назад, разом із зови, 
краєм цитоплазматичної мембрани 
утворює ундулюючу (хвилясту) 
мембрану. Посередині тіла прохо¬ 
дять опірна еластична нитка чи 
еластичний стрижень — аксостиль. 
Т. паразитують у травному трак- 
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ТРИХОМОНАДА 

Районовані на Україні 
(1983) сорти тритикале 

На зерно 
Амфідиплоїд 201 

Амфідиплоїд 206 

На корм 
і насіння 
Амфідиплоїд 1 
Житниця 1 

Одеський кормовий 
Ставропольський 1 

Трихінела спіральна: 
1 — самка; 
2 — самець; 
3 — личинка, інкапсу- 
льована в м’язовому во¬ 
локні. 

Трихограма бура: 
1 — загальний вигляд; 
2 — самка, яка зара¬ 
жає яйце совки. 
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ТРИХОМОНОЗ 

1 

2 

3 

4 

Трихомонада: 
а — ТгісЬошопаз Vабі- 
паїіх; 
б — ТгісЬотопах іепах; 
в — ТгісЬошопаз Ьоші- 
піх: / — джгутики; 2 — 
ядро; 3 — ундулююча 
мембрана; 4 — аксо- 
стиль. 

Тритон гребенястий: 
1 — самець; 
2 — самка. 

ті та статевих органах теплокров¬ 
них тварин (Т. Гоеіиз, Р. шигі- 
пиз) та людини (Т. уа£Іпа1із, Т. 
Гепах, Т. Ьошіпіз). Окремі спричи¬ 
нюють запальні захворювання 
(див. Трихомоноз). В. П. Коваль. 

ТРИХОМОНОЗ, трихомоніаз — 
інфекційне запальне захворюван^ 
ня сечостатевих органів людини і 
тварин, що спричинюється най¬ 
простішими джгутиковими — три¬ 
хомонадами. У людини збуд¬ 
ником Т. є ТгісЬошопаз уа£Іпа1із 
— піхвова трихомонада. Джере¬ 
лом інфекції є хвора людина або 
трихомонадоносій. Зараження від¬ 
бувається при статевих зносинах, 
іноді нестатевим шляхом (побуто¬ 
вим). У жінок основна форма 
захворювання — трихомонадний 
вагініт, у чоловіків — уретрит. 
Ознаки: свербіж і паління в ділян¬ 
ці зовн. статевих органів, виді¬ 
лення з уретри, болі, різі при сечо¬ 
випусканні. У жінок можливе ура¬ 
ження слизової оболонки каналу 
шийки матки (цервіцит), у чолові¬ 
ків — сім’яних пухирців, передмі¬ 
хурової залози, придатка яєчка 
тощо. Перебіг Т.— тривалий з ре¬ 
цидивами. Діагноз ставлять на ос¬ 
нові анамнезу, клініки і результа¬ 
тів лабораторного дослідження. 
Існує також кишкова форма Т. 
Лікування трихополом, ніта- 
золом, флагілом тощо за схемою, 
яку призначив лікар; під час лі¬ 
кування статеве життя заборо¬ 
няється. Серед тварин наТ. 
найчастіше хворіють велика рог. 
худоба, птиця. Зараження відбу¬ 
вається при паруванні. У корів 
виникають вагініти, ендометрити, 
аборти, яловість, у бугаїв — за¬ 
палення сечостатевих органів, ви¬ 
разки. Через деякий час ці симп¬ 
томи зникають; бугаї хворіють 
приховано та стають джерелом 
зараження. У птиці уражається 
травний тракт, печінка. Ліку¬ 
вання. Хворих тварин ізолюють 
і лікують амаргеном, трихополом 
та ін. Проводять профілактичне 
обстеження тварин. 
Літ.: Хвороби сільськогосподарських 
тварин. К., 1971. 

ТРИХОСПОРГЯ [від грец. ОрС£ 
(тріхбд) — волосина і спори], п’єд- 
ра — хронічне грибкове захворю¬ 
вання волосся, спричинюване різ¬ 
ними видами грибів роду Тгіспоз- 
рогоп; належить до групи керато- 
мікозів (див. Дерматомікози). При 
Т. на ураженому волоссі утво¬ 
рюються поодинокі або численні 
дуже дрібні й тверді, як камінь, 
вузлики, які заповнені спорами 
гриба. При т. з. європейській Т. 
утворюються світлі вузлики, зде¬ 
більшого на волоссі бороди та ву¬ 
сів, при американській Т.— чорні 
вузлики на волосяній частині го¬ 
лови. Цілісність волосся не пору¬ 
шується, запальних явищ на шкірі 
немає. Зараження відбувається че¬ 
рез спільні з хворим рушник, гре¬ 
бінець, капелюх тощо. Профі¬ 
лактика : дотримання правил 
особистої гігієни. Лікування: 
гоління, миття шкіри милом, мит¬ 
тя волосся 0,1—0,2 %-ним роз¬ 
чином сулеми з наступним вичісу¬ 
ванням вузликів густим гребінцем. 
ТРИХОФІТГЯ [від грец. 0рС£ 
(тріх6&) — волосина і (ротбу — 
рослина] — грибкове захворюван¬ 
ня людини та деяких тварин; на¬ 

лежить до групи трихомікозів 
(див. Дерматомікози), спричинює¬ 
ться мікроскопія, грибами роду 
ТгісЬорЬуІоп. Джерелом поширен¬ 
ня захворювання є хворі люди, 
тварини (коти, собаки тощо) та 
заражені речі. При Т. волосистої 
частини голови утворюються чис¬ 
ленні невеликі вогнища, які лу¬ 
щаться; волосся втрачає блиск, 
обламується на різному рівні. При 
Т. шкіри на ній виникають круглі 
вогнища ураження з яскраво-чер¬ 
воними краями та блідою цент¬ 
ральною частиною. При глибокій 
Т. утворюються вузли, з яких при 
натискуванні виділяється гній; 
можуть уражатися нігті — нігтьо¬ 
ві платівки деформуються, кри¬ 
шаться тощо. На Т. хворіють пе¬ 
реважно діти. Лікування: 
уражені нігті видаляють хірургіч¬ 
ним шляхом, також видаляють 
уражене волосся, всередину — 
антибіотик гризеофульвін, ураже¬ 
ні ділянки змащують йодною на¬ 
стойкою або сірчано-дьогтьово-са¬ 
ліциловими мазями тощо. 
ТРИХОЦЕФАЛЬОЗ — глистяне 
захворювання людини і тварин 
з групи нематодозів. У людини 
збудником Т. є волосоголовець 
людський. Яйця паразита виді¬ 
ляються з фекаліями, дозрівають 
в грунті. Зараження відбуваєть¬ 
ся при заковтуванні їх з їжею. 
Локалізується паразит у товстому 
кишечнику. Ознаки Т.: загальна 
кволість, головний біль, дратли¬ 
вість, болі в животі, нудота, зни¬ 
ження апетиту, анемія тощо. Про¬ 
філактика: охорона зовнішнього 
середовища, особиста гігієна, 
санітарний благоустрій населе¬ 
них місць. 
Лікування: дифезил, нафта- 
мон, кисень. 
ТРИЦЕРАТОПС (Тгісегаїорз) — 
рід рогатих динозаврів (підряд 
Сегаїорзіа) ряду птахотазих. Бу¬ 
ли великими тваринами довжиною 
понад 10 м (довжина черепа — 
до 3 м). На носових та лобних 
кістках за орбітами мали 3 добре 
розвинені роги. Дуже збільшені 
тім’яні кістки утворювали своєрід¬ 
ний «комір». Були рослиноїдними 
тваринами. Рештки Т. (бл. 10 ви¬ 
дів) відомі з верхньокрейдових 
відкладів Пн. Америки. 

В. 1. Тарагцук. 

ТРИШЕВСЬКИЙ Ігор Стефано- 
вич [н. 31.XII 1917 (13.1 1918), 
м. Олександрівськ, тепер Запо¬ 
ріжжя] — укр. рад. вчений у га¬ 
лузі обробки металів тиском, док¬ 
тор тех. наук (з 1969), професор 
(з 1969), засл. діяч науки і техні¬ 
ки УРСР (з 1978). Член КПРС з 
1947. Закінчив (1940) Харків, мех. 
машинобудівний ін-т. В 1946—50 
викладав у Запорізькому машино¬ 
будівному ін-ті. З 1950 — в Укр. 
н. -д. ін-ті металів (з 1964 — дирек¬ 
тор). Осн. праці — в галузі тех¬ 
нології прокатного виробництва 
(зокрема, виробництва гнутих про¬ 
філів), калібрування прокатних 
валків, термічної обробки, ство¬ 
рення прокатного устаткування. 
Нагороджений орденами Трудово¬ 
го Червоного Прапора і «Знак 
Пошани». Держ. премія СРСР, 
1976. 
ТРИЩЕТЙННИК (Тгізеїшп) — 
рід рослин родини злакових. Ба¬ 
гато-, рідше однорічні трави. Су¬ 

цвіття — волоть. Колоски невели¬ 
кі, з 2—4 двостатевими квітками; 
нижня квіткова луска з вигнутим 
остюком. Бл. 60 видів, пошир, пе¬ 
реважно в помірних і полярних 
областях Пн. півкулі (в тропі¬ 
ках — лише у високогірних райо¬ 
нах). В СРСР—14 видів, у т. ч. 
в УРСР — 6,з них 4 — в Карпа¬ 
тах. Т. сибірський (Т. 5І- 
Ьігісшп), Т. лучний (Т. рга- 
Іепзе) та деякі ін.— цінні кормо¬ 
ві рослини. 
ТРІАДА [від грец. тріас; (тріабо^) 
— трійка, трійця] — 1) Єдність, 
утворювана трьома окремими ча¬ 
стинами, елементами. 2) У філосо¬ 
фії — термін, яким позначають 
ідею про триступінчатість роз¬ 
витку. Поняття «тріада» запро¬ 
вадили Платон і неоплатоніки 
(див. Неоплатонізм). Найповніше 
цю ідею проведено в класичній 
нім. філософії, зокрема у філосо¬ 
фії Г. В. Ф. Гегеля, який вважав, 
що розвиток проходить три ступе¬ 
ні: теза — вихідний момент; анти¬ 
теза — заперечення тези й пере¬ 
творення її на свою протилеж¬ 
ність; синтез, який, у свою чергу, 
заперечує антитезу, стає вихідним 
моментом наступного руху і поєд¬ 
нує риси двох попередніх ступе¬ 
нів, повторюючи їх на вищому 
рівні (див. Зняття). Відкинувши 
ідеалізм і схематизм Гегеля, класи¬ 
ки марксизму-ленінізму високо 
оцінили раціональне в його вченні 
про Т.— діалектичне заперечення 
(див. також Заперечення запере¬ 
чення закон). 
ТРІАЛбТІ — група археологічних 
пам’яток на Пд. від Тріалетсько- 
го хребта (Груз. РСР). Розкоп¬ 
ками 1936—40 і 1947 досліджено 
пам’ятки від пізнього палеоліту 
до раннього середньовіччя. Най¬ 
більше наук, значення мають роз¬ 
копки курганів раннього і серед, 
періодів бронзового віку. Похо¬ 
вання родоплемінних вождів поч. 
2-го тис. до н. е., які містять ба¬ 
гато золотих і срібних виробів 
(прикраси, посуд тощо), свідчать, 
шо у тогочасного скотарсько-зем¬ 
леробського населення виникла 
майнова і соціальна нерівність. 
Пам’ятки, за своїм характером 
подібні до Т., виявлено також у 
Вірм. РСР. 
ТРІАНГУЛЯЦІЯ (від лат. Ігіап- 
£ЦІит — трикутник) — метод 
визначення взаємного положення 
геодезичних пунктів за допомогою 

/\7 Ряди тріангуляції 1-го класу 

Сітка тріангуляції 2-го класу 

__ Базиси й базисні сторони 
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системи трикутників. Для визна¬ 
чення віддалі між певними пункта¬ 
ми у прокладених на місцевості 
трикутниках вимірюють всі кути 
і одну із сторін, т. з. 6 а з и с н у, 
початкового трикутника. Знаючи 
кути і довжину базисної сторони, 
можна обчислити сторони всіх 
інших прокладених трикутників 
і таким чином визначити віддаль 
між пунктами. В СРСР Т.— осн. 
метод створення держ. планових 
геодезичних сіток. Держ. Т. поді¬ 
ляють на 4 класи. Сітку Т. 1-го 
класу, найвищу за точністю, про¬ 
кладають рядом трикутників (із 
сторонами 20—25 км), розташова¬ 
них приблизно вздовж меридіанів 
і паралелей, створюючи полігони 
з периметром 800—1000 км. У 
Т. 2-го класу трикутники з сторо¬ 
нами 10—20 км будують у вигля¬ 
ді сіток, що вкривають полігони 
Т. 1-го класу. На основі рядів і 
сіток перших двох класів визна¬ 
чають пункти Т. 3-го і 4-го класів. 
Кути вимірюють теодолітом, дов¬ 
жину базисної сторони — мірним 
дротом або далекоміром. Верши¬ 
ни трикутників позначають на міс¬ 
цевості геодезичними знаками. Т. 
має велике наук, і практичне зна¬ 
чення для визначення фігури і 
розмірів Землі, вивчення гори¬ 
зонтальних рухів земної кори, об¬ 
грунтування топографічних зйо¬ 
мок і різних геодезичних робіт 
при проектуванні й буд-ві інже¬ 
нерних споруд тощо. 

В. М. Сердюков. 

ТРІАНйНСЬКИЙ МЙРНИЙ 
ДОГОВІР 1920. Підписаний 4.VI 
1920 (у Великому Тріанонському 
палаці Версаля) між союзними 
д-вами — переможницями (США, 
Великобританія, Франція, Італія, 
Японія, Греція та ін.) у 1-й світо¬ 
вій війні, з одного боку, та Угор¬ 
щиною, що стала самостійною 
д-вою після розпаду Австро-Угор¬ 
щини (1918), з другого боку. Всту¬ 
пив у силу 26.VII 1921. Ввійшов 
до Версальсько-Вашінгтонської 
системи. За умовами договору Ав¬ 
стрія одержала провінцію Бурген- 
ланд, Королівство сербів, хорва¬ 
тів і словенців — Хорватію, Бачку 
і зх. частину Банату, Румунія — 
Трансільванію і сх. частину Бана¬ 
ту. Чехословаччині були передані 
Словаччина і Закарпатська Укра¬ 
їна, незважаючи на прагнення на¬ 
селення Закарпаття возз’єдна¬ 
тися з Рад. Україною. Угорщи¬ 
на відмовлялася від прав на порт 
Рієка (Фіуме), а також від всіх 
прав на території кол. Австро- 
У горської монархії (в т. ч. Закар¬ 
патської України), які не ввійш¬ 
ли до складу Угорщини. Т. м. д. 
встановлював відповідальність 
Угорщини та її союзників за роз¬ 
в’язання війни, обмежував угор. 
збройні сили, зобов’язував Угор¬ 
щину сплатити союзникам репара¬ 
ції. Після Мюнхенської угоди 
1938 угор. уряд, підтриманий фа¬ 
шист. урядами Німеччини та Іта¬ 
лії, домігся перегляду тер. статей 
Т. м. д. за рахунок Чехословаччи- 
ни, Румунії (див. Віденські ар¬ 
бітражі 1938 і 1940) і Югославії. 
З поч. 2-ї світової війни 1939—45 
Т. м. д. утратив силу. 
ТРІАСОВИЙ ПЕРІОД І ТРіАСО- 
ВА СИСТЕМА, тріас (від грец. 
тріад — три) — ранній період ме¬ 

зозойської ери та відклади, що ут¬ 
ворилися в той час. Настав бл. 
230 млн. років тому, після пермсь¬ 
кого періоду, тривав бл. 35 млн. 
років, до юрського періоду (див. 
Геохронологія). Виділив тріасо¬ 
ву систему нім. геолог Ф. Альберті 
1834. Її поділяють на три відділи, 
відділи — на яруси. В СРСР у 
нижньому відділі виділяють інд- 
ський і оленьокський; в середньо¬ 
му — анізійський і ладинський, у 
верхньому — карнійський, норій- 
ський і ретський яруси. На поч. 
Т. п. на земній кулі переважали 
суходоли. Найбільшими матери¬ 
ками були Гондвана і Лавразія, 
їх розділяло море Тетіс. Ці мате¬ 
рики являли сооою платформи, які 
обрамлялись гірськими складча¬ 
стими системами, що сформували¬ 
ся в процесі герцинської складча¬ 
стості. У знижених частинах су¬ 
ходолу нагромаджувалися кон¬ 
тинентальні відклади. В середи¬ 
ні ранньотріасової епохи відбула¬ 
ся трансгресія, за якої море вкри¬ 
вало геосинкліналі. У пізньотріа- 
сову епоху трансгресія досягла 
максимуму, море частково проник¬ 
ло і на платформи. 
Для Т. п. характерні справжні па¬ 
пороті, гінкгові (див. Гінкго), 
бенетити тощо. Серед безхребет¬ 
них широкого розвитку набули 
амоніти і двостулкові молюски. 
У Т. п. виникли мезозойські ко¬ 
рали — склерактинії, правильні 
морські їжаки, белемніти, з пле¬ 
чоногих молюсків — ринхонеліди 
й теребратуліди. Хребетні були 
представлені гол. чин. плазунами 
— динозаврами. В мор. басейнах 
водилися іхтіозаври, плезіозав¬ 
ри, на берегах — птерозаври. 
З’явилися перші ссавці — яйцекла- 
дучі, або однопрохідні, і сумчас¬ 
ті. Клімат у першій половині 
тріасового періоду був теплий і 
досить сухий; у другій — вологі¬ 
ший. На Україні морські відкла¬ 
ди Т. с. поширені гол. чин. у Кар¬ 
патах і на Кримському п-ові. Вони 
представлені вапняками, піско¬ 
виками, глинистими сланцями, гли¬ 
нами тощо. Континентальні від¬ 
клади Т. с. (строкаті глини, піс¬ 
ковики і мергелі) є в Дніпровсько- 
Донецькій западині й на Донбасі, 
їхня потужність змінюється від 
кількох десятків до 2000 м. З від¬ 
кладами Т. с. пов’язані поклади 
бурого й кам. вугілля, бокситів, 
бентонітових глин, буд. матеріалів. 
Літ.: Стратиграфія УРСР, т. 6, ч. 2. 
Тріас. К., 1972; Стратиграфия СССР. 
Триасовая система, т, 7. М., 1973. 

В. В. Пермяков. 

ТРІБУЦ Володимир Пилипович 
[15 (28).VII 1900, Петербург — 
ЗО.VIII 1977, Москва] — рад. 
військ, діяч, адмірал (1943), док¬ 
тор істор. наук (з 1972). Член 
КПРС з 1928. В рад. ВМФ з 1918. 
Учасник громадян, війни. В 1932 
закінчив Військ.-мор. академію. 
В 1938—39 — нач. штабу, 1939—47 
— команд. Балтійським флотом. 
У 1947—48 — заст. головнокоманд. 
військами Далекого Сходу по 
ВМС, 1949—52 — нач. гідрогра¬ 
фічного управління Генштабу, 
1952—56 — на відповідальній ро¬ 
боті в Академії Генштабу, з 1957— 
в М-ві оборони СРСР. З 1961 — у 
відставці. Автор наук, праць і ме¬ 
муарів. Депутат Верховної Ради 

СРСР 2-го скликання. Нагородже¬ 
ний 2 орденами Леніна, орденом 
Жовтневої Революції, 4 орденами 
Червоного Прапора, ін. орденами, 
медалями. 
Те.: Подводники Балтики атакуют. 
Л., 1963; Балтийцьі сражаются. Кали- 
нингРад, 1975. 
ТРІЕДР (від грец. трєід — три і 
єбра — основа, грань) — трійка 
взаємно перпендикулярних оди¬ 
ничних векторів (ортів), що ви¬ 
ходять з однієї точки. Напр., Т. 

є система ортів і, ; і к, напрями 
яких збігаються з напрямами коор¬ 
динатних осей X, У і 2 (мал., а). 
Важливе значення має рухомий 
Т. просторової кривої, який роз¬ 
міщується в кожній точці кривої 

—> 

так, що один його вектор і на¬ 
прямлений по дотичній прямій 
до кривої в цій точці, другий 

п — по гол. нормалі і третій Ь 
— по бінормалі (мал., б). 
ТРІЄР (франц. Ігіеиг, від Ігіег — 
відбирати, сортувати) — сільсько¬ 
господарська машина або окремий 
вузол складної зерноочисної ма¬ 
шини для відокремлення з зерно¬ 
вих сумішок коротких і довгих 
домішок (вівсюга, куколю, гречко¬ 
вих тощо) від насіння основної 
культури і сортування очищеного 
насіння за довжиною зерен. Осн. 
робочим органом Т. є комірка 
(заглиблення) сферичної або ки- 
шеньковидної форми. Т. поділя¬ 
ють на циліндричні й дискові. В 
СРСР поширені Т. циліндричні 
ЗАВ — 10.90.000 (мал. с. 352) 
— продуктивність 10 т/год і 
БТ-5А — продуктивність 6 т/год, 
які працюють тільки в складі 
зерноочисних потокових ліній. 

С. О. Карпенко. 
ТРІЄРА (грец. трілрпд) — бойо¬ 
вий гребний корабель у стародав¬ 
ніх Греції і Римі. Див. Трирема. 
ТРІЄСТ — місто на Пн. Сх. Іта¬ 
лії, адм. ц. області Фріулі-Вене- 
ція-Джулія і пров. Трієст. Порт 
на узбережжі Трієстської зат. 
Адріатичного м. Вузол автошля¬ 
хів, залізнична станція. 270 тис. ж. 
(1976). В давнину відомий як рим. 
колонія Тергесте. На поч. 13 ст. 
потрапив у залежність від Венеції, 
1382 ним заволоділи австр. Габс- 
бурги. В 1719—1891 Т. мав статус 
вільного порту. Після 1-ї світової 
війни 1914—18 за Сен-Жермен- 
ським мирним договором 1919 Т. 
ввійшов до Італії. В 1943, під час 
2-ї світової війни 1939—45, оку¬ 
пований фашист. Німеччиною. 
В травні 1945 визволений Нар.- 
визвольною армією Югославії, але 
незабаром зайнятий англо-амер. 
військами (перебували там до 
1954). За мирним договором з Іта¬ 
лією 1947 Т. з невеликим округом 
було виділено у <Вільну терито¬ 
рію Т.», що дістала статус вільно¬ 
го порту. За італо-югосл. угодою 
1954 район < Вільної території 
було ліквідовано. Т. і прилегла 
до нього зх. територія відійшли до 
Італії, територія на Сх. від Т.— 
до Югославії. В 1975 Югославія 
і Італія підписали договір про 
держ. кордон у районі Т. Найроз¬ 
винутіше машинобудування, зок¬ 
рема вироби, суднових двигунів, 
суднобудування та судноремонт. 
Підприємства металург., нафтопе¬ 
реробної, хім., цем., скляної, па- 

ТРІЄСТ 

В. П. Трібуц. 

Трищетинник сибірсь¬ 
кий. Загальний вигляд 
рослини. 

Тріедри: 
а — системи координат; 
б — рухомий тріедр 
просторової кривої. 

Трійчастий нерв: 
1 — нижньощелеповий 
нерв; 2 — верхньощеле- 
повий нерв; 3 — трійча¬ 
стий вузол; 4 — очно¬ 
ямковий нерв. 
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ТРІЙЦЯ 

Герб 
Трінідаду і Тобаго. 

ТРШІДАД І ТОБАГО 

Площа — 
5.1 тис. км2 

Населення — 
1.2 млн. чол. (1981) 

Столиця — 
м. Порт-оф-Спейн 

Трієр. Блок трієрний 
ЗАВ-10.90.000. 

перової, джутової, харч, пром-сті. 
Рибальство. Ун-т, Мор. ака¬ 
демія. Міжнар. центр теор. фізи¬ 
ки. Обсерваторія. Мор. та при¬ 
родничої історії музеї. Архіт. 
пам’ятки 14 ст. 
ТРІЙЦЯ — 1) Осн. догмат хри¬ 
стиянства, за яким бог є єдиним, 
але існує в трьох особах («іпо¬ 
стасях»): бог-батько, бог-син (Ісус 
Христос), бог — дух святий. 2) Од¬ 
не з гол. християнських свят (т. з. 
п’ятидесятниця), в основі якого ле¬ 
жить міф про зішестя «святого 
духа» на апостолів. На Україні 
відомо під назвою «зелені свята». 
ТРІЙЧАСТИЙ НЕРВ — п’ята па 
ра черепномозкових нервів хребет¬ 
них тварин і людини; мішаний 
нерв. У людини має чутливі та 
рухові волокна. Виходить з речо¬ 
вини головного мозку в ділянці 
ніжок мозочка у вигляді двох нер¬ 
вових корінців: чутливого 
(більшого) і рухового (мен¬ 
шого). Чутливий корінець на вер¬ 
хівці піраміди вискової кістки 
утворює трійчастий вузол, від яко¬ 
го відходять три гілки нерв, воло¬ 
кон, що складають Т. н.: очноям¬ 
кова, верхньощелепна та нижньо¬ 
щелепна. Т. н. іннервує щелепно- 
лицьовий відділ голови. Захворю¬ 
вання: невралгія, неврит. Іл. 
с. 351. 
ТРІНІДАД — острів у Атлантич¬ 
ному ок., біля пн.-сх. узбережжя 
Пд. Америки; осн. частина держа¬ 
ви Трінідад і Тобаго. Площа 4,8 
тис. км2. Нас. понад 800 тис. 
чол. (1971). Рельєф переважно рів¬ 
нинний, на Пн.— гірський хребет 
заввишки до 940 м (г. Аріпа). 
Вздовж пд. узбережжя — грязьо¬ 
ві вулкани. Родовище нафти, при¬ 
родного асфальту і газу. Клімат 
субекваторіальний. Переважають 
вічнозелені ліси, на Пн. Зх. — 
рідколісся. Плантації какао, ко¬ 
косової пальми, цукр. тростини. 
Т. відкрив 1498 X. Колумб. 
ТРІНІДАД І ТОБАГО, Республі¬ 
ка Трінідад і Тобаго—держава в 
Карибському м. на о-вах Тріні¬ 
дад і Тобаго. В адм. відношенні 
поділяється на 12 графств. 
Державний лад. Т. і Т.— респуб¬ 
ліка. Входить до Співдружності, 
очолюваної Великобританією. Гла¬ 
ва д-ви — президент, що обира¬ 
ється населенням. Законодавча 
влада належить двопалатному пар¬ 
ламентові у складі палати пред¬ 
ставників (36 депутатів, обираних 
населенням на 5 років) і сенату 
(31 член); виконавча — урядові 
на чолі з прем’єр-міністром. 
Природа. Про природу див. окре¬ 
мі статті Трінідад і Тобаго. 
Населення. 60,2% нас. країни ста¬ 
новлять англомовні трінідадці 
(нащадки негрів-рабів, які част¬ 
ково змішалися з білим населен¬ 
ням, переважно з іспанцями; май¬ 
же 3/4 з них—негри, частина—му¬ 
лати), 36,7 % — трінідадці-індопа- 
кистанці (нащадки вихідців з різ¬ 
них частин Індостану). Живуть 
також європейці, китайці та ін. 
Офіц. мова — англійська. Пересіч¬ 
на густота нас.— 235 чол. на 1 км2 
(1981). Міське нас. становить 55 % 
(1975). Найбільші міста: Порт- 
оф-Спейн, Сан-Фернандо, Аріма. 
Історія. О-ви Трінідад і Тобаго 
відкрив X. Колумб 1498. В ході 
ісп. колонізації, яка завершилась 

у кін. 16 ст., майже все корінне 
індіан. населення було винище¬ 
не. У 1802 (фактично 1797) Трі¬ 
нідад, а 1814 Тобаго захопили 
англійці. Для роботи на цукр. 
плантаціях колонізатори привози¬ 
ли з Африки негрів-рабів. Жорсто¬ 
ка експлуатація їх спричинила 
повстання 1805. Скасування раб¬ 
ства 1838 зумовило масовий вихід 
негрів з плантацій і викликало до¬ 
віз робочої сили з Індії. Відкриття 
1866 на Трінідаді нафти привело 

до появи пром. пролетаріату. В 
1890 виникли робітн. орг-ції. В 
1888 острови були адміністративно 
об’єднані. Під час 2-ї світової вій¬ 
ни 1939—45 та після неї в країні 
посилився нац.-визвольний рух. 
У 1950 Т. і Т. було надано внутр. 
самоврядування. В 1958—62 краї¬ 
на входила до створеної Велико¬ 
британією Вест-Індської федера¬ 
ції. 31.VIII 1962 Т. і Т. здобули 
незалежність у складі Співдруж¬ 
ності, а 1-VIII 1976 проголошені 
республікою. Внутр. політика 
уряду спрямована на розвиток 
країни по капіталістичному шляху. 
Виступи трудящих за підвищен¬ 
ня життєвого рівня (1967, 1970, 
1975) змусили уряд націоналізу¬ 
вати власність ряду англ. та пн.- 
амер. нафтових монополій (1969— 
79). На міжнар. арені Т. і Т. 
ідуть у фарватері зовн. політики 
СПІА, на їхній території розміще¬ 
но амер. військ, бази. Поряд з цим 
Т. і Т. встановили дипломатич¬ 
ні відносини з Кубою (1972) та з 
СРСР (1974). З 1962 Т. і Т.— член 
ООН. Т. і Т.— член неприєднання 
руху, входять до Організаиії аме¬ 
риканських держав, Латиноаме¬ 
риканської економічної системи 
та Карибського співтовариства. 

О. К. Дубина. 

Узбережжя Атлантичного океану. 

Політичні партії,профспілки. На¬ 
родний національний 
рух, засн. 1956. Правляча. Ви¬ 
ражає інтереси дрібної та серед., 
переважно негритян., буржуазії. 
Об’єднаний робітничий 
фронт, засн. 1975. Осн. опози¬ 
ційна партія. Спирається на про¬ 
гресивні профспілки робітників 
нафт, та цукр. пром-сті, а також 
фермерів. Конгрес демо¬ 
кратичної дії, засн. 1971. 
Буржуазно-ліберальна партія. 
Конгрес профспілок 
Т. і Т., засн. 1957. Входить до 
МКВП. 
Господарство. Основа економіки— 
нафтогазодобувна і нафтоперероб¬ 
на пром-сть, яку значною мірою 
контролює іноз. капітал (гол. чин. 
СІЛА). Уряд країни проводить 
політику її поступової націоналі¬ 
зації, викупаючи акції іноз. ком¬ 
паній; націоналізовано цукр. 
пром-сть. У 1981 видобуто 10,5 
млн. т нафти. Потужність наф¬ 
топереробних з-дів становила 22,8 
млн. т нафти (переважно довізної), 
вироби, нафтопродуктів — 12,0 
млн. т (1979). Видобувають також 
природний газ (2,4 млрд. м3), 
асфальт (58,2 тис. т). Окремі під¬ 
приємства хім., фарм., цем., скля¬ 
ної, текст., швейної та харчосмако¬ 
вої, зокрема цукрової, пром-сті 
(переважно в Порт-оф-Спейні та 
Пуент-а-П’єрі). Вироби, сталі та 
алюмінію. С. г. розвинуте слабо 
і не задовольняє потреб країни в 
продовольстві. Панує поміщицьке 
землеволодіння. На великих план¬ 
таціях іноз. власників вирощу¬ 
ють цукр. тростину, какао, каву, 

Збирання цукрової тростини. 

кокосову пальму. Осн. прод. куль¬ 
тура — рис. Поголів’я (тис., 
1981): великої рогатої худоби — 
78, свиней — 60, кіз — 47. Рибаль¬ 
ство. Заготівлі деревини цінних 
порід. Довж. автошляхів — понад 
7,1 тис. км, держ. з-ць — 175 км. 
Гол. мор. порти —Порт-оф Спейн і 
Сан-Фернандо. З країни вивозять 
нафту і нафтопродукти, цукор 
тощо; довозять пром. і прод. това¬ 
ри, нафту, машини і устаткуван¬ 
ня. Осн. торг, партнери — СІЛА, 
Великобританія, країни Карибсь¬ 
кого басейну. Грош. одиниця — 
долар Т. і Т. 2,4 дол. Т. і Т. = 
= 1 дол. СІЛА. 
Освіта. Поряд із державними в 
країні діють приватні школи. В 
державних — навчання безплатне. 
Викладання — англ. мовою. Су- 
час. система освіти представлена 
7-річною поч. школою та серед¬ 
ньою зі строком навчання 5 років 
(З + 2). Поч. школа є обов’язко- 
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вою. У 1977/78 навч. р. у поч. шко¬ 
лах було 182 тис. учнів, у серед, 
навч. закладах — 76,2 тис. По¬ 
близу Порт-оф-Спейна міститься 
Трінідад, відділення Вест-Індсь- 
кого університету (1981/82 навч. 
р.— 2,9 тис. студентів); політех. 
ін-ти в Порт-оф-Спейні та Сан- 
Фернандо. Найбільші б-ки: Центр, 
б-ка Т. і Т. та Публічна в Порт-оф- 
Спейні, б^ка Трінідадського від¬ 
ділення Вест-Індського університе¬ 
ту. Національний музей і художня 
галерея в Порт-оф-Спейні. 

В. 3. Клепиков. 

На одній з вулиць міста Порт-оф- 
Спейн. 

Література розвивається англ. мо¬ 
вою. Фольклор трінідадських ін¬ 
діанців до нашого часу майже не 
дійшов. Усну нар. творчість нег¬ 
рів, що склалася вже на Трінідаді, 
характеризують пісні «каліпсо», 
насичені соціальним змістом. Ста¬ 
новлення нац. л-ри пов’язане з 
піднесенням нац.-визвольного ру¬ 
ху після 2-ї світової війни. Перші 
значні твори — соціальні романи 
Р. де Буассьєра і С. Селвона. Ви¬ 
значний письменник Т. і Т. та 
всієї Вест-Індії — В. С. Найпол 
(ін. транскрипція —Нейпол), який 
у сатиричних («Вибори в Ельвірі», 
1958) і саркастичних («Наслідува¬ 
чі», 1967) романах, романах про 
«маленьких людей» («Будинок для 
містера Бісваса», 1961) зображує 
вест-індську дійсність. Відповідну 
проблематику розкрито і в його 
романах 70-х рр., але уже не тіль¬ 
ки на вест-індському («Партиза¬ 
ни», 1975), а й на європ., амер., 
афр. матеріалі («У вільній держа¬ 
ві», 1971; «Русло ріки», 1979). 
Після проголошення незалежності 
в л-ру увійшли І. Хан, М. Ентоні, 
Е. Лавлес — автори романів про 
життя трудящих. Серед творів 
письменників молодшого поколін¬ 
ня виділяються романи Щ. Най- 
пола «Світляки» (1971), «Збирачі 
уламків» (1973). Найвідоміші пое¬ 
ти: Г. Телемак, Е. Роуч, Д. Уол- 
котт (з 70-х рр. виступає і як про¬ 
заїк). Найзначніші досягнення в 
драматургії пов’язані з іменами 
Д. Уолкотта, Е. Хілла, Е. Джона. 
Рос. мовою перекладено романи Р. 
де Буассьєра, В. С. Найпола, опо¬ 
відання М. Ентоні, С. Селвона, 
С. Грея та ін., вірші Е. Роуча, 
Г. Телемака, Ф. Чарлза та ін.; 
укр. мовою — роман В. С. Найпо¬ 
ла «Мігель-стріт» («Всесвіт», 1983, 
М> 2), оповідання М. Ентоні 
«Літа глибоководний» («Всесвіт», 
1971, № 9). А. Д. Дрідзо. 
Літ.: Гончарова Т. В. В. С. Найпол 
и становление национального самосоз- 
нания в Вест-Индии. «Латинская Аме¬ 
рика», 1976, № 5; Дридзо А. Д. Разви- 
тне культури. В кн.: Молодьіе госу- 
дарства Карибского бассейна. Проб¬ 
леми развития. М., 1981. 

ТРІНКЛЕР Микола Петрович 
[7.XI (19.ХІ) 1859, Петербург — 
10.УІІІ 1925, Харків] — укр. 
хірург. В 1883 закінчив мед. ф-т 
Харків, ун-ту, де залишився пра¬ 
цювати (з 1905 — професор). З 
1921 — професор Харків, мед. 
ін-ту. Праці Т. присвячені впровад¬ 
женню асептики в хірургію, пи¬ 
танням травматології (зокрема 
переломам надколінника), нейро¬ 
хірургії (запропонував власний 
метод дренування шлуночків го¬ 
ловного мозку), онкології (зас¬ 
тосовував рентгенологічні методи 
лікування), теорії та лікуванню 
сифілітичного ураження внутр. 
органів, лікування ран. Очолю¬ 
вав редколегію журн. «Врачебное 
дело». 
ТРГНУС Федір Петрович (н. 25.11 
1924, с. Старий Любар, тепер Лих¬ 
варського р-ну Житомир, обл.) — 
укр. рад. фармаколог-токсиколог, 
засл. діяч науки УРСР (з 1981). 
Член КПРС з 1957. Закінчив 
Київ. мед. ін-т (1952). Доктор мед. 
наук (з 1966), професор (з 1969). 
З 1965 — керівник лабораторії 
Київ. н.-д. ін-ту фармакології і 
токсикології, а з 1968 — директор 
цього ін-ту. Осн. праці з загаль¬ 
ної фармакології і молекулярної 
токсикології, фармакології серце¬ 
во-судинних засобів і нестероїдних 
протизапальних і протипухлинних 
речовин, антидотології. Нагород¬ 
жений орденами Жовтневої Рево¬ 
люції та «Знак Пошани», меда¬ 
лями. Держ. премія УРСР, 1976. 
ТРІО (італ. ігю, від лат. Ігез — 
три) — муз. ансамбль з трьох 
виконавців; муз. твір для такого 
ансамблю. 
ТРІ0Д [від грец. Трєі£ — три 
і (електр)од] — триелектродна 
лампа електронна. Т. (мал.) яв¬ 
ляє собою герметичний балон з 
анодом, катодом і керуючою сіт¬ 
кою. Розрізняють Т. малої, серед¬ 
ньої і великої потужності. Є Т. 
мініатюрні та надмініатюрні 
(напр., нувгстори). Т. застосову¬ 
ють гол. чин. у радіотех. апарату¬ 
рі для підсилення, перетворення 
і генерування електр. коливань. 
ТРІОЛЕ (Тгіоіеі) Ельза (24. 
IX 1896, Москва — 16.УІ 1970, 
Сент-Арну-ан-Івелін, деп. Івелін) 
— франц. письменниця. З 1919 жи¬ 
ла в Парижі. Дружина Л. Арагона. 
В 1930 була на 2-й Міжнар. кон¬ 
ференції революц. письменників 
у Харкові. Під час 2-ї світової вій¬ 
ни — учасниця Руху Опору. Ран¬ 
ні твори — кн. «На Таїті» (1925), 
автобіогр. романи «Лісова суниця» 
(1926), «Кольє» (1927), «Маску¬ 
вання» (1928)— рос. мовою. Перша 
кн. франц. мовою — роман «Доб- 

Тріполі (Лівія). Панорама міста. 

рий вечір, Терезо!» (1938). 36. 
оповідань «Вартість розірваного 
сукна — 200 франків» (1945) — 
про героїзм франц. патріотів — 
учасників Руху Опору. Дилогія 
«Анна-Марія» («Ніхто мене не 
любить», 1946; «Озброєні при¬ 
види», 1947) і роман «Інспектор 
руїн» (1948, у рос. перекл.— «Не¬ 
відомий») спрямовані проти реак¬ 
ції. Фантастичний роман «Кінь 
червоний» (1953) застерігає проти 
небезпеки атомної війни. У романі 
«Побачення іноземців» (1956, у 
рос. перекладі — «Незвані гості») 
порушено тему батьківщини й 
патріотизму. Трилогія «Нейлоно¬ 
вий вік» (романи «Троянди в 
кредит», «Луна-парк», обидва — 
1959, «Душа», 1963) — про долю 
людини в бурж. суспільстві. Ос¬ 
танній роман Т.— «Соловей замов¬ 
кає на зорі» (1970). Автор книг 
«Маяковський, російський поет» 
(1945), «Історія Антона Чехова» 
(1954). Перекладала твори М. 
Гоголя, А. Чехова, В. Маяковсь- 
кого. За популяризацію рос. кла¬ 
сичної і рад. л-ри нагороджена рад. 
орденом «Знак Пошани». 
Те.: Рос. перекл.— Авиньонские 
любовники.— Неизвестньїй. М., 1958; 
Незваньїе гости. М., 1959; Нейлоно¬ 
вий век. М., 1960; Анна-Мария. М., 
1963; Душа. М., 1967. 

В. /. Пагценко. 
ТРІОЛЕТ (франц. ігіоіеі, від лат. 
ігез — три) — строфічна восьми- 
рядкова форма поезії, де перші 
два рядки повторюються в кінці 
строфи, а четвертий є повторенням 
першого. Таким чином текст 1-го 
рядка фігурує у вірші тричі. У 
строфі дві рими, розташовані за 
схемою: абааабаб. Вважається, що 
Т. найобмеженіший серед ін. т. з. 
твердих строфічних форм {рондо, 
сонет). 
трГполі — столиця Лівії, гол. 
політ., екон. і культурний центр 
країни. Порт на узбережжі Се¬ 
редземного м., вузол автошляхів, 
міжнар. аеропорт. 750 тис. ж. 
(1980). Т. засн. фінікійцями в 1-й 
пол. 1-го тис. до н. е. В 105 до н. е. 
завойований Старо д. Римом, у 
5 ст. н. е.— вандалами. В 6—7 
ст.— в складі Візантії, з 7 ст. 
— араб. Халіфату, 1551—1911 — 
Османської імперії. В 1911—43 
окупований італ. військами, 1943 
зайнятий англ. військами. Був од¬ 
ним з центрів нац.-визвольної бо¬ 
ротьби в країні. Після проголо¬ 
шення незалежності Лівії (1951) 
Т.— одна з столиць королівства. 
З 1965 — столиця Лівійської Араб. 
Республіки. Підприємства нафто¬ 
переробної, шкіряної, текст., хар¬ 
чосмакової (борошномельної, олій¬ 
ницької, рибоконсерв., тютюнової') 
пром-сті. Кустарні промисли (ки¬ 
лимарство, виготовлення прикрас 
тощо). Рибальство. ТЕС. Ун-і, 
Ін-т поштового зв’язку і телеко- 
мунікацій, Школа прикладних мис¬ 
тецтв і ремесел. Наук. т-ва. Дер¬ 
жавна та ун-ту б-ки. Археол., етно¬ 
графії, ісламу та природничої 
історії музеї. Театри. Муз.-драм, 
уч-ще. Архіт. пам’ятки 11—19 ст. 
ТРГПОЛІ — місто на Пн. Лівану, 
адм. ц. мухафази (округу) Пн. 
Ліван. Порт на узбережжі Серед¬ 
земного м. 3-цею та автошляхами 
сполучений з Бейрутом. 175 тис. ж. 
(1974). Нафтопереробна (на довіз- 

ТРІПОЛІ 

М. П. Трінклер. 

Е. Тріоле. 

0 
Тріод: 
1 — аноді 
2 — керуюча сітка; 
3 — підігрівник катода; 
4 — катод. 

23 УРЕ, т. її 
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ТРІПОЛІТАНІЯ 

Тріптолем, який стоїть 
між Деметрою й Корою. 
Барельєф. 5 ст. Націо¬ 
нальний музей. Афіни. 

Тріска атлантична. 

ній сировині), металообр., текст, і 
харчосмакова (зокрема, цукр.) 
пром-сть. Судноверф. Поблизу 
Т.— розробка бурого вугілля і ас¬ 
фальту. Архіт. пам’ятки 13— 
17 ст. Т. заснували фінікійці при¬ 
близно в 2-му тис. до н. е. 
ТРІПОЛІТАНІЯ — історична об¬ 
ласть у Лівії. В 1-й пол. 1-го тис. 
до н. е. на тер. Т. було засновано 
три фінікійські колонії, які з кін. 
6 ст. до н. е. стали самостійними і 
утворили область Т. З серед. 5 ст. 
до н. е. Т.— під владою Карфа¬ 
гену, з кін. З ст. до н. е.— Ну мі¬ 
дії, з кін. 2—1 ст. до н. е.— Риму. 
В 5 ст. загарбана вандалами, в 6 
ст.— Візантією, в серед. 7 ст.— 
араб. Халіфатом, у 16 ст.— Іспа¬ 
нією. З 1551 Т.— в складі Осман¬ 
ської імперії. Після італо-тур. 
війни 1911—12 тер. Т. окупували 
італ. війська (вся тер. Т. окупова¬ 
на на кінець 20-х рр.). У листопа¬ 
ді 1918 внаслідок визвольного ру¬ 
ху в Т. було проголошено незалеж¬ 
ну Тріполітанську республіку (іс¬ 
нувала до серпня 1919). Пізніше 
Т., Кіренаїка і Феццан, об’єднані 
під владою італ. генерал-губерна¬ 
тора, здобули назву Лівія. З 1951 
Т.— в складі Лівії (до 1963 — її 
провінція). 
ТРІПОЛІТАНСЬКА ВІЙНА 1911 
—12—імперіалістична війна Іта¬ 
лії проти Османської імперії за 
Тріполітанію і Кіренаїку. Див. 
Італо-турецька війна 1911—12. 
ТРІПТОЛСм (ТрілтбХєцод) — у 
грец. міфології в найдавніші ча¬ 
си божество землеробства, потім — 
син елевсінського царя Келея, 
якого богиня родючості Деметра 
навчила хліборобства і дала йому 
зерна пшениці. На колісниці, за¬ 
пряженій драконами, Т. об’їздив 
увесь світ, поширюючи землероб¬ 
ство. Т. приписували винайдення 
плуга. Міф про Т. використано в 
л-рі (трагедія Софокла «Тріпто¬ 
лем»). 
ТРІПУРА — штат на Сх. Індії. 
Площа 10,4 тис. км2. Нас. 21 млн. 
чол. (1980, оцінка). Адм. ц. — м. 
Агартала. Займає сх. частину Ін- 
до-Гангської рівнини, на Пд. Сх.— 
відроги гір Лушаї. Клімат тропіч¬ 
ний мусонний. Поширені тропічні 
ліси. Осн. заняття населення — 
землеробство. Гол. культура — 
рис; вирощують також джут, ба¬ 
вовник, чай, цукр. тростину. Лі¬ 
созаготівлі, вивіз деревини. Не¬ 
великі підприємства по переробці 
сільськогосподарської сировини. 
Кустарні промисли (зокрема, ви¬ 
готовлення пряжі й тканин, дере¬ 
вообробка). 
ТРІР — місто на Зх. ФРН, в зем¬ 
лі Рейнланд-Пфальц. Розташова¬ 
ний на р. Мозель. Вузол з-ць і ав¬ 
тошляхів. 100 тис. ж. (1976). За 
античних часів Т.— центр галльсь¬ 
кого племені тренерів, згодом — 
гол. місто рим. провінції Белгіка. 
В 7 ст. Т. увійшов до складу д-ви 
Меровінгів. З 9 ст.— центр архі- 
єпископства. В 12 ст. дістав магде¬ 
бурзьке право. В 1794 приєднаний 
до Франції, з 1814 — у складі 
Пруссії, з 1871 — Німеччини. Після 
1-ї світової війни 1914—18 окупо¬ 
ваний (до 1930) франц. і амер. вій¬ 
ськами, після 2-ї світової війни 
1939—45 — у франц. зоні окупа¬ 
ції. З 1949 входить до складу 
ФРН. Підприємства машинобудів¬ 

ної (гол. чин. приладобуд.), ме¬ 
талообр., взут., текст, (у т. ч. 
вироби, килимів) та харчосмакової 
(зокрема виноробної та тютюно¬ 
вої) пром-сті. Ун-т. Архіт. пам’ят¬ 
ки: рим. періоду — амфітеатр (бл. 
100), імператорські терми (бл. 
300), міська т. з. Чорна брама 
(буд-во розпочато в 4 ст.), базиліка 
(1-а пол. 4 ст.); романські — собор 
(4—18 ст.), будинки «Франкен- 
турм» (бл. 11 ст.) та «Драйкен- 
ігенгауз» (поч. 13 ст.); готична 
церква Лібфрауенкірхе (бл. 1250), 
ренесансна кол. єзуїтська колегія 
(17 ст.), барокковий палац рейхс- 
графів Кессельштатт (1740—45). 
У Т. народився основоположник 
наук, комунізму К. Маркс. Буди- 
нок-музей К. Маркса (іл. див. 
т. 6, с. 371). 
ТРІСКА (Оасіиз) — рід риб род. 
тріскових. Тіло (довж. до 180 см, 
маса до 4 кг, іноді більше) високе, 
масивне, вкрите дрібного лускою. 
Спина і боки зеленувато-оливкові, 
буруваті або жовтувато-коричневі з 
численними дрібними жовтуватими 
або коричневими плямами, черево 
— світле. Зграйна риба. Статевої 
зрілості досягає в 2—9 років. Не¬ 
рест відбувається поблизу берегів. 
Плодючість від 500 тис. до 60 млн. 
ікринок. Молодь живиться планк¬ 
тоном, доросла Т.— рибою та ра¬ 
коподібними. В роді — 1 вид: тріс¬ 
ка (Ь. шогЬиа), поширений в пн. 
частинах Атлантичного і Тихого 
океанів та прилеглих морях; роз¬ 
різняють кілька підвидів Т.: ат¬ 
лантична з рядом форм, балтійсь¬ 
ка, біломорська, тихоокеанська, 
гренландська. Цінний об’єкт про¬ 
мислу (споживають м’ясо, з пе¬ 
чінки одержують риб'ячий жир). 

Ю. В. Мовчан. 
ТРІСКОВІ (Сабісіае) — родина 
риб ряду тріскоподібних. Довж. 
тіла 9—180 см, маса до 40 кг, іноді 
більше. Характерна наявність 1— 
З спинних і 1—2 пі дхвостових плав¬ 
ців, в яких відсутні колючі проме¬ 
ні. На підборідді звичайно є вусик. 
Морські (крім миня річкового) 
зграйні, переважно холодолюбні 
придонні риби. За характером жив¬ 
лення в осн. хижаки, деякі бен- 
тосоїдні або планктоноїдні. Багато 
видів здійснюють кормові та нере¬ 
стові міграції на відстані до кіль¬ 
кох тис. км. Статевої зрілості 
досягають у 2—10 і більше років. 
Нерест переважно у холодну пору 
року (зима — початок весни). Пло¬ 
дючість від кількох тисяч до 60 
млн. ікринок. Ікра пелагічна (пла¬ 
ває у товщі води), у деяких — при¬ 
донна. В родині — 21—22 роди з 
більш як 50 видами. Т. поширені у 
водах арктичних і помірних частин 
Пн. та Пд. півкуль. В СРСР (Бал¬ 
тійське, Баренцове, Біле, Карське 
і далекосхідні моря) зустрічаєть¬ 
ся понад 15 видів, у т. ч. в УРСР 
— 3: минь річковий, морський 
минь (Саісігорзагиз шесіііеггапеиз) 
та чорноморський мерланг (Осіоп- 
Іо^асіиз тегіап^из еихіпиз). Т.— 
цінні об’єкти промислу, з них най¬ 
більше значення мають тріска, 
минтай тихоокеанський, а також 
навага, сайда, минь річковий. 

Ю. В. Мовчан. 

«ТРІСТАН ТА ІЗбЛЬДА» — 
пам’ятка західноєвроп. л-ри серед, 
віків. Походження — кельтське. В 
основі сюжету — трагічне кохання 

дружини корнуельського короля 
Ізольди до його племінника Трі- 
стана. Вперше оброблена в 70-х рр. 
12 ст. франц. поетами Берулем і 
Тома (Томасом Британським). 
Книгу Тома на поч. 13 ст. переро¬ 
бив і переклав нім. мовою Готфрід 
Страсбурзький. Відомі англ., 
італ., ісп. версії (усі — 13 ст.), 
чеська (14 ст.), серб. (15 ст.), біло¬ 
рус. (16 ст.). На сюжет роману 
створено поеми А. Шлегеля, В. 
Скотта, К. Іммермана, Лесі Укра¬ 
їнки («Ізольда Білорука»), оперу 
Р. Вагнера. 
Видання: У к р. п е рекл - Бедьє 
Ж. Роман про Трістана та Ізольду. 
К., 1957; Рос. перекл.— Роман о 
Тристане и Изольде. В кн.: Средне- 
вековьій роман и повесть. М., 1974; 
Легенда о Тристане и Изольде. М., 
1976. в 
ТРІСТАН-ДА-КУНЬЯ — група з 
4 вулканічних островів у пд. части¬ 
ні Атлантичного ок. Належать Ве¬ 
ликобританії. Найбільший — о. 
Трістан-да-Кунья (пл. 117 км2), 
який до 1961 являв собою конус 
згаслого вулкана заввишки до 
2060 м. У жовтні 1961 відбулося 
катастрофічне виверження вулка¬ 
на. Населення було евакуйовано; 
1963 воно повернулося на острів. 
Овочівництво, рибальство, мор. 
промисел. 
ТРІТбН (Трітсоу) — у грец. міфо¬ 
логії морське божество. Син Посей- 
дона й володарки морів Амфіт- 
ріти. Зображували його дідом 
або юнаком з риб’ячим хвостом 
замість ніг. Т. сурмив у ріг з мор¬ 
ської раковини, щоб викликати 
або втишити бурю на морі. 

Трітон. Деталь розпису амфори. 

ТРІУМВІРАТ (лат. Ігіитуігаїиз, 
від Ігез — три і уіг — муж) — у 
Стародавньому Римі: 1) Колегія 
з трьох осіб, яку призначали або 
обирали з спец, метою (напр., 
133 до н. е. для проведення зем. ре¬ 
форми Тіберія Гракха (див. Грак- 
хи). 2) У період громадянських 
воєн в 1 ст. до н. е. союз трьох 
впливових політ, і військ, діячів з 
метою захоплення верховної влади 
в державі. Відомі Т. 60 (або 59) — 
53 до н. е. (Юлій Цезар, Марк Лі- 
ціній Красс і Гней Помпей) та 
43—36 до н. е. (Август, Марк 
Антоній і Марк Лепід). 
ТРІУМФ (лат. ІгіитрЬиз) — 1) В 
Стародавньому Римі урочистий 
вступ у столицю полководця — 
головнокомандуючого та його ар¬ 
мії після переможного завершен¬ 
ня війни. Полководець у супро¬ 
воді війська в’їжджав у Рим на 
колісниці, у лавровому вінку. За 
тріумфатором везли воєнні тро¬ 
феї, вели полонених. Право на Т. 
встановлював сенат, проте в період 
імперії воно фактично перетвори¬ 
лося на привілей імператора та 
його родичів. 2) Переносно 
— блискучий успіх, визначна пере¬ 
мога. 



тріумфальна Арка — мону- 
ментальна споруда, зведена на 
честь видатної події. Див. Арка 
тріумфальна. 
ТРІУМФАЛЬНИЙ похГд РА¬ 
ДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ — процес 
встановлення Рад. влади в країні 
після перемоги Великої Жовтне¬ 
вої соціалістичної революції з 
25.Х (7.XI) 1917 до лютого — бе¬ 
резня 1918. Перемога збройного 
повстання в Петрограді, проголо¬ 
шення Росії Республікою Рад 
викликали могутнє революц. під¬ 
несення на місцях. Боротьбою тру¬ 
дящих за встановлення влади Рад 
керувала партія більшовиків. 
Проте процес встановлення влади 
Рад на місцях мав свою специфі¬ 
ку. Він визначався багатьма обста¬ 
винами: міцністю парт, орг-цій, 
співвідношенням класових сил, 
кількістю і згуртованістю проле¬ 
таріату, його впливом на селян¬ 
ство і солдатів, чисельністю Чер¬ 
воної гвардії, складом і бойови- 
тістю Рад, кількістю і органі¬ 
зованістю ворожих сил. Най¬ 
легше владу Рад було встановле¬ 
но в пром. районах, де були 
міцні більшовицькі орг-ції, загар¬ 
товані в класових боях, і числен¬ 
ний робітничий клас: Іваново-Воз¬ 
несенську, Орєхово-Зуєві, Шуї, 
Костромі, Коломиї, Серпухові, 
ГІодольську, Воронежі, Луганську, 
Горлівці, Краматорську, Самарі. 
На бік Рад. влади перейшли ре¬ 
волюц. війська Пн. і Зх. фронтів. 
На Україні, Дону, Пн. Кавказі, 
Пд. Уралі, Пд.-Зх., Рум. і Кав¬ 
каз. фронтах і в деяких ін. міс¬ 
цях революц. робітники, селяни 
і солдати зустріли відчайдушні 
спроби контрреволюції перешко¬ 
дити встановленню диктатури про¬ 
летаріату, які набрали характеру 
громадян, війни. Проте всі контр- 
революц. заколоти в січні — лю¬ 
тому 1918 зазнали поразки. В. І. 
Ленін у березні 1918 писав: «Ми 
за кілька тижнів, поваливши бур¬ 
жуазію, перемогли її відкритий 
опір у громадянській війні. Ми 
пройшли переможним тріумфаль¬ 
ним походом більшовизму з кінця 
в кінець величезної країни» (Повне 
зібр. тв., т. 36, с. 75—76). 

ІЮ. В. Бабко.\ 

трГщинні ВОДИ — підземні 
води, що заповнюють тріщини гір¬ 
ських порід. Розрізняють т р і - 
щинно-жильні (здебільшо¬ 
го напірні) води, пов’язані з тек¬ 
тонічними тріщинами; тріщин- 
но-гру нтові (безнапірні), по¬ 
в’язані гол. чин. з тріщинами ви¬ 
вітрювання] тріщинно-пла¬ 
стові (звичайно напірні) — в 
літогенетичних (див. Літогенез) 
тріщинах слабометаморфізованих 
водопроникних порід, переверст- 
вованих водотривкими порода¬ 
ми; тріщинно-карстові 
(див. Карстові води) — напірні 
й безнапірні. Т. в. часто пов’яза¬ 
ні між собою, мають складні умо¬ 
ви динаміки (див. Динаміка під¬ 
земних вод), нестійкий режим, не¬ 
однакові хім. склад і мінераліза¬ 
цію. Ці води поширені переважно 
в межах щитів, зокрема Укра¬ 
їнського щита, рідше — на плат¬ 
формах і в гірських областях. їх 
використовують для побутового і 
тех. водопостачання та як промис¬ 

лові підземні води. Деякі види мі¬ 
нералізованих Т. в. застосовують у 
бальнеології. Значний приплив Т. 
в. у гірничі виробки утруднює 
видобування корисних копалин. 
Досліджує Т. в. гідрогеологія. 

¥ П. Ю. Кущ. 
ТРНКА (Тгпка) їржі (24.11 1912, 
Пльзень — ЗО.XII 1969, Прага) — 
чехосл. режисер мультиплікацій¬ 
ного кіно, нар. арт. ЧССР (з 1963). 
Творчу діяльність почав 1928 оу 
театрі ляльок під керівництвом Й. 
Скупи. В кіно — з 1945. Т. — один 
із творців лялькового кіно. Поста¬ 
вив мультиплікаційні фільми: 
«Шпалічек» (1947), «Роман з конт¬ 
рабасом» (1949), «Принц Байяя» 
(1950), «Старовинні чеські пере¬ 
кази» (1953), «Пригоди бравого 
солдата Швейка» (1955), «Цирк 
Гурвінека» (1955), «Сон літньої 
ночі» (1959), «Рука» (1966) та ін. 
Відомий також як ілюстратор дит. 
книжок. Фільми Т. відзначені на 
міжнар. кінофестивалях. 
ТРОГ (від. нім. Тго£ — корито) 
— гірська долина коритоподіб¬ 
ної форми. Утворюються Т. в ре¬ 
зультаті дії льодовика. Має ши¬ 
роке ввігнуте днище (мал., 1) 
і стрімкі схили з випуклим пере¬ 
гином, що утворює пологу площад¬ 
ку— плече трога (мал., 2). 
троепбльський Гаврило Ми¬ 
колайович [н. 16 (29).XI 1905, 
с. Новоспасовка, тепер Грибанов- 
ського р-ну Ворон, обл.] — рос. 
рад. письменник. Друкуватися 
почав 1937. Автор оповідань «Із 
записок агронома» (1953; сцена¬ 
рій «Земля і люди», 1955; одно¬ 
йменний кінофільм, 1956), «Біля 
Крутого Яру», «Сусіди» (обидва — 
1954); повістей «Кандидат наук» 
(1958), «В очереті. Із зошитів мис¬ 
ливця» (1963), роману «Чорно¬ 
зем» (кн. 1—2, 1958—61), п’єси 
«Постояльці» (1971). В ліричній 
повісті «Білий Бім чорне вухо» 
(1971; Держ. премія СРСР, 1975; 
однойм. кінофільм, 1978; Ленінсь¬ 
ка премія, 1980) порушує мораль¬ 
ні проблеми. Нариси — «Роздуми 
про землю» (1951), «Про річки, 
грунти і таке інше» (1965) та ін. 
Нагороджений орденом Трудового 
Червоного Прапора, медалями. 
Те.: Сочинения, т. 1 — 3. Воронеж, 
1977—78; Бельїй Бим Черное ухо. 
Л., 1979; Укр. перек л.— Прохор 
сімнадцятий та інші записки агроно¬ 
ма. К., 1955; Білий Бім Чорне вухо. 
К., 1977. л Г. А. Бенькевич. 
ТРОЇСТА МУЗЙКА — укр. нар. 
інструментальний ансамбль (тріо). 
У складі Т. м.— скрипка, басо¬ 
ля, бубон; у зх. областях Укра¬ 
їни — скрипка, цимбали, бубон. 
Траплялися ансамблі ін. складу, 
до яких входили, зокрема, сопіл¬ 
ка, флояра та ін. Провідний інст¬ 
румент — скрипка (іноді цимба¬ 
ли). Перші згадки про Т. м. нале¬ 
жать до кін. 17 — поч. 18 ст. Вона 
посідала провідне місце в муз. 
побуті укр. села: грала на свя¬ 
тах, весіллях, ярмарках, викону¬ 
вала укр. нар. пісні, танц. мелодії, 
марші. Виступає як окремий ко¬ 
лектив і у складі оркестрів укра¬ 
їнських народних інструментів 
(зокрема, Київського оркестру 
народних інструментів, оркестру 
Українського народного хору імені 
Г. Г. Верьовки). 
ТРОЇСТИЙ СОїЬЗ — військ.-по¬ 
літ. блок Німеччини, Австро-Угор¬ 

щини та Італії, що склався 1879— 
82 з метою підготовки війни за пе¬ 
реділ світу; поклав початок поді¬ 
лу Європи на два ворожі імперіа¬ 
лістичні табори. Ініціатором ство¬ 
рення Т. с. виступила Німеччина, 
яка підписала у Відні 7.Х 1879 з 
Австро-Угорщиною договір про 
союз, спрямований гол. чин. проти 
Росії та Франції (див. Австро- 
німецький договір 1879). У 1882 
до союзу приєдналась Італія. До¬ 
говір між Німеччиною, Австро- 
Угорщиною та Італією, підписаний 
у Відні 20.V 1882, передбачав вза¬ 
ємну допомогу в разі нападу на 
будь-кого з учасників Т. с. Дого¬ 
вір був таємний. В 1904—07 на 
противагу Т. с. склався блок 
Великобританії, Франції і Ро¬ 
сії (див. Антанта). Боротьба між 
цими двома імперіалістичними 
угрупованнями призвела до пер¬ 
шої світової війни 1914—18. В 
травні 1915 Італія вступила у війну 
на боці Антанти, що призвело до 
розпаду Троїстого союзу. 
тр6їце-с£ргієва лАвра — 
один з найбільших православних 
монастирів Росії. Засн. у серед. 
14 ст. Сергієм Радонезьким побл. 
Москви (в сучас. Загорську). У 
14—17 ст. монастир підтримував 
моск. князів (пізніше — рос. царів) 
у їхній боротьбі за об’єднання рос. 
земель. З серед. 16 ст. монастир 
був також фортецею, її залога 
1608—10 витримала 16-місячну 
облогу польс. інтервентів, очо¬ 
лених Лжедмитрієм II. У 1744 
монастир дістав статус лаври. 
Т.-С. л. 1763 належало 214 тис. 
десятин орної землі і 106,5 тис. 
кріпаків у 15 губерніях країни. 
З 1742 при Т.-С. л. існує семінарія, 
з 1814 — духовна академія. В мо¬ 
настирі працювали Максим Грек, 
А. Рубльов, Діонісій, С. Ф. Уша- 
ков. До архіт. ансамблю Т.-С. л. 
входять бл. 50 споруд. Серед них— 
собори Троїцький (1422—23, іко¬ 
ностас Андрія Рубльова і Данила 
Чорного) й Успенський (1559—85; 
фрески, 1684; Д. Григор’єв та ін.); 
церкви Духовська (1476), П’ят- 
ницька, Введенська (обидві — 
1547), надбрамна Іоанна Предтечі 
(1699), Михеївська (1734), Смолен¬ 
ська (1745—48); лікарняні палати 
з церквою Зосими та Саватія 
(1635—38), царські чертоги (кін. 
17 ст.), трапезна з церквою Сер¬ 
гія (1686—92), келії (17—19 ст.), 
покої митрополита (гол. фасад 
1778), дзвіниця (вис. 88 м; 1740— 
70, арх. І. Шумахер, І. Мічурін, 
Д. Ухтомський). У 1920 у Т.-С. л. 
створено історико-художній му¬ 
зей, з 1940 — музей-заповідник, 
де зберігаються великі колекції 
давньорус. живопису, ужитко¬ 
вого мистецтва 14—17 ст., рос. нар. 
мистецтва 17 — поч. 20 ст., а 
також декоративно-ужиткового 
мистецтва рад. часу. 

Троїце-Сергієва лавра. 14—18 ст. 
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Трог. 
Поперечний профіль: 
1 — днище; 
2 — плече. 
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ТРОЇЦЬК 

Троїцька надбрамна 
церква. 1106—08. 
Реконструкція. 

Троїцький Іллінський 
монастир. Троїцький 
собор. 1679-95. 

Літ.: Балдин В. И. Архитектурньїй 
ансамбль Троице-Сергиевской лаврьі. 
М._у1976. 
ТРОЩЬК — місто обласного під¬ 
порядкування Челяб. обл. РРФСР, 
райцентр. Розташований на р. Уй 
(бас. Обі). Залізнич. вузол. 89 
тис. ж. (1982). У Т.— з-ди: елект- 
ромех., верстатобу д., дизельний, 
цегельний. Троїцька ДРЕС. Під¬ 
приємства легкої та харч, пром- 
сті. Ветеринарний ін-т, 7 серед, 
спец. навч. закладів. Краєзнав¬ 
чий музей. Заснований 1743, міс¬ 
то — з 1784. 
ТРбїЦЬКА НАДБРАМ НА 
ЦЕРКВА — пам’ятка архітектури 
в ансамблі Києво-Печерської лав 
ри. Споруджено 1106—08. Під час 
нашестя орд Батпия 1240 Т. н. ц. 
було пошкоджено, але незабаром 
відбудовано. Після пожежі 1718 
церкву було відновлено у стилі 
барокко. Оформлення інтер’єру 
здійснили 1734 майстри Лаврсь¬ 
кої іконописної майстерні (Ф. 
Павловський, 1. Максимович та 
ін.) під керівництвом А. Галика. 
У 1772 іконописці Д. Боряченко, 
І. Оржевський та ін. поновили 
настінний розпис екстер’єру. Ре¬ 
ставраційні роботи виконувалися 
1825 (київ, художник І. Оробі- 
євський), на поч. 20 ст. (група іко¬ 
нописців на чолі з В. (Зоніним), 
1981—82 (іконостас та ікони). Іл. 
див. також на окремому аркуші 
до ст. Києво-Печерська лавра, т. 5, 
с. 480—481. г. н. Логвин. 

ТРОЇЦЬКЕ — селище міського 
типу Ворошиловгр. обл. УРСР, 
райцентр, за 2 км від залізнич. ст. 
Лантратівка. 7,8 тис. ж. (1983). 
Виникло в 40-х рр. 18 ст. під наз¬ 
вою Кальнівка (або Калинівка). 
З 1815 — слобода Новотроїцька, 
з 60-х рр. 19 ст. має сучас. назву. 
Рад. владу встановлено в грудні 
1917. З 1957 Т.— с-ще міськ. типу. 
У Т. — олієпресовий, консервний, 
комбікормовий, мол. з-ди, рай- 
сільгосптехніка, райсільгоспхімія, 
міжколг. буд. орг-ція, комбінат 
побутового обслуговування. 2 заг.- 
осв., музична та спорт, школи, лі¬ 
карня, Будинок культури, клуб, 
кінотеатр, 3 б-ки, музей історії 
району. 
ТРбїЦЬКИЙ Герман Васильович 
[н. 6 (19).XI 1913, Казань] — рад. 
біохімік, чл.-кор. АН УРСР (з 
1979), засл. діяч науки УРСР (з 
1974). Закінчив Ростовський-на- 
Дону мед. ін-т (1937). Працював у 
Ростов, н.-д. інституті педіатрії 
(1937—41). З 1951 — зав. кафед¬ 
рою біохімії Крим. мед. ін-ту (Сім¬ 
ферополь). Осн. праці стосуються 
вивчення метаболізму вітаміну 
А, мінливості структури білків 
крові при патології. Т. довів міце¬ 
лярну структуру ІЗ-ліпопротеїду 
плазми крові і його роль в роз¬ 
витку атеросклерозу; розробив но¬ 
ві методи біохім. дослідження біл¬ 
ків. Нагороджений орденами Чер 
воної Зірки, «Знак Пошани», ме¬ 
далями. 
ТРОЇЦЬКИЙ Іван Віссаріонович 
[10 (22).X 1854, на Чернігівщині — 
17.III 1923, Катеринослав, тепер 
Дніпропетровськ] — укр. рад. пе¬ 
діатр. Закінчив мед. ф-т Київ, 
ун-ту (1878). В 1903—19 — профе¬ 
сор Харків, ун-ту; 1920—23 — зав. 
кафедрою педіатрії Катеринослав, 
мед. ін-ту. Прані Т; присвячені 

проблемам теоретичної і практич¬ 
ної педіатрії, а також історії пе¬ 
діатрії. Т.— автор підручників 
з педіатрії («Курс лекцій з хвороб 
дитячого віку»; 1887 — перший 
посібник з педіатрії на Україні); 
організатор і перший голова Ки¬ 
їв. (1900—02) і Харків. (1912) 
т-в лікарів-педіатрів; брав участь 
в підготовці 1-го Всеросійського 
з’їзду дитячих лікарів та 1-го 
Міжнародного з’їзду педіатрів 
(1912). 
ТРбїЦЬКИЙ іллГнський мо- 
НАСТЙР у Чернігові — пам’ятка 
архітектури. Засн. 1069 Антонієм 
Печерським. У 1239 монастир 
зруйнували орди Батия. В 1649 
відбудований коштом С. Пободай- 
ла. Один з осередків українського 
літописання в 2-й пол. 17 ст. В 
1679 в монастир з Новгорода-Сі- 
верського було переведено дру¬ 
карню, з якої вийшло чимало книг 
істор. і полемічного (див. Поле¬ 
мічна література) змісту. В кін. 
17 ст. в монастирі склав свою 
«Хроніку» Л. Боболинський. Мо¬ 
настир мав значну б-ку, в якій, за 
реєстром 1776, було 11 304 книги. 
В серед. 18 ст. монастирю належа¬ 
ло понад 10 тис. кріпаків, 24 села, 
ЗО млинів та ін. госп. заклади. В 
1786 Т. І. м. було закрито, зем. 
маєтності секуляризовано. З бу¬ 
дівель монастиря збереглися П’ят- 
ницька церква (кін. 12 — поч. 
13 ст.; іл. див. на окремому арк. 
до ст. Архітектура, т. 1,с.224— 
225), Іллінська церква (12 — поч. 
13 ст.; іл. див. т. 4, с. 355), Троїць¬ 
кий собор (1679—95), дзвіниця 
(1775). Біля Троїцького собору 
поховано укр. письменника Л. І. 
Глібова. 
ТРОЇЦЬКИЙ РАЙОН — на Пн. 
Зх. Ворошиловгр. обл. УРСР. Ут¬ 
ворений 1926. Площа 1,6 тис. км2. 
Нас. 28,1 тис. чол. (1983). У районі 
— 68 населених пунктів, підпоряд¬ 
кованих селищній і 15 сільс. Радам 
нар. депутатів. Центр — смт Тро¬ 
їцьке. Поверхня — хвиляста рів¬ 
нина, розчленована ярами і бал¬ 
ками. В межах району — відро¬ 
ги Середньоросійської височини. 
Корисні копалини: глини, піски, 
мергель, крейда. Найбільша річ¬ 
ка — Красна (прит. Сіверського 
Дінця). Грунти чорноземні. Ле¬ 
жить у степовій зоні. Найбільші 
пром. підприємства — троїцькі 
олієпресовий, мол., комбікормо¬ 

вий і консервний з-ди. Комбінат 
побутового обслуговування (Тро¬ 
їцьке ) та 2 будинки побуту. С. г. 
спеціалізується на вирощуванні 
зернових культур та вироби, м’яса 
і молока. Площа с.-г. угідь 1982 
становила 143,5 тис. га, у т. ч. орні 
землі — 107,8 тис. га, сіножаті й 
пасовища — 35,4 тис. га. Гол. 
культури: озима пшениця, куку¬ 
рудза, ячмінь, соняшник, кормо¬ 
ві. Скотарство, свинарство. У Т. р. 
— 11 колгоспів, 8 радгоспів, рай- 
сільгосптехніка, райсільгоспхімія. 
Залізнич. ст. Лантратівка. Авто- 
моб. шляхів—240 км, у т. ч. з твер¬ 
дим покриттям — 227 км. У рай¬ 
оні — ЗО заг.-осв., музична і спорт, 
школи, 35 лік. закладів, у т. ч. З 
лікарні. 43 будинки культури і 
клуби, кінотеатр, 51 кіноустанов¬ 
ка, 29 б-к, музей історії району. 
У Т. р. видається газ. «Сельская 
новь» (з 1931). /. М. Гойник. 
ТРОЇЦЬКИЙ СОБбР у Новомос- 
ковську — пам’ятка укр. дерев'я¬ 
ної архітектури. Спорудив 1773— 
78 будівничий Я. Погребняк у 
слободі Новоселиці (тепер м. Но¬ 
вомосковськ Дніпроп. обл.). В 
плані храм хрещатий (27 X 27 м), 
дев’ятидільний, увінчаний дев’ять¬ 
ма верхами, кожний з яких має по 
три заломи. Вис. середнього залому 
35 м. В 1888 собор було перебудо¬ 
вано (стіни зроблено без ухилу до 
середини, покрівлям верхів надано 
більш сухої форми, вертикальну 
шалівку замінено на горизон¬ 
тальну). В інтер’єрі будівлі засто¬ 
совано унікальний прийом висот¬ 
ного розкриття внутр. простору. 
В стінах суміжних зрубів — великі 
примхливої форми триярусні ар- 
ки-вирізи, які створюють складний 
стереовізерунок. Іл. див. до ст. 
Погребняк Я., т. 8, с. 440. 

Г. Н. Логвин. 
ТРбІЦЬКО-ХАРЦЙЗЬК — сели 
ще МІСЬКОГО типу Донец. обл. 
УРСР, підпорядковане Харцизь- 
кій міськраді, на р. Кринці (прит. 
Міусу). Залізнична ст. Скосирсь- 
ка. 2,8 тис. ж. (1983). В селищі — 
дільниця Зугресівського племпта- 
хорадгоспу, бригада колгоспу « Ма¬ 
як», будинок побуту. Восьмиріч¬ 
на школа, Будинок культури, 
б-ка. Засн. 1786, с-ще міськ. типу 
— з 1940. 
ТРОЛЕЙБУС (англ. ігоІІеуЬш, 
від ігоііеу — роликовий струмо- 
знімач та Ьиз — автобус, омнібус) 
— безрейковий наземний, гол. чин. 
вуличний, рухомий склад, що його 
двигуни живляться через підвісну 
контактну мережу; засіб паса¬ 
жирського, переважно міського 
транспорту. Вперше почав кур¬ 
сувати (1891) в Англії. Перші Т. 
в СРСР пущено у Москві (1933), 
потім у Києві (1935), Ленінграді, 
Ростові-на-Дону (1936), Харкові 
(1939). Сучасні Т. (мал.) — пере¬ 
важно двовісні, кузов — суцільно¬ 
металевий, вагонного типу, з двома 
або трьома дверима. Розрізняють 
Т. зчленовані і Т.-поїзди — з 
двох машин (уперше в світі екс¬ 
плуатація таких поїздів почалась 
в середині 60-х рр. у Києві), 
Експлуатують Т. на постійному 
струмі напругою 550 В; потужність 
електродвигуна до 150 кВт. Швид¬ 
кість руху Т. 65—70 км/год (се¬ 
редня швидкість на маршруті — 
18—20 км/год). Пасажиромісткість 



— 50—70 чол., провізна здатність 
від 4—6 (Т. з одним кузовом) до 
10—12 тис. пасажирів за годину 
(зчленовані Т.). В деяких країнах 
бувають Т. з причепом і двопо¬ 
верхові. Осн. переваги Т. порів¬ 
няно з трамваєм — менші капі¬ 
таловкладення, менший шум, біль¬ 
ша маневровість в умовах вулично¬ 
го руху; порівняно з автобусом — 
менші експлуатаційні витрати; 
крім того, Т. не забруднює повіт¬ 
ря. В СРСР Т. курсують (1982) у 

Тролейбуси: двовісний з трьома 
дверима (вгорі) і тролейбус-поїзд. 

165 містах, зокрема в УРСР у 41. 
З 1959 Т. діє на міжміському мар 
шруті Сімферополь — Алушта, з 
1961 маршрут продовжено до Ял¬ 
ти. Тролейбуси виготовляють 
завод ім. Урицького (м. Енгельс 
Саратовської обл.), з-д електро¬ 
транспорту ім. Ф. Е. Дзержин- 
ського (Київ), Сокольницький ва¬ 
гоноремонтний з-д (Москва). 

л Є. О. Рейцен. 
ТРОЛЕЙ ВОЗ — вантажна транс¬ 
портна машина з електродвигуна¬ 
ми, що живляться електроенергією 
від контактного проводу через ро¬ 
ликовий струмознімач. Різно¬ 
вид Т.— дизель-тролейвоз. Кон¬ 
струкцію першого в світі Т. роз¬ 
робив 1949 укр. рад. вчений О. С. 
Фіделєв. Т. вантажопідйомністю 
25 т було випробувано 1952 на Бо- 
гурасвському вапняковому кар’є¬ 
рі (м. Біла Калитва Ростовської 
обл.). Створюють Т. (мал.) пере¬ 
важно на базі самоскида. В СРСР 
вантажопідйомність Т. досягає 
65 т, швидкість руху на підйом — 
10—12 км/год, питома витрата 
електроенергії —0,3 кВт • год/(тХ 
X км). Застосовують Т. в осн. на 
відкритих гірничих роботах, іно¬ 
ді — в містах з розвинутою кон¬ 
тактною мережею. 
ТРб/11 (давньосканд. ІгоІІ — 
страховище) — у сканд. міфоло¬ 
гії й фольклорі надприродні істо¬ 
ти (найчастіше велетні, рідше — 
карлики), ворожі людям. 
ТРбЛЛОП (Тгоііоре) Антоні 
(Ентоні; 24.ІУ 1815, Лондон — 
6.XII 1882, там же) — англ. пись¬ 
менник. Син Ф. Троллоп. Друку¬ 
ватися почав 1847. Найвизначніше 
досягнення Т.— цикл реалістичних 
романів з життя провінційного 
дворянства й духівництва «Бар- 
сетшірські хроніки» (1855—67). 
У романах «Фініас Фіни...» 
(1869), герой якого виступає проти 
політики уряду з ірл. питання, 
«Прем’єр-міністр» (1876) та ін. 
зображено парламентське життя 
в Англії. Притаманний більшості 

творів Т. легкий гумор змінюєть¬ 
ся на гостру сатиру в романі «Як 
ми живемо тепер» (1875). Автор 
літ.-критичної праці «Теккерей» 
(1879), книг дорожніх нарисів. 
Те.: Рос. перекл.— Барчестер- 
ские башни. М.. 1970. 

О. 1. Земляний 
ТРбЛЛОП (Тгоііоре) Френсіс 
(10.III 1780, Стейплтон, Англія — 
6.Х 1863, Флоренція, Італія) — 
англ. письменниця. Мати А. Трол- 
лопа. В кн. нарисів «Домашні зви¬ 
чаї американців» (1832) об’єктив¬ 
но зобразила життя найбідніших 
прошарків амер. суспільства. Най- 
відоміші романи Т.: «Вікарій із 
Рексхілла» (1837), трилогія «Вдо¬ 
ва Барнабі» (1838), «Заміжня 
вдова» (1840), «Родина Барнабі в 
Америці» (1843). В останньому 
романі трилогії гостро критику¬ 
вала амер. звичаї, в романі «Жит¬ 
тя й пригоди Майкла Армстронга» 
(1840) засуджувала жорстокість 
фабрикантів, що експлуатують ди¬ 
тячу працю. О. І. Земляний. 
ТРОМБ (від грец. Орбцрод— 
грудка, згусток) — згусток крові, 
що може утворюватися зажиттєво 
в усіх відділах серцево-судинної 
системи (просвіті кровоносної су¬ 
дини, порожнині серця) за умов 
ушкодження судинної стінки, по¬ 
рушення течії крові, зміни складу 
крові тощо. Розрізняють Т. коа- 
гуляційні, в основі яких лежать 
звичайні механізми зсідання кро¬ 
ві, і аглютинаційні (преципітацій- 
ні), що утворюються з кров’яних 
пластинок при зсіданні і склею¬ 
ванні їх на внутр. поверхні судини. 
На первісний аглютинаційний 
тромб може нашаровуватися коа- 
гуляційний. Залежно від складу 
розрізняють Т. червоні, білі, мі¬ 
шані (шаруваті) і гіалінові. Чер¬ 
воні Т. складаються в осн. з ери¬ 
троцитів, утворюються швидко, 
найчастіше у венах, при повільній 
течії крові; білі Т.— з тромбоци¬ 
тів, лейкоцитів і фібрину, ут¬ 
ворюються повільно при швидкій 
течії крові. Мішані Т. мають 
шарувату будову і гофровану 
поверхню, містять ділянки білого 
і червоного Т., головкою прикріп¬ 
лені до ендотелію судини. Гіаліно¬ 
ві Т. утворюються в капілярах і 
складаються з гомогенної білко¬ 
вої маси. Т. може стати джерелом 
емболії або його гнійного роз¬ 
плавлений, що в останньому ви¬ 
падку веде до сепсису. 

С. С. Лаврик. 
ТРОМВЕТТІ (ТготЬеШ) Альфре- 
до (6.1 1866, Болонья — 5.VII 1929, 
Лідо-ді-Венеція) — італ. мово¬ 
знавець, член Італ. академії (з 
1929). Закінчив Болонський ун-т, 
професор цього ун-ту (з 1904). 
Висунув теорію моногенезу (спіль¬ 
ного походження) всіх мов земної 
кулі. Осн. праці: «Єдність похо¬ 
дження мови» (1905), «Нариси за¬ 
гального порівняльного мовознав¬ 
ства» (ч. 1—3, 1908—20), «Основи 
мовознавства» (ч. 1—2, 1922—23), 
«Етруська мова» (1928), «Нарис 
античної ономастики Середземно¬ 
мор’я» (вид. 2-е, 1942). 

С. В. Семчинський. 
ТРОМБГн (від грец. брбцрод — 
грудка, згусток), фібриногеназа — 
фермент класу гідролаз, найваж¬ 
ливіший компонент системи зсі¬ 
дання крові людини і тварин. За 

хім. природою Т.— глікопротегд 
з мол. масою бл. 40 000; містить 
бл. 5 % вуглеводів. Молекула Т. 
складається з двох поліпептидних 
ланцюгів (А та Б), з’єднаних ди- 
сульфідним зв’язком. В Б-лан- 
цюзі знаходиться активний центр 
ферменту. Т. існує в кількох ак¬ 
тивних формах, які відрізняються 
будовою Б-ланцюга. В крові Т. 
наявний у вигляді неактивної 
форми — протромбіну. Осн. функ¬ 
ції Т.— перетворення фібриноге¬ 
ну в фібрин шляхом розщеплення 
пептидних зв’язків, утворених за¬ 
лишком аргініну, відщеплення 
фібрин-мономеру, що далі поліме- 
ризується в згусток фібрину — 
основу тромбу. За участю Т. від¬ 
буваються активація факторів зсі¬ 
дання крові (XIII, V, VIII) і агре¬ 
гація тромбоцитів, а також сти¬ 
скання (ретракція) кров’яного 
згустка. В медицині Т. за¬ 
стосовують для зупинки капіляр¬ 
них кровотеч. 
ТРОМ БО ЕЛАСТОГРАФІЯ —дос¬ 
лідження процесу зсідання крові 
та еластичності кров’яного згуст¬ 
ка. Т. провадиться за допомогою 
приладу — тромбоеластографа, 
який дає можливість одержати на 
фотопапері криву зсідання крові— 
тромбоеластограму. Окремі части¬ 
ни її характеризують фазу утво¬ 
рення тромбопластину, формуван¬ 
ня згустка, час повного зсідання 
крові, що дозволяє в деякій мірі 
орієнтуватися в характері пору¬ 
шень системи зсідання крові. 

С. С. Лаврик. 
ТРОМ БОЕМ БОЛГЯ, тромбоем- 
болічна хвороба (від тромб і 
грец. бцРоХбс — вкидання) — тром¬ 
боз кровоносних судин або по¬ 
рожнин серця з занесенням части¬ 
нок тромбу (тромбоемболів) в ін. 
ділянки серцево-судинної систе¬ 
ми. Друга назва Т. особливо ви¬ 
правдана повторними, множинни¬ 
ми тромбоемболами в артеріях 
різних органів і частин організму. 
Істотну роль у розвитку Т. відігра¬ 
ють зміни в системі зсідання крові, 
що виникають внаслідок інфек¬ 
ційних і ряду ін. захворювань, 
травмування кровоносних судин 
під час операцій, тривалий пос¬ 
тільний режим, емоціональне пе¬ 
ренапруження. Тромбоз при Т. 
слід відрізняти від тромбозу, що 
є фізіологічною реакцією, напр., 
при травмах з пораненням судин, 
коли тромб сприяє припиненню 
кровотечі. Первинна локалізація 
тромбоемболічного процесу може 
бути різною: порожнини серця, 
аорта і її великі гілки, вени, пе¬ 
реважно периферичні. Т. може 
супроводити пороки серця, ін¬ 
фаркт міокарда, аневризму сер¬ 
ця, атеросклероз аорти та ін. за¬ 
хворювання. З порожнини лівого 
серця або аорти тромбоемболи мо¬ 
жуть заноситися в артерії нижніх 
кінцівок, брижові судини, арте¬ 
рії нирок, селезінки, мозку; з по¬ 
рожнин правого серця, вен ниж¬ 
ніх кінцівок і малого таза — в леге¬ 
неву артерію та її розгалуження. 
Клінічна картина Т. залежить від 
того, яка судина і на якому рівні 
зазнала обтурації (закупорки). 
На відміну від тромбозу, який 
розвивається поступово і пору¬ 
шення кровообігу при ньому на¬ 
стає повільно, при Т. перебіг всіх 
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Троль і кішка. Малю¬ 
нок Т. Кіттельсена. 
1887.Національна гале¬ 
рея. Осло. 

Тролейвоз. 
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П. Т. Тронько. 

цих явищ гострий. Розрізняють Т. 
судин великого кола кровообігу 
і малого кола кровообігу. Прог¬ 
ноз при Т. найчастіше тяжкий, так, 
напр., Т. легеневої артерії вияв¬ 
ляється раптовим болем в ділянці 
серця, різкою блідістю, потім си¬ 
нюхою обличчя, здуттям вен шиї, 
збудженням хворого і непритом¬ 
ністю. Смерть може настати про¬ 
тягом кількох хвилин. Ліку¬ 
вання: хворих з підозрою на 
Т. будь-яких судин необхідно тер¬ 
міново госпіталізувати; введення 
антикоагулянтів, фібринолізину 
та ін. Див. також Емболія. 

С. С. Лаврик. 
ТРОМБОЗ — процес зажиттєвого 
утворення згустків крові (тром¬ 
бів) в кровоносних судинах або 
в порожнинах серця людини і тва¬ 
рин; утруднює або припиняє міс¬ 
цевий кровообіг. Спричинюється Т. 
ураженням стінок судин внаслідок 
атеросклерозу, запальних проце¬ 
сів, інтоксикацій, травм, уповіль¬ 
ненням кровообігу в зв’язку з роз¬ 
ладом серцевої діяльності або 
патологічним розширенням судин 
(іаневризми, варикозне розширен¬ 
ня вен) тощо. Велику роль у ви¬ 
никненні Т. відіграють зміни біо¬ 
хімічного складу крові, які при¬ 
скорюють її зсідання. Т. в систе¬ 
мі коронарного кровообігу веде 
до інфаркту міокарда, Т. судин 
мозку — інсульту, порушення 
кровопостачання певної ділянки 
тканини — некрозу. Надалі мож¬ 
ливе як розчинення (лізис) тром¬ 
бу з частковим або повним віднов¬ 
ленням прохідності судини, так 
і пророщування сполучною ткани¬ 
ною чи капілярами, що може при¬ 
вести також до відновлення крово¬ 
обігу або до ущільнення. Л і - 
кування: антикоагулянти, 
спазмолітичні і протизапальні 
препарати тощо, іноді хірургічне 
видалення тромбу. Див. також 
Зсідання крові, Тромбоемболія, 
Тромбофлебіт. С. С. Лаврик. 
ТРОМБбН (італ. ІготЬопе, від 
ІготЬа — труба) — мідний ду¬ 
ховий муз. інструмент. Вперше 
згаданий в л-рі 15 ст. Т. — цилінд¬ 
рична, двічі зігнута трубка (довж. 
бл. З тис. мм, діаметр бл. 15 мм), 

Розсувний тромбон. 

що закінчується широким роз¬ 
трубом; у другий кінець трубки 
вставляється чашкоподібне дуль¬ 
не— мундштук. Т. бувають роз¬ 
сувні (цугтромбон), рідше вен¬ 
тильні; мають 6 різновидів (від 
сопрано до контрабаса). Викори¬ 
стовується як оркестровий і соль¬ 
ний інструмент. 
ТРОМБОФЛЕБІТ [від тромб і 
грец. фХєф (фХє(36е) — вена] — 
запалення стінки вени з утворен¬ 
ням тромбу в її просвіті. Т. може 
спричинюватися деякими інфек¬ 
ційними хворобами {грип, висип¬ 
ний і черевний тифи, дизентерія, 
бешиха), виникати після пологів 
і абортів, при гнійних запальних 
процесах {флегмона, карбункул, 
остеомієліт та ін.), при варикоз¬ 

ному розширенні вен, а також 
бути наслідком уповільнення пли¬ 
ну крові і підвищення її зсідання. 
За клінічною картиною розрізня¬ 
ють Т. поверхневих, часто вари¬ 
козно змінених, і глибоких вен; 
особливо часто уражаються вени 
нижніх кінцівок і малого таза, 
рідше порожнисті, ворітна, печін¬ 
кова. Т. поділяють також на не- 
гнійні та гнійні, а за перебігом— на 
гострі та хронічні (з періодичним 
загостренням). Ознаки Т. зале¬ 
жать відстадії захворювання. Заг. 
ознаки Т.: місцева припухлість і 
болючість, ущільнення відповід¬ 
ної вени, підвищення в’язкості 
та здатності крові зсідатися, при 
деяких формах Т.— гарячковий 
стан, набряк ураженої ділянки 
(найчастіше кінцівки). 
Лікування: постільний ре¬ 
жим, антибіотики, антикоагулян¬ 
ти тощо, в разі необхідності — 
хірургічне втручання. 

# С. С. Лаврик. 
ТРОМ БОЦЙТИ (від грец., Орбц- 
(Зод — грудка, згусток і хгЗтод — 
вмістище, тут — клітина) — один 
з видів формених елементів кро¬ 
ві хребетних тварин і людини; 
беруть участь у зсіданні крові. 
Т. хребетних тварин (крім ссавців) 
— клітини з щільним ядром і слаб- 
кобазофільною цитоплазмою (див. 
Базофілія). У ссавців, в т. ч. лю¬ 
дини (їх здебільшого наз. кров’я¬ 
ними пластинками), являють со¬ 
бою без’ядерні тільця діаметром 
2—5 мкм, утворюються з клітин 
кісткового мозку — мегакаріо¬ 
цитів (див. Кровотворення); в 
крові в нормі їх міститься 180— 
320 109/л. 
ТРОМБОЦИТОПЕНІЯ (від 
тромбоцити і грец. лєуїсс — неста¬ 
ча), тромбопенія — зменшення 
кількості тромбоцитів в перифе¬ 
ричній крові. Розрізняють фізіоло¬ 
гічну і патологічну Т. Фізіологіч¬ 
на Т. настає під час сну, після прий¬ 
мання їжі, в менструальному пе¬ 
ріоді. Патологічна Т. спричинюєть¬ 
ся зниженим виробленням, поси¬ 
леним розпадом або підвищеним 
споживанням тромбоцитів. Зни¬ 
ження їх вироблення може вини¬ 
кати при звуженні зони кровотво¬ 
рення при остеосклерозі, розро¬ 
станні патологічної тканини (напр., 
при лейкозах), фіброзі кісткового 
мозку після впливу іонізуючого 
випромінювання, при токсичних 
ураженнях кісткового мозку {уре 
мія, отруєння бензолом). Посиле¬ 
ний розпад тромбоцитів спостері¬ 
гається при медикаментозній 
алергії, що може бути наслідком 
введення деяких ліків, при пур¬ 
пурі тромбоцитопенічніи, спле- 
номегалії тощо. Підвищене спо¬ 
живання тромбоцитів спостеріга¬ 
ється при численному утворенні 
тромбів. При Т. порушується зсі¬ 
дання крові, що веде до крово¬ 
точивості слизових оболонок, ви¬ 
никнення петехій і крововиливів 
у внутр. органи. Лікування 
Т. спрямоване на усунення осн. 
захворювання, що викликало Т.; 
кровоспинні засоби, переливання 
тромбоцитарної маси. 

С. С. Лаврик. 
ТРОМП (франц. Ьгошре, букв.— 
ріжок, труба) — склепіння у 
вигляді частини конуса, чверті 
сферичного купола тощо. З допо¬ 

могою Т. зводять круглий у плані 
купол або барабан над чотирикут¬ 
ним у плані приміщенням, роб¬ 
лять перехід від нижньої чотири¬ 
кутної частини будинку до верх¬ 
ньої восьмикутної тощо. Т. були 
поширені в архітектурі багатьох 
країн Сходу, Закавказзя, іноді 
застосовувалися у зодчестві Ві¬ 
зантії. 
ТРбМСЕ — місто на Пн. Норвегії, 
адм. ц. фюльке Тромс. Риболов¬ 
ний порт на невеликому острові 
поблизу о. Сьор-Квалей в Нор¬ 
везькому м. 44 тис. ж. (1976). Роз¬ 
винута рибообр. пром-сть. Судно¬ 
будування, металообробка. Уні¬ 
верситет. 
ТРбНГЕЙМ — місто на Зх. Нор¬ 
вегії, адм. ц. фюльке Середній 
Треннелаг. Порт на березі Трон- 
геймс-фіорду, залізнична станція. 
135 тис. ж. (1976). Розвинуті ма¬ 
шинобудування (у т. ч. суднобу¬ 
дування і судноремонт) та харчо¬ 
смакова (гол. чин. рибна і молочна) 
пром-сть. Деревообр. та швейні 
підприємства. Ун-т. Архіт. пам’ят¬ 
ки 11—13 ст. Т. засн. 997. 
ТРОНЬКб Петро Тимофійович 
[н. 29.VI (12.VII) 1915, с. Забро¬ 
ди, тепер Богодухівського р-ну 
Харків, обл.] — держ. і парт, діяч 
УРСР, укр. рад. історик, акад. 
АН УРСР (з 1978). Член КПРС з 
1939. Закінчив Київ, ун-т (1948), 
Академію сусп. наук при ЦК 
ВКП(6) (1951). В 1932—36 — на 
пед. і комсомольській роботі в 
Харків, обл. В 1936—37 — кур¬ 
сант військ, школи морських льот¬ 
чиків. У 1937—41 — на керівній 
комсомольській роботі. Учасник 
Великої Вітчизн. війни. В 1944—■ 
47 — перший секретар Київ, обко¬ 
му і міськкому ЛКСМУ, другий 
секретар ЦК ЛКСМУ. В 1951— 
52 — зав. відділом, 1952— 60— 
секретар Київ, обкому партії, 
1960—61 — зав. відділом пропаган¬ 
ди і агітації ЦК Компартії Украї¬ 
ни. В 1961—78 — заст. Голови Ра¬ 
ди Міністрів УРСР, 1978—79 — 
віце-президент АН УРСР. З 1980— 
зав. відділом Ін-ту історії АН 
УРСР. В 1965 очолював делегацію 
УРСР на 20-й сесії Ген. Асамблеї 
ООН. З 1968 — голова правління 
Укр. т-ва охорони пам’яток істо¬ 
рії та культури. На XXII—XXV 
з’їздах Компартії України обирав¬ 
ся членом ЦК. Депутат Верховної 
Ради УРСР 2 і 5—10-го скликань. 
Осн. праці — з історії Великої 
Вітчизн. війни 1941—45 та історії 
комсомолу. Голова Гол. редколе¬ 
гії 26-томної «Історії міст і сіл 
Української РСР». Член редколе¬ 
гії і один з авторів 3-томної праці 
«Українська РСР у Великій Віт¬ 
чизняній війні Радянського Сою¬ 
зу 1941—1945 рр.» (1967—69). 
Нагороджений орденом Леніна, 
4 орденами Трудового Червоного 
Прапора, ін. орденами, медалями. 
Держ. премія СРСР, 1976. 
Те.: В боях за Вітчизну. К., 1960; 
Подвиг твоих отцов. М., 1970; Защи- 
щая Советскую Родину. М.. 1979; Ле- 
топись дружбьі и братства. К., 1980; 
Киен социалистический. К.. 1982. 
ТРООСТЙТ — структурна скла¬ 
дова залізовуглецевих сплавів 
(переважно сталей), що являє со¬ 
бою суміш фериту і цементиту 
з віддаллю між пластинками це¬ 
ментиту прибл. 0.1 мкм Нале- 
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жить до перлітних структур, від¬ 
різняється від перліту (див. Пер¬ 
літ у металознавстві) і сорбіту 
тоншою будовою. Утворюється в 
процесі розпаду переохолоджено¬ 
го аустеніту в нижній області 
температурного інтервалу (500— 
550 °С) перлітного перетворення, 
при гартуванні (Т. гартування, 
мал.) і середньотемпературному 
(350—400 °С) відпуску металу (Т. 
відпуску). Твердість Т. за Рок- 
веллом (див. Роквелла метод) 
прибл. 33—45. У сталей з структу¬ 
рою Т. високі міцність і пружність, 
з них виготовляють гол. чин. пру¬ 
жини і ресори. Назва — від імені 
франц. вченого Л. Ж. Труста 
(І. ]. Тгоозі, 1825—1911). 
ТРОПАК — укр. нар. танець. 
Має кілька варіантів. За харак¬ 
тером виконання близький до го¬ 
пака. Танц. рухи — дрібушки. 
ТРОПАР (грец. троларіоу) — 
у православному богослужінні — 
молитовний вірш для співу, який 
прославляє якесь свято чи «свя¬ 
того». 
ТРОПИ (від грец. грблос, — зво¬ 
рот) — слова, фрази, вирази, 
вжиті не в прямому (основному), 
а в образному, переносному зна¬ 
ченні. Основне значення слова і 
його смисл у певному контексті 
можуть різнитися (золотий пер¬ 
стень, золоте серце, золоте весіл¬ 
ля). Ця особливість слова, його 
здатність розкривати додаткові 
смислові відтінки і лежить в осно¬ 
ві Т. Т. є загальним явищем мови, 
але особливого значення вони на¬ 
бувають у худож. творі, увираз¬ 
нюючи й конкретизуючи уявлення 
про зображувані предмети і яви¬ 
ща дійсності. У створюваних і 
вживаних письменником Т. вияв¬ 
ляються своєрідність його бачен¬ 
ня світу, особливості мови і стилю. 
До Т. належать епітет, порівнян¬ 
ня, метафора, алегорія, символ, 
метонімія, синекдоха, перифраз, 
іронія, сарказм та ін. 

В. М. Лесин. 
ТРОПГЗМИ (від грец. трблос;, 
тут — напрям) — ростові рухи ор¬ 
ганів рослин, спричинені одно¬ 
бічним впливом факторів зовніш¬ 
нього середовища. В основі Т. ле¬ 
жить явище подразливості. Від¬ 
повідно до природи подразника 
розрізняють: геотропізм 
(орієнтування органів рослин від¬ 
носно напряму сили земного тя¬ 
жіння); фототропізм (зу¬ 
мовлюється дією одностороннього 
освітлення), гідротропізм 
(викликається нерівномірним роз¬ 
поділом води в грунті й повітрі); 
хемотропізм (виникає під 
впливом хім. речовин), термо¬ 
тропізм (зумовлюється дією 
т ри). Органи рослин наз. о р т о - 
тропними, якщо вони розмі¬ 
щуються за напрямом дії подраз¬ 
ника (напр., центр, стебло і ко¬ 
рінь в разі геотропізму), п л аг іо- 
тропними, коли розміщують¬ 
ся під тупим чи гострим кутом, і 
діатропними — під прямим 
кутом до напряму дії подразника 
(напр., листя і бокові гілки та 
корені при гео- та фототропізмах). 
Т. виявляються у згинах відпо¬ 
відної частини рослини в напрямі 
до джерела подразнення (позитив¬ 
ний Т.) або від нього (негативний 
Т.). Згин відбувається внаслідок 

нерівномірності швидкості росту 
двох сторін органу, при цьому 
вміст фітогормону ауксину біль¬ 
ший в вигнутій частині згину, яка 
росте швидше. Завдяки Т. рослини 
найефективніше використовують 
поживні речовини, воду, СВІТЛО, 

уникають шкідливого впливу не¬ 
сприятливих факторів зовнішньо¬ 
го середовища. Див. також Рухи 
у рослин. 
ТР0ПІКИ [від грец. іроліхбс(хіЗх- 
Хос;) — поворотне коло] — уявні 
паралельні кола на поверхні земної 
кулі, віддалені на 23° 27' на Пн. 
і на Пд. від екватора. На Пн. від 
екватора лежить Північний Т., або 
Т. Рака, на Пд.— Південний 
Т., або Т. Козерога. Над Пів¬ 
нічним Т. в день літнього сонце¬ 
стояння (21 або 22. VI), а над Пів¬ 
денним Т. в день зимового сонце¬ 
стояння (21 або 22.XII) Сонце 
опівдні буває в зеніті (проміння 
падає прямовисно). 
тропГнін Василь Андрійович 
[19(30).ПІ 1776(1780?), с. Карпово 
Новгор. губ.— З (15). V 1857, Мо¬ 
сква] — рос. живописець. Син 
кріпака (звільнений 1823). У 1798 
—1804 навчався в петерб. АМ у С. 
Щукіна; її академік — з 1824. У 
1804—12, 1818—21 жив у с. Ку- 
кавці (тепер Могилів-Подільсько- 
го району Вінницької області). 
З 1824 оселився в Москві. В ран¬ 
ній період творчості Т. написав 
портрети героїв Вітчизняної війни 
1812 П. Багратіона, М. Платова 
та ін.; інтимні портрети дружини 
(1809) і сина (1818). Твори 20— 
40-х рр. дещо сентиментальні, але 
в них виявився інтерес до простої 
людини («Мереживниця», 1823; 
«Гаптарка», 1826; «Гітарист», 1832; 
«Селянин, що обстругує костур», 
1834), деякі з них мають романтич¬ 
ні риси (портрети — П. Булахова, 
1823; О. Пушкіна, 1827; В. Зубо¬ 
вої, 1834; автопортрет, 1846). Твор¬ 
чість Т. пов’язана з Україною. Пе¬ 
ребуваючи в Кукавці, художник 
писав портрети укр. селян-кріпа- 
ків («Дівчина з Поділля», «Украї¬ 
нець», «Українка», «Молодий 
український селянин», «Хлопчик з 
топірцем»), створив жанрову кар¬ 
тину «Весілля в селі кукавці». 
Існує припущення, що Т. є авто¬ 
ром портрета Устима Кармалюка 
(1820, Нижньо-агільський музей 
образотворчого мистецтва). Карти¬ 
ни Т. зберігаються в ДМУ ОМ у 
Києві, ДТГ у Москві, ДРМ у Ле¬ 
нінграді, Київ, музеї рос. мисте¬ 
цтва, Харків, худож. музеї, Львів, 
музеї укр. мистецтва. В Москві 
відкрито музей Т. і московських 
художників його часу. Іл. див. 
на окремому аркуші, с. 64—65. 
Літ.: Амшинская А. Василий Андрее- 
вич Тропинин. М., 1970; Василий Анд- 
реевич Тропинин. Исследования, ма- 
тсриальї. М., 1982. 

М. М. Безхутрий. 
ТРОПІЧНИЙ РІК — проміжок 
часу між двома послідовними про¬ 
ходженнями Сонця через точку 
весняного рівнодення. Містить 
365, 242196 серед, сонячних діб. 
Т. р. є основою сонячного кален¬ 
даря', протягом цього періоду від¬ 
бувається повна зміна пір року. 
Див. Рік. 
ТРОПІЧНИЙ ЦИКЛбН — по¬ 
тужний атмосферний вихор у тро- 
пічних широтах з низьким атмо¬ 

сферним тиском у центрі. Вини¬ 
кають у обох півкулях між 5— 
25° широти у зоні внутрішньотро- 
пічної конвергенції при порушенні 
стійкості пасатів. Порівняно з по- 
затропічними циклонами Т. ц. 
мають менші розміри (від 80 км 
до 1000 км), велику інтенсивність 
та значно більші швидкості вітру. 
Рухаються по параболічній траєк¬ 
торії з вершиною, зверненою на 
Зх. У центрі Т. ц. є око бурі — ра¬ 
йон тихої безхмарної погоди. Роз¬ 
різняють тропічні шторми (швид¬ 
кість вітру до 32,6 м/с) і тропічні 
урагани (швидкість вітру дося¬ 
гає 80—100 м/с і більше). Трива¬ 
лість Т. ц. від 2 діб до 3 тижнів. 
Щороку на Землі їх буває понад 
100, найчастіше наприкінці літа — 
на поч. осені. Супроводжуються 
катастрофічними зливами і гро¬ 
зами, мають велику руйнівну си¬ 
лу. В зх. частині Тихого ок. Т. ц. 
наз. тайфунами, в Атлантичному 
ок.— ураганами, в Індійському 
ок., залежно від району виникнен¬ 
ня, — орканами, аравійськими і 
бенгальськими циклонами тощо. 
Т. ц. наз. власними іменами, 
додаючи цифри, що визначають 
масштаби можливої повені (у 
10-бальній системі) та руйнувань 
(у 5-бальній системі), л. 3. Прох 
ТРОПІЧНІ ПОЯСЙ — два при- 
родні пояси Землі, розташовані в 
Пн. і Пд. півкулях між субтропіч¬ 
ними та субекваторіальними поя¬ 
сами. Характерні постійно високі 
т-ри (пересічні місячні вищі за 
10°), пасатна циркуляція повіт¬ 
ря (див. Пасати). В межах Т. п. 
на суходолі переважають пустель 
зони та напівпустель зони, трапля¬ 
ються ділянки саван, вологих 
тропічних лісів. Поверхневі води 
океанів характеризуються високи¬ 
ми т-рами (до 20°), підвищеною 
солоністю (до 37 %о), бідністю 
киснем і планктоном. Карту див. 
т. 4., с. 304—305. 
ТРОПОПАУЗА( ВІД І^)ЄЦ. ТрОЛЦ — 

поворот, зміна і лаосгід — зупин¬ 
ка, припинення) — перехідний шар 
атмосфери між тропосферою і 
стратосферою. Характеризується 
низькими значеннями т-ри (до 
220 К). Висота Т. коливається за¬ 
лежно від геогр. широти, пори ро¬ 
ку та циклонічної діяльності. Спо¬ 
стерігаються розриви Т. (найчасті¬ 
ше у субтропічних широтах) над 
високими циклонами і антицикло¬ 
нами, зумовлені вони також стру¬ 
минними течіями. 
ТРОПОСФЕРА (від грец. тролц— 
поворот, зміна і афаїра—куля) — 
нижній шар атмосфери між по¬ 
верхнею Землі і стратосферою, 
від якої відокремлений перехід¬ 
ним шаром — тропопаузою. Про¬ 
стягається у полярних широтах 
пересічно до 8—10 км, у помір¬ 
них —до 10—12 км, у тропічних — 
до 16—18 км. Характеризується 
зниженням т-ри з висотою (у се¬ 
редньому на 0,6° на кожні 100 м). 
Пересічна річна т-ра повітря на 
верх, межі Т. становить 218 К у 
полярних широтах і 193 К поблизу 
екватора. В нижній Т. мають 
місце інверсії температури. У 
Т. зосереджено бл. 80 % атм. по¬ 
вітря та осн. маса водяної пари; 
тут утворюються майже всі хма¬ 
ри, туман. Атм. тиск з висотою 
значно зменшується, швидкість 

ТРОПОСФЕРА 

В. А. Тропінін. 
Автопортрет. Фрагмент 
1846. ДТГ у Москві. 

Троостит гартування. 
Тем іі смуги — цемен¬ 
тит, світлі ділянки — 
фер ит. Мікрострукту¬ 
ра. Збільшено в 14 400 
раз 
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ТРОПОСФЕРНИЙ 
РАДІОЗВ’ЯЗОК 

Тропосферний радіо¬ 
зв'язок: 
1 — передавач; 
2 — пром.інь 
передавача; 
3 — шари, що розсіюють 
радіохвилі; 
4 — промінь приймача; 
5 — приймач. 

вітру зростає. У верх. Т. спостері¬ 
гаються струминні течії, у ниж¬ 
ній переважають вітри зх. та сх. 
напрямів, сезонні (мусони) і по¬ 
стійні {пасати). У Т. утворюються 
фронти атмосферні, розвивають¬ 
ся циклони і антициклони та ін. 
атм. процеси, що визначають по¬ 
году і клімат. Нижня Т. дуже за¬ 
пилена. Забрудненість повітря у 
великих містах досягає десятків 
тисяч пилових частинок в 1 см3. 
У Рад. Союзі прийнято ряд поста¬ 
нов і законодавчих актів, зокрема 
закон «Про охорону атмосферно¬ 
го повітря» (1980), що передбача¬ 
ють контроль за ступенем забруд¬ 
неності атмосфери і заходи щодо 
охорони повітр. басейну._ 

| К. Т. ЛогвиновЛ 

ТРОПОСФЕРНИЙ РАДІОЗВ’Я¬ 
ЗОК — зв’язок, що грунтується 
на властивості радіохвиль відби¬ 
ватись від електричних неоднорід- 
ностей шарів тропосфери; вид 
радіозв'язку. Здійснюється на де¬ 
циметрових і сантиметрових хви¬ 
лях (див. Поширення радіохвиль). 
Віддаль між станціями Т. р. 
(мал.), що передають і приймають 
радіохвилі, може становити 1000 
км, однак на практиці звичайно 
споруджують лінії радіорелейно¬ 
го зв'язку з використанням Т. р. 
в усіх або в деяких їхніх ланках. 
На лініях Т. р. користуються по¬ 
тужними передавачами (1—50 
кВт), високочутливими прийма¬ 
чами, антенами великих розмі¬ 
рів, а також застосовують спец, 
методи, що дають змогу запобі¬ 
гати завмиранню радіосигналів. 
Такі лінії споруджують переваж¬ 
но в малонаселених важкодоступ- 
них районах, де їх будівництво й 
експлуатація економічно і техніч¬ 
но доцільні. 2.XI 1981 відкрито 
лінію Т. р. між СРСР та Індією. 
Єдиною в СРСР і однією з перших 
у світі є приймально-передаваль¬ 
на Душанбинська станція, яка й 
забезпечує (разом з індійською 
станцією) тропосферний радіозв’я¬ 
зок між двома країнами. 
ТРОПОТЯНКА — укр. нар. та¬ 
нець. Поширений у зх. областях 
України. Жвавий і темперамент¬ 
ний. Муз. розмір 2/4. Назва похо¬ 
дить від танцю тропак. 
ТРОПОФГТИ (від грец. тролі) — 
поворот, зміна і ф^тбV — росли¬ 
на) — рослини, що ростуть в обла¬ 
стях з регулярним чергуванням 
вологої й посушливої пір року. 
В процесі еволюції Т. пристосува¬ 
лися до мінливих умов зволожен¬ 
ня шляхом регулювання водного 
балансу. Напр., на посушливий 
період одні Т. замінюють великі 
листки на дрібні, скидають їх 
або кінці гілок (листяні дерева), 
інші — втрачають вологу (нагрун- 
тові лишайники). Термін «тропо- 
фіти» запровадив нім. ботанік А. 
ПІімпер (1898). 
тростянЄць — місто Сум. обл. 
УРСР, райцентр, на р. Борім лі 
(бас. Дніпра). Залізнична ст. Смо- 
родине. Вперше згадується 1660. 
В 1904 в Т. було організовано гру¬ 
пу РСДРП. Рад. владу встановле¬ 
но в кінці грудня 1917. З 1940 Т.— 
місто. В роки Великої Вітчизн. 
війни в період нім.-фашист, оку¬ 
пації (Ю.Х 1941—9.УІІІ 1943) в 
Т. діяв підпільний райком комсо¬ 

молу. В місті — маш.-будівний, 
«Електропобутприлад», цукр., 
маслороб., комбікорм., мінераль¬ 
ної води, 2 цегельні та елітного 
насіння цукр. буряків з-ди, шо¬ 
коладна ф-ка, деревообр., хлі¬ 
бопродуктів, пром. комбінати, ліс- 
госпзаг, райсільгосптехніка, рай- 
сільгоспхімія, міжгосп. буд. орг- 
ція, комбінат побутового обслуго¬ 
вування. Краснотростянецька лі- 
содослідна станція Укр. н.-д. ін-ту 
лісового г-ва, дендропарк. Про- 
фес.-тех. уч-ще, 5 заг.-осв. та му¬ 
зична школи, 2 лікарні, Будинок 
культури, кінотеатр, 3 клуби, 
6 б-к, музей П. І. Чайковського. 
В Т. народився укр. рад. учений 
у галузі заг. машинобудування 
В. О. Добровольський. В Т. бували 
П. І. Чайковський (1864), П. А. 
Грабовський (1883—85), А. П. Че- 
хов (1889). 
тростянЄць — селище місь¬ 
кого типу Війн. обл. УРСР, рай¬ 
центр, на р. Тростянці (прит. Пд. 
Бугу). Залізнична станція. 7,6 тис. 
ж. (1983). Вперше згадується 1598. 
Був під владою шляхет. Польщі, 
після 2-го її поділу (1793) Т. у 
складі Правобережної України 
возз’єднано з Росією. Рад. владу 
встановлено в січні 1918. З 1957 
Т.— с-ще міськ. типу. У Т.—спир¬ 
товий, маслоробний, комбікормо¬ 
вий, насіннєвий і хлібний з-ди, 
м’ясний та пром. комбінати, рай¬ 
сільгосптехніка, райсільгоспхімія, 
комбінат побутового обслугову¬ 
вання. 2 заг.-осв., музична та 
спорт, школи, лікарня, Будинок 
культури, 3 б-ки. краєзнавчий 
музей. 
«тростянЄць» — дендрологіч¬ 
ний заповідник АН УРСР. Роз¬ 
ташований в с. Тростянці Ічнян¬ 
ського р-ну Черніг. обл., за 25 
км від залізнич. ст. Качанівка, на 
р. Тростянці (бас. Дніпра); пл. 
205 га. «Т.» — пам’ятка садово- 
паркової архітектури 19 ст. Зас¬ 
нований 1834 І. М. Скоропад¬ 
ським. «Т.» — ландшафтний 
(пейзажний) парк з мальовничими 
галявинами, оригінальними ком¬ 
позиціями насаджень: «Шапка 
Мономаха», «Сосновий букет», 
«Корона», штучно створеним рель¬ 
єфом («Швейцарія») з «горами» 
Дідова, Ротонда, Сторожова, Мох¬ 
ната, мальовничими ставками (пл. 
10,5 га), малими архіт. спорудами 
(мости, колони, кам’яні баби). 

У дендропарку «Тростянець». 

В парку росте 520 видів і форм 
дерев і чагарників, з яких хвойні 
становлять бл. 40 %; в колекціях 
дерев і чагарників (арборетумі) — 
1700 видів, різновидностей і форм, 
декоративн х квіткових рослин — 
250 сортів. В «Т.» є інтродукцій¬ 
ний (див. Інтродукція організмів) 
розсадник та дослідно-виробничий 
розсадник декоративних рослин. 

Проводиться наук, робота з пар- 
кознавства, дендрології, насін¬ 
ництва. М. Г. КУрдюк. 
ТРОСТЯНЄЦЬКИЙ РАЙОН — 
у пд.-сх. частині Війн. обл. УРСР. 
Утворений 1923. Площа 0,9 тис. 
км2. Нас. 66,8 тис. чол. (1983). У 
районі — 39 населених пунктів, 
підпорядкованих міській, селищ¬ 
ній і 16 сілье. Радам нар. депута¬ 
тів. Центр — смт Тростянець. 
Т. р. розташований в межах По¬ 
дільської височини. Поверхня — 

підвищена рівнина, розчленована 
плоскодонними долинами річок, 
балками та ярами. Корисні копа¬ 
лини: граніт, глина, пісок. Річ¬ 
ки — Південний Буг з прит. Сіль- 
ницею, Тростянцем та Дохною. 
Грунти опідзолені й чорноземні. 
Лежить у лісостеповій зоні. Ліси 
(граб, ясен, липа, клен, дуб) зай¬ 
мають 17,8 тис. га. Найбільші 
промислові підприємства: Лади- 
жинська ДРЕС імені 50-річчя 
СРСР. Тростянецький м’ясоком¬ 
бінат, ладижинські ферментний, 
біохімічний та силікатної цегли 
з-ди, Ободівський та Капустян- 
ський цукр. комбінати. Комбінат 
побутового обслуговування (Тро¬ 
стянець) та 4 будинки побуту. Спе¬ 
ціалізація с. г.— землеробство 
зернового і тваринництво м’ясо- 
мол. напрямів. Площа с.-г. угідь 
1982 становила 63,4 тис. га, у т. ч. 
орні землі — 58,9 тис. га. Гол. 
культури: озима пшениця, куку¬ 
рудза, цукр. буряки, соняшник, 
картопля, овочеві. В Т. р.— 15 
колгоспів, 3 радгоспи, птахофаб¬ 
рика, райсільгосптехніка, райсіль¬ 
госпхімія. Залізничні станції: 
Ладижин, Тростянець, Демківка. 
Автомоб. шляхів — 295 км, у т. ч. 
з твердим покриттям — 256 км. 
У районі — технікуми: Верхів- 
ський с.-г. та Ладижинський меха; 
нізації с. г.; 32 заг.-осв., З муз. і 
З спорт, школи; 42 лік. заклади, у 
т. ч. 5 лікарень. 19 будинків куль¬ 
тури, 20 клубів, 2 кінотеатри, 38 
кіноустановок, 44 б-ки; музеї: 
краєзнавчий (Тростянець) та Г. І. 
Котовського (с. Ободівка). У с. 
Верхівці Т. р. народився укр. рад. 
письменник К. К. Гриб, у с. Сло- 
бодо-Ободівці (тепер с. Ободівка) 
— укр. живописець О. X. Новаків* 
ськии. У Т. р. видається газ. «Ле¬ 
нінським шляхом» (з 1930). 

А. Д. Хоменчук. 
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тростянЄцький РАЙОН — 
у пд.-сх. частині Сум. обл. УРСР. 
Утворений 1923. Площа 1,1 тис. 
км2. Нас. 51,7 тис. чол. (1983). У 
районі — 53 населені пункти, під¬ 
порядковані міській та 16 сільс. 
Радам нар. депутатів. Центр — м. 
Тростянець. Поверхня району— 
хвиляста рівнина, розчленована 
неглибокими балками. В межах 
району — відроги Середньоросійсь- 
кої височини. Корисні копалини: 
глини, піски. Річки — Ворскла та 
її прит. Борімля і Ворсклиця (бас. 
Дніпра). Грунти в основному чор¬ 
ноземні. Лежить у лісостеповій зо¬ 
ні. Ліси (дуб, сосна, береза, клен, 
липа, ясен) займають 31,6 тис. га. 
У межах району — частина Баки- 
рівського держ. заказника. Най¬ 
більші пром. підприємства: тро- 
стянецькі маш.-буд., «Електро- 
побутприлад», елітного насіння 
цукрових буряків, цукровий та 
мінеральних вод з-ди, шоколадна 
ф-ка, деревообробний комбінат, 
Боромлянська лозомеблева ф-ка. 
Комбінат побутового обслугову¬ 
вання (Тростянець). Спеціаліза¬ 
ція с. г.— землеробство зерново- 
буряківничого, тваринництво м’я- 
со-мол. напрямів. Площа с.-г. 
угідь 1982 становила 62,6 тис. га, 
у т. ч. орні землі — 49,7 тис. 
га, сіножаті й пасовища — 12,5 
тис. га. Гол. культури: озима пше¬ 
ниця, овес, ячмінь, кукурудза, 
цукр. буряки, соняшник, овочеві. 
Скотарство, свинарство. В Т. р.— 
12 колгоспів, радгосп, райсіль- 

госптехніка, райсільгоспхімія. За¬ 
лізничні станції: Смородине, Бо- 
ромля, Скрягівка та ін. Автомоб. 
шляхів — 248 км, у т. ч. з твердим 
покриттям — 156 км. 
У районі — 24 заг.-осв., музична і 
спорт, школи. Краснотростянець- 
ка лісодослідна станція Укр. н.-д. 
ін-ту лісового г-ва; 38 лік. закла¬ 
дів, у т. ч. 8 лікарень. 12 будин¬ 
ків культури, 41 клуб , кінотеатр, 
57 кіноустановок, 43 б-ки, музеї 
П. І. Чайковського та історико- 
краєзнавчий, дендропарк. У с. 
Олексиному Т. р. народився рад. 
легкоатлет В. П. Куц, у с. Дер¬ 
новому — укр. рад. історик П. П. 
Гудзенко. У Т. р. видається газ. 
< Ленінським шляхом» (з 1930). 

О. І. Мартиненко. 
ТРОСТЯНЙЦЯ — річка у Жито¬ 
мир. обл. УРСР, права прит. Іріиі 
(бас. Дніпра). Довж. 62 км, пло¬ 
ща бас. 698 км2. Тече в межах 
Житомир. Полісся. Живлення до¬ 
щове й снігове. Використовують 
для зрошування культур, пасовищ. 
ТРОТЙЛ — те саме, що й трині¬ 
тротолуол. 

ТРОФИМЕНКО Сергій Георгійо¬ 
вич [10 (22).IX 1899, м. Брянськ — 
16.Х 1953, Москва] — рад. військ, 
діяч, генерал-полковник (1944), 
Герой Рад. Союзу (1944). Член 
КПРС з 1918. Н. в сім’ї службов¬ 
ця. В Рад. Армії з 1919. Під час 
громадян. війни учасник боїв 
проти денікінців і петлюрівців, 
боротьби проти бандитизму на 
Київщині (1921). В 1932 закінчив 
Військ, академію ім. М. В. Фрун- 
зе, 1937 — Академію Генштабу. 
В 1939 брав участь у визволенні 
Зх. України, у рад.-фінл. війні 
1939—40. Під час Великої Вітчизн. 
війни 1941—45 — команд, групою 
військ, 32-ю, 7-ю, 27-ю арміями. 
Війська 27-ї армії під команду¬ 
ванням Т. брали участь у визво¬ 
ленні України. Після війни Т. 
командував військами ряду окру¬ 
гів. Депутат Верховної Ради СРСР 
2—3-го скликань. Нагороджений 
4 орденами Леніна, 3 орденами 
Червоного Прапора, ін. орденами, 
медалями. 
ТРОФЙМОВ Андрій Васильович 
(1856, Грязовець, тепер місто Во¬ 
лог. обл.— 26.IV 1925, Одеса) — 
учасник боротьби за владу Рад на 
Україні. Член Комуністичної 
партії з 1904. Н. у сім’ї відставно¬ 
го солдата. В революц. русі з 1875. 
З 1886 працював на з-дах і в май¬ 
стернях Одеси, вів революц. робо¬ 
ту серед робітників. Учасник рево¬ 
люц. подій 1905—07 в Одесі. З 
червня 1917 — член Одес. к-ту 
більшовиків. Брав участь у фор¬ 
муванні червоногвард. загонів, 
учасник Одеського січневого зброй¬ 
ного повстання 1918. Під час 
австро-нім., англо-франц. окупа¬ 
ції та дені кінського режиму в 
Одесі — на підпільній роботі. У 
1919—20 — комісар агітпоїзду, 
член виконкому Одеської Ради 
робітничих депутатів, член губви- 
конкому, член Одеського комітету 
партії. 
ТРОФЙМОВ Костянтин Данило¬ 
вич [н. 15 (28).VI 1904, Полтава] 
— укр. і рос. рад. письменник, 
літературознавець, перекладач. 
Член КПРС з 1925. Учасник Вели¬ 
кої Вітчизн. війни. Працював на 
партійній і видавничій роботі, зо¬ 
крема на Україні. Літ. діяльність 
почав 1927. Автор праць про твор¬ 
чість М. О. Островського, пере 
кладач творів І. Нечуя-Левиць- 
кого, Б. Грінченка, О. Маковея, 
І. Ле, І. Микитенка, Остапа Виш¬ 
ні та ін. письменників. Нагоро¬ 
джений орденом Червоної Зірки, 
ін. орденами, медалями. 
Те.: Так закалялась сталь. Новьіе 
страницьі жизни и творчества Н. А. 
Островского. М.. 1982. 

Ф. К. Сарана. 

ТРОФИ МбВИЧ (Трохимович) 
Феофан (р. н. невід.— бл. 1736) — 
укр. культурно-освітній і літера¬ 
турний діяч. Закінчив Києво-Мо- 
гилянську академію (1725) і був 
залишений в ній викладачем піїти¬ 
ки. В 1736 Т. було призначено ар¬ 
хімандритом Заіконоспаського мо¬ 
настиря (Москва, Китай-город) і 
ректором С лов’яно-греко-латин¬ 
ської академії. Т., як і Феофа- 
на Прокоповича та Інокентія Не- 
руновича, вважають ймовірним 
автором драми «Милость Бо- 
жія, Украйну... свободившая...» 
(1728), в якій оспівується визволь¬ 

на війна українського народу 1648 
—54, возз’єднання України з Ро¬ 
сією. В. П. Колосова. 
ТРОФИМУК Андрій Олексійович 
[н. З (16). VIII 1911, с. Федьковичі, 
тепер Жабинського р-ну Брест, 
обл. БРСР] — рад. геолог, акад. 
АН СРСР (з 1958). Герой Соціалі¬ 
стичної Праці (1944). Член КПРС 
з 1941. Закінчив Казанський ун-і 
(1933), працював на підприємствах 
нафт, пром-сті. З 1953 — заст. 
директора, з 1955 — директор 
Всесоюзного нафтогазового н.-д. 
ін-ту. З 1957 — директор Ін-ту 
геології і геофізики Сибірського 
відділення АН СРСР (м. Новоси¬ 
бірськ). Осн. праці присвячені 
розшукам і розробці нафт, родо¬ 
вищ. Брав участь у відкритті 
нафт, родовищ Волго-Уральсько: 
нафтогазоносної провіниі'і, За¬ 
хідно-Сибірської нафтогазоносної 
провінції і Сх. Сибіру. Розробим 
метод діагностики нафтоносних 
товщ, об’ємно-генетичний метод 
оцінки прогнозних запасів нафти 
й газу. Т.— співавтор відкриття 
й обгрунтування великих покладів 
газу в твердому (газогідратному) 
стані. Нагороджений 5 орденами 
Леніна, ін. орденами, медалями. 
Державна премія СРСР, 1946. 
1950. 
ТРбФІКА (від грец. трсирії — 
живлення) — сукупність процесів 
клітинного живлення, що спрямо¬ 
вані на збереження структури та 
функції органу й тканини. 
ТРбФІКА НЕРВбВА — вплив 
нервової системи на процеси 
обміну речовин в органах і ткани¬ 
нах, що підтримують їх нормальну 
функціональну здатність та струк- 
турно-хім. організацію. Регулює 
швидкість цього обміну при змі¬ 
нах інтенсивності діяльності орга¬ 
нізму. Значний внесок у розроб¬ 
ку проблеми Т. н. зробили І. М. 
Сєченов, І. П. Павлов, Л. А. Орбе- 
лі, О. Д. Сперанський, зокрема 
укр. вчені М. Н. Зайко, Д. О. 
Альперн та ін. Трофічна функція 
тією чи ін. мірою здійснюється 
всіма нервами. До спец, трофічних 
нервів у організмі належать сим¬ 
патичні нерви (див. Вегетативна 
нервова система), що іннервують 
серцевий м’яз і жирову тканину. 
Трофічний вплив симпатичних нер¬ 
вів серця виявляється у підвищен¬ 
ні рівня обміну речовин у серце¬ 
вому м’язі, що веде до збільшення 
сили його скорочень і швидкості 
проведення збудження по серіпо. 
Трофічні нерви жирової тканини 
стимулюють розщеплення жирів 
до жирних кислот, які використо¬ 
вуються працюючими органами. 
Порушення Т. н. внаслідок травм 
нервових стовбурів, ураження моз¬ 
ку, зокрема гіпоталамуса, та ін. 
спричинюють патологічні зміни в 
тканинах (напр., виразки, атро¬ 
фії, некрози). В механізмі Т. н. 
значну роль відіграють медіатори 
та деякі ін. біологічно активні 
речовини (напр., гістамін, тсініни 
тощо). Т. н. виникла в процесі 
еволющї як важливе пристосу¬ 
вання організму до мінливих умов 
середовища. К. І. Несен. 
ТРОХЙМЕНКО Карно Дем’яно- 
вич [13 (25).Х 1885, с. Сущани, 
тепер Кагарлицького р-ну Київ, 
обл. — 1.Х 1979, Київ] — укр. рад. 
живописець, нар. художник УРСР 

ТРОХЙМЕНКО 

А. О. Трофимук. 
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(С. Д. Трохименко. 

Трохофора багатоще- 
тинкового черв'яка з 
роду Роїуйогсііиз: 
1 — тім’яна пластинка; 
2 — преоральний мигот¬ 
ливий пояс; 
3 — рот; 
4 — посторальний 
миготливий пояс; 
5 — протонефридій; 
6 — кишечник; 
7 — мезодермальний 
зачаток; 
£ — анальний отвір; 
9 — личинкові м’язи. 

(з 1944). В 1902—10 (з перервами) 
навчався в Київ, художньому 
уч-щі у І. Селезньова, 1906—07 — 
в Моск. уч-щі живопису, скульп¬ 
тури та архітектури у М. Касат- 
кіна, 1910—16 — в петерб. АМ у 
М. Самокиша. Був членом АХЧУ 
(1926—31). Перебуваючи під час 
1-ї світової війни в діючій ар¬ 
мії, створив композиції, в яких 
відтворив бойові операції і побут 
рос. солдат («Допит полонених», 
1916; « Вечеря козаків на позиціях», 
1917, та ін.). У своїй творчості 
послідовно розвивав демократич¬ 
ні традиції вітчизн. мистецтва. 
Після перемоги Великої Жовтн. 
соціалістичної революції у своїх 
численних творах показав доко¬ 
рінні зміни, що відбувалися на се¬ 
лі (серія акварелей «Революція 
на селі», 1926; «Колгоспниці-ак- 
тивістки», 1940; «Ранок у кол¬ 
госпі», 1960—61) і соціалістич¬ 
не буд-во в країні («Кадри Дніп- 
робуду», 1937; «На будівницт¬ 
ві Київської ГЕС», 1963). Багато 
картин Т. присвятив дружбі укр. 
і рос. народів («М. Горький читає 
селянам твори Т. Шевченка», 1949; 
«Весна 1648 року», у співавтор, 
з В. Кравченком, 1954). Одним з 
провідних у творчості Т. був об¬ 
раз Т. Шевченка («Шевченко і 
Енгельгардт», 1939; «Катерина», 
1959; «Т. Г. Шевченко на Чер¬ 
нечій горі», 1960; «Т. Шевченко 
у Каневі», 1961, та ін.). Глибоким 
психологізмом позначені портрети 
письменників Ю. Яновського, 1942, 
і М. Стельмаха, 1943; проф. С. 
Маслова, 1943; худ. О. Фоміна, 
1945, га ін. Т.— автор епічних 
пейзажів України («Над великим 
шляхом», 1924; «Квітучий тра¬ 
вень», 1940; «Опівдні», 1951; «Під 
мирним небом», 1956—65; цикл 
«Моя рідна Батьківщина», 1964— 
68; «Травневі дні в старому Києві», 
1975, та ін.). Картини Т. зберіга¬ 
ються в ДМУ ОМ у Києві та 
ін. музеях. У 1926—33 Т. викладав 
у Київ, худож. школі, 1933—74 
— Київ, художньому ін-ті (з 
1939 — професор). Автор статей 
з питань теорії й історії образотвор¬ 
чого мистецтва. Нагороджений ор¬ 
деном Трудового Червоного Пра¬ 
пора, ін. орденами, медалями. 
Держ. премія УРСР імені Т. Г. 
Шевченка, 1969. Іл. див. на окре¬ 
мому аркуші, с. 144—145. 
Літ.: Мусієнко П. К. Д. Трохименко. 
Народний художник УРСР. К., 1946; 
Врона І. К. Д. Трохименко. Нарис про 
життя і творчість. К., 1957; Карпо 
Трохименко. Альбом. К., 1969. 

/. І. Верба. 
ТРОХЙМ ЕНКО Яр ослав Карпо- 
вич (н. 26.VIII 1924, м. Кагарлик 
Київ, обл.) — укр. рад. вчений у 
галузі радіотехніки, доктор тех. 
наук (з 1969), професор (з 1970), 
засл. діяч науки УРСР (з 1982). 
Член КПРС з 1947. Після закін¬ 
чення (1953) Київ, політех. ін-ту 
працює в цьому ж вузі. З 1958 — 
заст. гол. редактора, з 1972 — гол. 
редактор журналу «Известия вузов 
СССР — радиозлектроника». Осн. 
праці — в галузі теорії радіотех. 
кіл і систем автоматизації проекту¬ 
вання. Держ. премія УРСР, 1982. 
ТРОХИМбВСЬКИЙ Михайло 
Якович [1739, с. Безуглівка, тепер 
Ніжин, р-ну Черніг. обл.— 21.IX 
(З.Х) 1813, с. Великі Сорочинці, 

тепер Миргород, р-ну Полтав. 
обл.] — укр. лікар, член-кор. 
петерб. Мед.-хірургіч. академії. 
Навчався в Київ, академії (1752— 
61) та в мед. школі при Петерб. су¬ 
хопутному госпіталі (1761—63). 
До 1772 служив військ, лікарем 
на Україні, брав участь у рос.- 
тур. війні 1768—74. В 1772— 
1813 був лікарем Миргород, пові¬ 
ту, жив у с. Великі Сорочинці. 
В тому ж селі, в будинку Т. 1809 
народився М. В. Гоголь (Т. при¬ 
ймав пологи). На власні кошти Т. 
утримував лікарню. Осн. праці Т. 
присвячені питанням гідротера- 
певтич. лікування, вивченню при¬ 
чин жіночої безплідності тощо. 
Склав опис рослин Криму (1772). 

М. О. Оборін. 
ТРОХбїДА (від грец. трохові- 

— кругоподібний, круглий) — 
плоска крива літ я, яку описує 
точка, незмінно зв’язана з колом 
(або прямою), що рухається без 
ковзання по іншому колу або пря¬ 
мій. Напр., якщо пряма рухається 
по колу, кожна точка прямої опи¬ 
сує евольвенту кола (див. Еволю¬ 
та і евольвента); якщо коло ко¬ 
титься по прямій, кожна його точ¬ 
ка описує циклоїду. Якщо коло 
котиться по зовн. стороні нерухомо¬ 
го кола, то Т. наз. е п і т р о х о ї - 
д о ю, якщо по внутр. стороні — 
гіпотрохоїдою, в окремо¬ 
му випадку (коли точка, що опи¬ 
сує Т., лежить на рухомому ко¬ 
лі) — епіциклоїдою або гіпоцик¬ 
лоїдою (див. Гіпоциклоїди та епі¬ 
циклоїди). Т. застосовують у тео¬ 
рії механізмів. 
ТРОХОФбРА (від грец. тро%бд — 
колесо, коло і форбд — той, що не¬ 
се) — вільно плаваюча мікроско- 
піч. розмірів личинка деяких 
кільчастих червів (поліхет, ехіу- 
рид, сипункулід) і молюсків. Тіло 
Т. кулясте, яйцевидне або грушо¬ 
видне; оперезане одним чи кіль¬ 
кома кільцями війок, за допомо¬ 
гою яких Т. пересувається у воді 
(див. мал.). 
ТРОЦЄНКО Віктор Карпович 
(13-У 1888, с. Нижня Сироватка, 
тепер Сумського р-ну Сум. обл.— 
4.VI 1978, Харків) — укр. рад. ар¬ 
хітектор. Спец, освіти не мав. 
Був членом Укр. архіт. худож. від¬ 
ділу при Харків, літ. худож. гурт¬ 
ку, організованому С. Васильків¬ 
ським, де набув знання з архітек¬ 
тури та мистецтва. Працював у га¬ 
лузі житл. буд-ва, використовую¬ 
чи принципи нар. архітектури. Се¬ 
ред споруд — житл. будинки ро¬ 
бітничого с-ща ХТЗ (1923), па¬ 
вільйон «Україна» на Всерос. с.-г. 
виставці 1923 у Москві, Червоно- 
заводський театр у Харкові (1931— 
38, у співавт.), житл. будинки, 
школи, клуби, лікарні на Криво¬ 
ріжжі та Донбасі. Приділяв ве¬ 
лику увагу вивченню укр. нар. 
житла. Разом з С. Таранушенком 
видав книги «Хата по Єлисаве- 
тинському провулку в Харкові» 
(1921), «Старі хати Харкова» 
(1922), зробив до них графічні ма¬ 
люнки. 
троцькГзм — ворожа марксиз- 
му-ленінізму дрібнобурж. опор¬ 
туністична течія в робітничому ру¬ 
сі. Т. маскує свою контрреволюц. 
сутність «лівою», поевдореволюц. 
фразеологією. Назва течії пов’яза 
на з прізвищем Л. Д. Троцького 

(1879—1940), який з поч. існуван¬ 
ня більшовизму став його непри¬ 
миренним ворогом. Т., що виник в 
Росії на поч. 20 ст. як різновид 
меншовизму, виступав проти ле¬ 
нінської теорії соціалістичної ре¬ 
волюції, проти союзу робітничо¬ 
го класу і селянства, проти дик¬ 
татури пролетаріату, створення 
марксистсько-ленінських пролет. 
партій нового типу. Для політики 
Т. характерні соціальна демаго¬ 
гія, авантюризм, безпринциповість; 
для філософії — суб'єктивізм і 
волюнтаризм, схематизм і софі¬ 
стика, еклектизм і догматизм. 
Цими рисами відзначається осн. 
ідеологічна концепція Т.— «теорія 
перманентної революції», що спот¬ 
ворює марксистську ідею безпе¬ 
рервної революції, спекулює на 
ній, заперечує ленінське вчення 
про переростання бурж.-демокра¬ 
тичної революції в соціалістичну. 
Для цієї «теорії» характерні погляд 
на селянство як на антиреволюц. 
силу, зневіра в здатність пролетар 
ріату повести за собою трудящі 
маси, авантюристичне прагнення 
«підхльоснути» революцію (яку Т. 
розглядає як вольовий акт, не 
пов’язуючи її з об’єктивними умо¬ 
вами), перескочити через її необ¬ 
хідні етапи, настанова на «експорт 
революції» і розвиток «революц. 
війн», оскільки, мовляв, перемога 
соціалістичної революції в одній 
країні чи групі країн неможлива 
без підтримки її революціями в 
ін. країнах. Після поразки ре¬ 
волюції 1905—07 в Росії Т. став 
різновидом ліквідаторства, неза¬ 
баром на його основі сформу¬ 
вався Серпневий антипартій- 
ний блок 1912. Після перемоги 
Великої Жовтн. соціалістичної 
революції навколо Т. в Рад. краї¬ 
ні групувалися найрізноманітніші 
антипарт. елементи. Троцькісти 
виступали проти ленінського пла¬ 
ну побудови сощалізму в СРСР, 
вимагали запровадження в Рад. 
д-ві військ, методів керівництва, 
примусової праці, «одержавлюван- 
ня профспілок» тощо, сіяли тим 
самим розбрат між робітн. кла¬ 
сом і селянством, підривали дові¬ 
ру народу до партії. Вони намага¬ 
лися порушити єдність партії, 
декларуючи свободу фракцій і 
угруповань. На поч. 20-х рр. вони 
нав’язали партії дискусію про 
профспілки, намагаючись проти¬ 
ставити їх партії, виступали проти 
запровадження нової економічної 
політики. Десятий з'їзд РКП{6) 
(1921) засудив платформу Т. і 
кваліфікував її як дрібнобурж. 
ухил. На розкол партії був спря¬ 
мований створений 1926 на ба¬ 
зі Т. троцькістсько-зінов'євський 
антипартійний блок. Партія, її 
місц. орг-ції, зокрема комуністи 
України, дали рішучу відсіч 
троцькістам. П'ятнадцятий з'їзд 
ВКП(б) (1927) визнав належність 
до Т. несумісною з перебуванням 
у лавах партії, виключив з неї 
активних троцькістів. VI конгрес 
Комінтерну (1928) викрив розколь¬ 
ницьку діяльність троцькістів у 
міжнародному комуністичному 
русі й закликав усі компартії до 
боротьби проти Т. Троцький, вис¬ 
ланий 1929 за кордон, розгорнув 
там антирад., антикомуністичну ді¬ 
яльність. Намагаючись скоорди- 
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нувати дії прихильників Т., він 
1938 створив ворожий соціалізму 
<Інтернаціонал 4-й>. 
Т., що зазнав ідейного й орг. 
розгрому, не мав відчутного впли¬ 
ву на трудящих. У 60—70-х рр. 
діяльність Т. дещо пожвавилася, 
оскільки псевдореволюц. фразео¬ 
логія троцькістів справила певне 
враження на частину непролет. 
прошарків країн Заходу, що втягу¬ 
ються в антиімперіалістичний рух; 
до цього спричинилося й намаган¬ 
ня ідеологів антикоминізму шир¬ 
ше використати Т. у боротьбі про¬ 
ти соціалізму. В цей час Т. став 
близьким до маоїзму та ін. «лівих* 
течій, включаючи анархізм та 
<лівий» екстремізм. Загалом су- 
час. Т. не становить чогось єдиного 
в орг. та ідеологічному відношен¬ 
нях. Кілька ворогуючих між со¬ 
бою угруповань претендують на 
роль міжнар. центру Т.— «4-го 
Інтернаціоналу». Проте всі вони 
єдиним фронтом виступають про¬ 
ти міжнар. комуністичного руху, 
проти країн соціалістичної спів¬ 
дружності, всіляко фальсифіку¬ 
ють їхню внутр. і зовн. політику, 
пропагують ідею контрреволюц. 
перевороту, -проголошують своїм 
ідеалом «зрівняльний соціалізм* 
(див. Зрівняльний комунізм). 
Спільне для всіх відтінків Т.— 
знавіснілі антирадянщина, анти- 
комунізм. Т.— ворог політики 
мирного співіснування й розрядки 
міжнар. напруженості, яку вони 
тлумачать як примиренство з ка¬ 
піталізмом і навіть проповідують 
ядерну війну, вважаючи її «ката¬ 
лізатором революції*. Троцькісти 
всіляко намагаються підірвати 
єдність антимонополістинного, ан¬ 
тиімперіалістичного руху, ізолю¬ 
вати нац.-визвольний рух і взагалі 
роз’єднати революц. сили сучас¬ 
ності, демагогічно заявляючи, ні¬ 
би об’єднання їх заважатиме роз¬ 
в’язанню осн. завдання — пова¬ 
ленню капіталізму, протиставляю¬ 
чи робітн. класу студентство, яко¬ 
му Т. відводить роль «революц. 
авангарду*. Деякі троцькісти вба¬ 
чають осн. рушійну силу революції 
в селянстві країн, що розвиваються, 
хоча Т. цілком відкидає можли¬ 
вість некапіталістинного розвитку. 
Т. вороже ставиться до масових 
виступів трудящих із загальноде¬ 
мократичними вимогами, вважаю¬ 
чи подібні акції, як і інші випробу¬ 
вані форми боротьби трудящих, 
<недостатньо революційними*. За¬ 
мість них Т. пропонує негайну 
громадян, війну, негайне захоплен¬ 
ня робітниками підприємств, а 
молодим країнам замість антиім¬ 
періалістичної та антифеод. рево¬ 
люції — «негайну і повсюдну бо¬ 
ротьбу за соціалізм*. При цьому Т. 
ігнорує нац. та істор. особливості 
окремих країн, практично не ра¬ 
хується з їхнім суверенітетом. 
Яскравим проявом космополітиз¬ 
му сучас. Т. є висунутий ним ло¬ 
зунг Сполучених соціалістичних 
штатів Європи, який повністю 
відкидає суверенітет європ. соціа¬ 
лістичних країн. Т. вдається до 
найпідступніших методів підрив¬ 
ної контрреволюц. діяльності, зо¬ 
крема до дворушницької тактики 
т. з. ентризму, тобто проникнення 
в масові демократичні орг-ції, 
зокрема в профспілки, з метою під¬ 

риву їх ізсередини. Фактично роз¬ 
кольницька, антиреволюц. діяль¬ 
ність троцькістів у робітн. і нац.- 
визвольному русі робить Т. пря¬ 
мим пособником найреакційніших 
кіл імперіалізму. Марксистсько- 
ленінські партії ведуть рішучу 
боротьбу проти Т., викривають 
його контрреволюц. сутність. 
Літ.: Борьба В. И. Ленина и Коммуни- 
стической партии Советского Союза 
против троцкизма. М., 1970; Истори- 
ческий опьіт борьбьі КПСС против 
троцкизма. М., 1975; Сламихин Н. А. 
Разоблачение В. И. Лениньтм теории 
и практики троцкизма (1917 — 1924 
гт.). М.. 1977; Басманов М. В обозе 
реакции: гроцкизм ЗО—70-х годов. 
М., 1979; Королев С. А. Современньїй 
троцкизм — орудне антикоммунизма. 
М., 1980; Бачинський П., Бородін О. 
Боротьба КП України проти троцькіз- 
му, за єдність рядів партії (1918 — 
1927 рр.). К.. 1968. В. С. Левін. 
троиькГстсько-зінбв’єв- 
СЬКИЙ АНТИПАРТГЙНИЙ 
БЛОК — антиленінське угрупо¬ 
вання у ВКП(б), яке склалося 
влітку 1926 на базі троцькізму 
і «нової опозиції*. Очолюваний 
Л. Троцьким і Г. Зінов’євим блок, 
до якого приєдналися рештки 
ідейно розгромлених опозиційних 
груп («робітничої опозиції*, групи 
«демократичного централізму * та 
ін.), відображав інтереси залишків 
експлуататорських класів і прак¬ 
тично був їхньою агентурою в ря¬ 
дах партії. Опозиціонери запере¬ 
чували можливість побудови со¬ 
ціалізму в СРСР, виступали проти 
політики соціалістичної індустріа¬ 
лізації, намагалися розірвати союз 
робітничого класу і селянства, 
порушували ленінські принципи 
єдності партії. Восени 1926 вони 
стали на шлях відкритих антирад. 
вилазок на ряді пром. підприємств, 
намагалися нав’язати партії дис¬ 
кусію. Проте комуністи індуст¬ 
ріальних центрів дали опозиціоне¬ 
рам рішучу відсіч і підтримали 
постанову Липневого (1926) пле¬ 
нуму ЦК ВКП(б), який викрив 
фракційну діяльність блоку, по¬ 
казав, що ідейною основою його є 
троцькізм. Різко засудила анти- 
партійний блок Перша конфе¬ 
ренція КП(б) України (жовтень 
1926). Хоч після пленуму ЦК 
ВКП(б) лідери опозиції на словах 
визнали свої помилки, насправді 
вони продовжували антипарт. дія¬ 
льність. ЦК ВКП(б) очолив бо¬ 
ротьбу партії проти капітулянтів. 
Об’єднаний пленум ЦК і ЦКК 
ВКП(б) вивів Троцького і Камене¬ 
ва зі складу Політбюро. П'ят¬ 
надцята конференція ВКП(б) 
(жовтень — листопад 1926) затав¬ 
рувала опозицію як меншовицький 
ухил і закликала комуністів до 
рішучої боротьби проти блоку. Не¬ 
забаром Виконком Комінтерну 
схвалив рішення конференції й зо¬ 
бов’язав усі компартії покласти 
край спробам троцькістів розколо¬ 
ти міжнар. комуністичний рух. 
Проте лідери блоку посилили ан¬ 
типарт. боротьбу. В 1927 вони 
висунули т. з. платформу 83-х, у 
якій зводили наклеп на партію й 
лицемірно проголошували себе про¬ 
тивниками розколу парт, рядів, 
хоч насправді створили свою, не¬ 
легальну партію. В жовтні 1927 ЦК 
ВКП(б) оголосив дискусію з пи¬ 
тань порядку денного наступного, 
П'ятнадцятого з'їзду ВКП(б). 

Дискусія показала згуртованість 
комуністів навколо ЦК. За його 
політику голосували 724 тис. чол., 
за позицію блоку — 4 тис. (менше 
1 % ), в т. ч. на Україні — 741 чол. 
Опозиціонерів засудили, зокрема, 
комуністи Харкова, Луганська, За¬ 
поріжжя, Дніпропетровська, деле¬ 
гати Десятого з'їзду КП(б) Украї¬ 
ни (листопад 1927). Тим часом 
опозиціонери стали на шлях анти¬ 
рад. боротьби аж до відкритого 
виступу з антирад. закликами під 
час демонстрації 7.XI 1927 в Моск¬ 
ві і Ленінграді. 14.XI ЦК і ЦКК 
ВКП(б) виключили Троцького і 
Зінов’єва з партії, а ін. опозиціоне¬ 
рів вивели зі складу ЦК і ЦКК. 
XV з’їзд ВКП(б), що зібрався в 
грудні 1927, довершив розгром 
опозиції, оголосивши належність 
до неї та пропаганду її поглядів 
несумісними з перебуванням у ла¬ 
вах партії. З’їзд виключив з пар¬ 
тії найактивніших опозиціонерів 
і запропонував усім парт, орг-ціям 
очистити свої ряди від учасників 
опозиції. В А. Морозов. 
ТРОЩАНОВСЬКИИ Аркадій Фе¬ 
дорович [н. 8 (21).І 1914, с. Сім’я¬ 
ні вка, тепер Конотопського р-ну 
Сум. обл.] — укр. рад. актор і ре¬ 
жисер, нар. арт. УРСР (з 1973). 
У 1934 закінчив театр, студію при 
Держ. Укр. театрі РРФСР у Моск¬ 
ві. Працював у театрах Москви, 
Ровно, Харкова, 1942—77 — в 
Укр. муз.-драм, театрі ім.М. Щор- 
са (з 1944 — театр у Запоріжжі). 
Серед ролей — Лукаш («Лісова 
пісня» Лесі Українки), Кноріс 
(«Загибель ескадри» Корнійчука), 
Хлестаков («Ревізор» М. Гоголя), 
Швандя («Любов Ярова» Треньо- 
ва), Зелкін («Хто сміється остан¬ 
нім» Крапиви). Створив образ В. І. 
Леніна у виставах за п’єсами укр. 
і рос. драматургів, а також у кіно¬ 
фільмі «Сім’я Коцюбинських». 
Вистави: «Наталка Полтавка» 
І. Котляревського (грав роль Пет¬ 
ра), «Лимерівна» Панаса Мирного, 
та ін. Нагороджений 2 орденами 
Трудового Червоного Прапора, 
медалями. 
ТРбЩЕНКО Валерій Трохимович 
(н. 15.V 1929, с. Скрєплєво, тепер 
Монастирщинського р-ну Смол, 
обл.) — укр. рад. вчений у галузі 
механіки, акад. АН УРСР (з 1979). 
Член КПРС з 1952. Закінчив (1952) 
Київ, політех. ін-т. Працював 
(1955—66) в Ін-ті металокерамі¬ 
ки і спец. сплавів (тепер Ін-т 
проблем матеріалознавства) АН 
УРСР. З 1966 — заст. директора 
і керівник відділу їн-ту проблем 
міцності АН УРСР. Осн. праці 
стосуються високотемпературної 
міцності матеріалів, втомленості 
матеріалів і конструкцій, механі¬ 
ки руйнування « надійності ма¬ 
шин і споруд, створення експери¬ 
ментальних засобів дослідження 
міцності матеріалів і несучої здат¬ 
ності конструктивних елементів. 
Нагороджений орденами Трудо¬ 
вого Червоного Прапора «Знак 
Пошани». Держ. премія УРСР, 
1969. Держ. премія СРСР, 1982. 
ТРОЩИНСЬКІ — укр. поміщики, 
власники великих маєтностей на 
Лівобережній і Правобережній Ук¬ 
раїні. Походили з козац. старшини. 
С т е п а н Т. (рр. н. і см. невід.) — 
гадяцький полковник (1704—08). 
Дмитро Прокопович Т. 

ТРОЩИНСЬКІ 

А. Ф. Трощановський. 

В. Т. Трощенко. 
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ТРОЩИН- 
ського д. п. 
ДОМАШНІЙ ТЕАТР 

ітШ 
Н. П. Троянова. 

Троянда сорту Пам’ять 
Ілліча. 

Троя. 
1. Північно-східна баш¬ 
та Трої VII. 
2. Речі, знайдені в Трої 
Г. Шліманом: 
а — золота шпилька; 
б — бронзова сокира, 
в, г, д—глиняний посуд. 

(1754—1829) — поміщик, рос. дер¬ 
жавний діяч. Був гадяцьким пол¬ 
ковим писарем. У 1802—06 — мі¬ 
ністр уділів, 1814—17 — міністр 
фінансів у царському уряді. Його 
далеким родичем був М. В. Гоголь. 
ТРОЩЙНСЬКОГО д. п. до- 
мАшній теАтр — рос.-укр. 
аматорський театр у маєтку Д. 
Трощинського (с. Кибинці, тепер 
Миргородського р-ну Полтав. 
обл.). Діяв прибл. 1812—14 і 
1822—25. Керівниками театру бу¬ 
ли В. Гоголь (батько М. Гоголя) та 
В. Капніст. У виставах брали 
участь: М. Гоголь (мати М. Гого¬ 
ля), члени сімей — В. Капніста, 
Лорерів, Ломиковських, Хилко- 
вих та ін., а також кріпаки. У 
репертуарі: «Собака-вівця» (текст 
не зоерігся) та «Простак, або Хит¬ 
рощі жінки, перехитрені солдатом» 
В. Гоголя (написані для цього 
театру), «Бригадир» Д. Фонвізіна, 
«Хвастун» Я. Княжніна, «Тріумф» 
І. Крилова, «Едіп в Афінах» В. 
Озерова, «Бідність і благородство 
душі» та «Ненависть до людей і 
покаяння» А. Коцебу. Ймовірно, 
йшла сатирична комедія «Ябеда» 
В. Капніста. 
Літ.: Гиппиус В. В. «Вечера на ху¬ 
торе близ Диканьки» Гоголя. В кн.: 
Трудьі Отдела новой русской литера- 
турьі, т. 1. М.—Л., 1948; Казимиров 
О. Український аматорський театр. 
Дожовтневий період. К., 1965. 

Р Я. Пилипчук. 
ТРОЯ, Іліон — стародавнє місто 
на пн.-зх. узбережжі Малої Азії, 
в 3—2-му тис. до н. е. значний 
політ, центр. До 2-ї пол. 19 ст. 
єдиним джерелом відомостей про 
Т. були давньогрец. епос і поеми 
Гомера «Іліада» та «Одіссея». 
Г. Шліман, висловивши припущен¬ 
ня, що місцем, де була Т., є па¬ 
горб Гіссарлик за 25—ЗО км від 
протоки Дарданелли, провів там 
1870—73, 1878—79, 1882—83 і 
1889—90 розкопки, що підтвер¬ 
дили цю гіпотезу. В результаті 
цих і наступних досліджень бу¬ 
ло відкрито 9 шарів різних епох 
(епохи ранньої, серед, і пізньої 
бронзи і епохи заліза). В 3000— 
2500 до н. е. Т. була фортецею 
(Т. І), бл. 2500—2200 до н. е. 
(Т. II) — резиденцією царя. В Т. 
були розвинуті ремесла (лиття мі¬ 
ді, ткацтво вовни), вона підтриму¬ 
вала екон. зв’язки з Балканським 
п-овом та островами Егейського 
м. Бл. 2200 до н. е. Т. була знище¬ 
на пожежею. З того часу до 1800 
до н. е. місто (Т. III, Т. IV, Т. V) 

лишалося фортецею. В 1800 до н. е. 
Т. була повністю зруйнована. В 
період з 1800 до н. е. Т. (Т.УІ) яв¬ 
ляла собою, можливо, грец. посе¬ 
лення, яке зруйнував землетрус 
1300 до н. е. Відбудована невдовзі 
після цього Т. (Т. VII) зберігала 
планування попереднього періоду. 
Внаслідок Троянської війни Т. 
бл. 1260 була зруйнована і заги¬ 
нула у вогні. Відроджене після 
цього місто зберігало стару куль¬ 
тур. традицію, проте стало менш 
значним центром. Бл. 1190 до н. е. 
в Т. осіли переселенці з пн. обла¬ 
стей Балканського п-ова, які при¬ 
несли свою культуру. Бл. 1100 
до н. е. Т. зазнала нового нападу 
і була зруйнована. Бл. 700 до н. е. 
греки заснували на місці Т. місто 
Новий Іліон (Т. VIII і Т. IX). 

Л. Л. Дмитренко. 
ТРОЯК (польс. Іп^'ак), тригрошо- 
вик — срібна монета Польщі (з 
1528), Литви (з 1546) та ін. країн 
у 16—19 ст. У Речі Посполитій 
Т. карбували з 1580 до 1794. Піс¬ 
ля 1765 Т. карбували з міді. Т. 
Речі Посполитої в 17 ст. були од¬ 
ними з найпоширеніших монет гро¬ 
шового обігу України (в скарбах, 
які знаходять на тер. України, 
найчастіше трапляються Т. часів 
Сигізмунда НІ). В 1794 австр. 
уряд випускав Т. для Галичини. 
ТРОЯН, Траян — у давньосло- 
в’ян. міфології поганський бог. 
Згадки про Т. є в давньорус. пи¬ 
семних джерелах 12 ст., у «Слові 
о полку Ігоревім». За серб. нар. 
казками, Т. уявляли в образі люди¬ 
ни із звірячими вухами (подібно 
до Мідаса). 
ТРОЯНДА — садові (культурні) 
форми рослин роду роза (Коза) 
родини розових. Т.— кущі від 
15 см до 2,5 м заввишки й ліани. 
Пагони здебільшого вкриті ко¬ 
лючками, але є й безколючкові 
форми. Листки чергові, непарнопе¬ 
ристі. Квітки від 4 до 16 см в діа¬ 
метрі, червоні, рожеві, білі або жов¬ 
ті запашні, від 5 до 100 пелюсток, 
поодинокі або в зонтиковидних су¬ 
цвіттях. Плід — однонасінна ли¬ 
стянка. Відомо понад 20 тис. сор¬ 
тів Т. За формою, ростом куща, 
забарвленням, розмірами, будо¬ 
вою квітки Т. дуже різноманітні, 
тому й зібрані в понад ЗО окремих 
груп. Найчисленніші з них чайно- 
гібридна, флорібунда, поліантова, 
витка та ін. групи. Т. розводять 
майже в усіх країнах. Великі ко¬ 
лекції Т. зібрано, зокрема, в Нікіт- 
ському і Одеському ботанічних 
садах та Бот. саду АН УРСР. Ок¬ 
ремі сорти Т. вирощують для одер¬ 
жання трояндової олії, з пелюсток 
варять варення і готують напої. 
Т. ефіроолійна на Україні пред¬ 
ставлена 2 видами: трояндою да¬ 
маською і Т. французькою (К. 
§а11іса), що стали основою сучас. 
ефіроолійних сортів. Ефірну олію 
добувають з свіжих квіток Т. (де 
її міститься 0,09—0,15%). Уро¬ 
жайність квіток Т. 50 ц/га, в пере¬ 
дових г-вах до 70 ц/га. Т. ефіро¬ 
олійну вирощують у Болгарії (ка¬ 
зан ликська Т.), Франції, Німеч¬ 
чині й Туреччині. В СРСР (1982) 
пл. насаджень Т. — понад 4500 га, 
в УРСР (Крим., Запоріз., Одес. 
області)—2000 га. Поширені сорти: 
Кримська червона, Фестивальна й 
Мічурінка. О. А. Ткачук. 

ТРОЯНДА ДАМАСЬКА (Коза 
сіатазсепа) — вид рослин роду 
Коза родини розових. Походить з 
Близького Сходу; назва, очевидно, 
від сірійського міста Дамаськ. Кущ 
до 1,8 м заввишки. Пагони вкриті 
колючками. Листки чергові, на 
довгих черешках, складні, непар¬ 
ноперисті з 5—7 листочками, ве¬ 
ликі до 15 см завдовжки. Квітки 
напівповні великі (7—8 см в діа¬ 
метрі) або повні, в зонтиковидно- 
волотевих суцвіттях. Плід — не¬ 
справжній, малом’ясистий, чер¬ 
воний або коричнево-червоний, 
овальний або грушовидний. Багато 
форм введено в культуру і викори¬ 
стовуються у декоративному садів¬ 
ництві, особливо у великій ланд¬ 
шафтній архітектурі (парки, лісо¬ 
парки) по всій Україні. Пелюстки 
деяких різновидностей, напр. ка- 
занликської, багаті на ефірну 
олію, їх використовують в пар- 
фюмерній пром-сті, а також для 
виготовлення варення, сиропів то¬ 
що. Окремі форми Т. д. були вико¬ 
ристані при створенні садових сор¬ 
тів ремонтантних троянд. 

* , О. А. Ткачук. 
ТРОЯНДОВА ОЛІЯ — ефірна 
олія, що її одержують з пелюстків 
троянди гол. чин. перегонкою з 
водяною парою. Жовтувата ріди¬ 
на з запахом троянди, густина 
950—990 кг/м3 (т-ра 20 °С). 
До складу Т. о. входить понад 
200 компонентів (0 фенілетиловий 
спирт, терпенові спирти — нерол, 
гераніол та ін.— та їхні ефіри, 
аліфатичні альдегіди тощо). Ви¬ 
користовують Т. о. головним чи¬ 
ном для виробництва високоякіс¬ 
них духів та одеколонів (груп А 
та Екстра). 
ТРОЯНОВА Ніна Петрівна (н. 
19.IV 1937, Харків) — рос. рад. 
актриса, нар. арт. УРСР (з 1979). 
В 1967 закінчила Держ. ін-т театр, 
мистецтва ім. А. В. Луначарського 
(Москва). З 1960 — в Миколаїв, 
рос. драм, театрі ім. В. П. Чкало- 
ва. Ролі: Тугіна («Остання жерт¬ 
ва» О. Островського), Анфіса 
(«Угрюм-ріка» Шишкова), Настя 
(«Третя патетична» Погодіна), 
Абоі («Любов під в’язами» Ю. 
О’Ніла), Марія Стюарт (одной¬ 
менна трагедія Шіллера). 
ТРОЯНОВСЬКИЙ Олександр Ан¬ 
тонович [20.ХІІ 1881 (1.1 1882), Ту¬ 
ла — 23.VI 1955, Москва!'—про¬ 
фесіональний революціонер, рад. 
дипломат. Член КПРС з 1923. Н. в 
сім’ї офіцера. Закінчив арт. уч-ще. 
З 1902 брав участь у революц. ру¬ 
сі, з 1904 — член РСДРП (до 1921 
— меншовик). У 1907—08 вів парт, 
роботу в Києві, був членом Вузло¬ 
вого бюро РСДРП Південно-Захід¬ 
ної залізниці, редактором газ. 
<Железнодорожньій пролетарий>. 
У жовтні 1908 заарештований і за¬ 
сланий до Єнісейської губ., звідки 
1910 втік за кордон, де співробіт¬ 
ничав з більшовиками. Брав участь 
у Базельському конгресі Інтерна¬ 
ціоналу 2-го, Краківській (1912) 
і Поронінській (1913) нарадах ЦК 
РСДРП. У 1917 повернувся до Ро¬ 
сії. В 1918—21 — на пед. роботі, 
1921 — в Наркоматі РСІ, Нарком- 
зовнішторзі СРСР. У 1927—33 — 
посол СРСР у Японії, 1933—38 — 
у США. З 1939 — на педагогіч¬ 
ній і літературній роботі. Обирав¬ 
ся членом ЦВК СРСР. 
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ТРОЯНСЬКА ВІЙНА — вій- 
на коаліції ахейських царів на чо¬ 
лі з царем Мікен Агамемноном 
проти Трої. Датувалася давньо- 
грец. джерелами 1280—1270 до 
н. е. (Геродот) або 1194—1184 до 
н. е. (Ератосфен). Розкопки, про¬ 
ведені на місці Т., встановили, 
що місто було зруйновано під час 
війни бл. 1260 до н. е. За легенда¬ 
ми. приводом до Т. в. стало викра¬ 
дення сином троянського царя 
Пріама Парісом дружини спартан¬ 
ського царя Менелая Єлени. Мене- 
лай і його брат Агамемнон, під¬ 
тримані ін. царями ахейців, ви¬ 
ступили проти Трої. Протягом 
10 років греки тримали Трою в об¬ 
лозі. Трою підтримували фрігійці, 
лінійці, фракійці та ін. народи. 
Під час війни прославилися у гре 
ків Ахілл, обидва Аякси, Патрокл, 
Одіссей, Агамемнон, Діомед, у 
троянців — Гектор, Главк, Сар- 
педонт і Еней. Лише на 10-му ро¬ 
ці війни греки завдяки хитрощам 
Одіссея (див. Троянський кінь) 
здобули Трою. Поразка Т. полег¬ 
шила переселення частини ахейців 
до Малої Азії після витіснення їх 
з Греції дорійцями. Легенди, по¬ 
в’язані з подіями Т. в., покладені 
в основу поеми Гомера «Іліада». 

Л. Л. Дмитренко. 
ТРОЯНСЬКИЙ КІНЬ — 1) За 
давньогрец. переказами, величез¬ 
ний дерев’яний кінь, збудований 
греками (за порадою Одіссея) під 
час облоги Трої (див. Троянська 
війна). Був підкочений під мури 
міста. Всередині коня сховалися 
воїни на чолі з Одіссеєм. Троянці, 
знехтувавши застереженням Лао- 
коона, затягли коня в місто. Вно¬ 
чі грецькі воїни вийшли з коня 
і відчинили міську браму для 
свого війська. 2) Перенос 
но «Т. к.» — подарунок воро¬ 
гові на його згубу; хитрі, підступ 
ні дії. 
ТРОЯНЦІ в астрономії — 
дві групи малих планет, що обер¬ 
таються навколо Сонця на такій 
самій віддалі, як і Юпітер, і се¬ 
редні геліоцентричні довготи яких 
відрізняються від довготи Юпіте¬ 
ра на 60°. Всього відомо 28 Т. 
(відкриті 1906—79). Серед, зна¬ 
чення ексцентриситетів їхніх 
орбіт 0,074, нахилів площин орбіт 
до площини екліптики 15,4°. Т.— 
слабосвітні об’єкти (від 8,6 до 
12,4 абс. візуальної зоряної вели¬ 
чини). Сонце, Юпітер і кожний з 
Т. завжди містяться у вершинах 
майже рівностороннього трикутни¬ 
ка. Таке розміщення їх є окремим 
випадком трьох тіл задачі, для 
якого цю задачу розв’язано точно. 
Назва пов’язана з тим, що біль¬ 
шість з Т. названо іменами героїв 
Троянської війни. 
ТРУБА (італ. ІгошЬа) — мідний 
духовий муз. інструмент висо¬ 
кого регістру. Відома з давніх ча¬ 
сів. Двічі зігнута циліндрична 

трубка, що переходить у конічну 
(розтруб). Діаметр трубки 11 мм, 
довжина 465—470 мм. Звук світ¬ 
лий, яскравий, важливим засобом 

зміни характеру звука є сурдина. 
Використовується як оркестровий 
і сольний інструмент. 
ТРУБАДУРИ (франц. ІгоиЬа- 
сіоигз, із провансальс. ІгоЬасІогз, 
від ігоЬаг — вишукувати, винахо¬ 
дити, складати вірші) — прован¬ 
сальські поети-співці 11—ІЗ ст. 
Відомо бл. 500 Т.— Д. Рюдель, Б. 
де Вентадорн, П. В і даль, Б. де 
Борн та ін., які походили з різних 
соціальних прошарків. Гол. тема 
поезії Т.— оспівування кохання 
лицаря до дами. Поезія Т. відзна¬ 
чалась вишуканістю й складністю 
строфіки й метрики. Творчість Т. 
мала значний вплив на європ. пое¬ 
зію 13—15 ст., зокрема на франц. 
труверів та нім. мінезингерів. 
ТРУБАЧ, стентор (Зіепіог) — рід 
найпростіших ряду різновійчастих 
інфузорій. Тіло (довж. до 1 мм) 
має форму лійки, вкрите поздовж¬ 
німи рядами дрібних війок. На 
розширеному передньому кінці є 
зона адоральних (навколоротових) 
мембранел. Ядерний апарат скла¬ 
дається з довгого чоткоподібного 
макронуклеуса та численних дріб¬ 
них мікронуклеусів. Т. живе у 
стоячих водоймах з прозорою чис¬ 
тою водою. Може плавати вільно 
або прикріплюватись до субстрату 
заднім звуженим кінцем. Живить¬ 
ся дрібними інфузоріями. В роді — 
понад 10 видів, серед яких найві- 
доміші 5. ро1утогрЬи5, 5. соеги- 
1єіі5. Іл. с. 366. В. 77. Коваль. 

ТРУБАЧбВ Олег Миколайович 
(н. 23.Х 1930, Сталінград, тепер 
Волгоград) — рос. рад. мовозна¬ 
вець, чл.-кор. АН СРСР (з 1972). 
Член КПРС з 1974. Закінчив Дні- 
проп. ун-т (1952). Зав. сектором 
етимології й ономастики Ін-ту 
рос. мови АН СРСР. Автор праць 
з слов’ян., балтійських та ін. ін- 
доєвроп. мов: «Історія слов’ян¬ 
ських термінів спорідненості...» 
(1959), «Походження назв свій¬ 
ських тварин у слов’янських мо¬ 
вах» (1960), «Реміснича терміноло¬ 
гія в слов’янських мовах» (1966) 
тощо. В багатьох працях розгляну¬ 
то питання укр. топо- й етнонімії, 
висвітлено проблему етногенезу й 
старод. контактів слов’ян, балтів, 
іранців, фракійців, іллірійців, ін- 
доарійців на тер. сучас. України й 
суміжних територій. Нагородже¬ 
ний орденом «Знак Пошани», ме¬ 
далями. 
Те.: Названия рек Правобережной 
Украиньї. М., 1968. 

О. С. Стрижак. 
ТРУБЕЦЬКбЙ Микола Сергійо¬ 
вич [16 (28).IV 1890, Москва — 
25.VI 1938, Відень] — рос. мово¬ 
знавець, член Віденської АН 
(з 1930). Син князя С. М. Трубець- 
кого. Закінчив Моск. ун-т (1913). 
Працював у Моск. ун-ті (1915— 
16), професор Ростовського ун-ту 
(1918). З 1919 жив за кордоном. 
Професор Софійського (з 1920) і 
Віденського (з 1922) ун-тів. Іні¬ 
ціатор створення й активний учас¬ 
ник Празького лінгвістичного 
гуртка. Один із засновників фо¬ 
нології, сформулював принципи й 
завдання морфонології. Автор 
праць з заг. мовознавства, з сло 
в’ян., фінно-угорських, кавказь¬ 
ких мов, з етнографії, фольклору, 
л-р слов’ян, народів. 
Те.: Основи фонологии. М., 1960. 

А. О. Білецький. 

ТРУБЕЦЬКбЙ Павло (Паоло) 
Петрович (15.11 1866, Інтра, Іта¬ 
лія — 12.11 1938, там же) — рос. 
скульптор, представник імпре¬ 
сіонізму. Працював у приватних 
студіях Дж. Гранді, Д. Баркальї, 
Е. Баццаро (бл. 1884) й у власній 
майстерні (1885—97) в Мілані. 
В 1897—1906 жив у Москві та Пе¬ 
тербурзі, з 1906 — у Парижі, з 
1914 — у СІЛА і Франції, з 1932 
оселився в Італії. Твори: «Мос¬ 
ковський візник» (1898), портрети: 
Л. М. Толстого, І. І. Левітана, 
М. К. Тенішевої (всі — 1899), 
«Л. М. Толстой на коні» (1900); 
пам’ятник Олександру III в Петер¬ 
бурзі, в якому постаті царя надано 
карикатурних рис (1900—06, від¬ 
крито 1909, тепер в ДРМ). Скульп¬ 
тури Т. зберігаються в ДТГ у Мо¬ 
скві, ДРМ у Ленінграді, Київ, 
музеї рос. мистецтва. В 1898— 
1906 викладав у Моск. уч-щі 
живопису, скульптури та архітек¬ 
тури. 
Літ.: Шмидт И. Трубецкой. М.. 
1964. 

ТРУБЕЦЬКбЙ Сергій Петрович 
[29.\ЧІІ (9.IX) 1790, Нижній Нов¬ 
город, тепер м. Горький — 22.XI 
(4.XII) 1860, Москва] — декаб¬ 
рист, полковник, князь. З 1808 
служив у гвардії. Учасник Віт¬ 
чизняної війни 1812. Один із 
засновників <Союзу порятунку» 
(1816), «Союзу благоденства» 
(1818), Північного товариства де¬ 
кабристів (1821). Прихильник за¬ 
провадження в Росії конституцій¬ 
ної монархії і звільнення селян 
з невеликим зем. наділом. Під час 
переговорів у Києві 1825 з керів¬ 
никами Південного товариства 
декабристів погодився від імені 
Пн. т-ва на спільний виступ 1826. 
Напередодні повстання 14 (26).XIІ 
1825 Т. було обрано керівником 
його, однак він, вважаючи повстан¬ 
ня непідготовленим, на Сенатську 
площу не з’явився. Т. було засуд¬ 
жено до страти, яку замінили до¬ 
вічною каторгою (відбував її на 
Нерчинських рудниках). З 1839 — 
на поселенні в Ірк. губ. У 1856 
амністований. Т.— автор «Запи¬ 
сок» (вид. 1906). 
ТР^БИ — порожнисті циліндрич¬ 
ні або профільні вироби значної 
(порівняно з поперечним перері¬ 
зом) довжини. Трубами назива¬ 
ють також спец, споруди, напр. 
димові труби. Найпоширеніші Т. 
металеві — з сталі, чавуну або ко¬ 
льорових металів. Неметалеві Т. 
виготовляють з азбестоцементу, 
залізобетону (див., зокрема, Са- 
монапружені конструкції), ке¬ 
рамічних матеріалів, пластмас, 
скла тощо. Металеві Т. (переваж¬ 
но круглого перерізу, іноді — 
квадратного, овального, прямо¬ 
кутного) бувають безшовні і зі 
швом; оі- і поліметалеві, а також 
багатошарові. Безшовні Т. виго¬ 
товляють із зливків або кованих 
чи катаних трубних заготовок про¬ 
каткою (див. Трубопрокатне ви¬ 
робництво), литтям (див. Трубо¬ 
ливарне виробництво) або воло¬ 
чінням. Т. зі швом одержують зва¬ 
рюванням (див. Трубозварюваль¬ 
ний стан), рідше — паянням. Ме¬ 
талевими є бурильні труби, обсад- 
ні труби, труби нафтогазопровід¬ 
ні, водопровідні, газові, каналіза¬ 
ційні тощо. Металеві Т. застосо- 

ТРУБИ 

у 

П. П.Трубецькой. 
Портрет М. К. Тенише- 
вої. Бронза. 1899. Київ¬ 
ський музей російського 
мистецтва. 
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ТРУБІЖ 

Т рубач Зіепіог 
соегиіеиз: 
1 — перистомальне 
(ротове) поле; 
2 — навколоротові 
мембранели; 
3 — макронуклеус; 
4 — мі крону клеус; 
5 — скоротлива 
вакуоля. 

Трубкозубі. Трубкозуб 
африканський. 

Трубкокрутові: 
1 — вишневий трубко- 
крут та ушкоджені ним 
вишні; 
2 — великий грушевий 
трубкокрут та ушкод¬ 
жений ним плід. 

вують у вироби, сталевих конструк¬ 
цій, холодильних установок, теп¬ 
лообмінних апаратів, конденсато¬ 
рів, деталей машин та ін. Немета¬ 
леві Т. (переважно круглого пе¬ 
рерізу) виготовляють на трубо- 
форму вальних машинах, литтям 
у форми (напр., розплавленого 
базальту, див. Кам'яне литво). 
їх використовують в системах во¬ 
допостачання, зрошування й осу¬ 
шування, в хім., харч., фармацев¬ 
тичній, вугільній та ін. галузях 
пром-сті. В СРСР 1982 вироблено 
17 944 тис. т сталевих труб. 

О. О. Семенов. 
ТРУБГЖ — річка в УРСР, у ме¬ 
жах Черніг. і Київ, областей, ліва 
прит. Дніпра (впадає у Канівське 
водосховище). Довж. 125 км, пло¬ 
ща бас. 4700 км2. Тече Придніпров¬ 
ською низовиною. Живлення пе¬ 
реважно снігове і грунтове. Вико¬ 
ристовують для пром. водопоста¬ 
чання та зрошування, а також як 
водоприймач осушувальних сис¬ 
тем (див. Трубізька осушувально- 
зволожувальна система). На Т.— 
м. Переяслав-Хмельницький, на 
околиці якого розкопано Переяс¬ 
лав-Хмельницький могильник; у 
долині річки, поблизу с. Вовчкова, 
виявлено поселення черняхівськог 
культури. 
трубГзька осУшувально- 
3 ВОЛОЖУ ВАЛЬНА СИСТЕМА 
— гідромеліоративна система в 
заплаві р. Трубежа та її головних 
приток Карані і Недри. Заг. пло¬ 
ща — 32 тис. га, в землекористу¬ 
ванні 49 господарств Київської 
та Чернігівської областей. Во¬ 
дозбірний басейн р. Трубежа — 
4582 км2; протяжність—124 км. 
Осушувальні роботи розпочато тут 
у 1909. Було розчищено ру¬ 
сло р. Трубежа, прокопано осу¬ 
шувальну мережу. Але землі в 
повені затоплювались, поступово 
заболотились. Для інтенсивного 
с.-г. використання родючих заплав¬ 
них земель Т. о.-з. с. в 1954—63 
капітально реконструйована за тех¬ 
нічною схемою двосторонньої дії, 
що забезпечує як осушення земель, 
так і їх додаткове зволоження у 
період вегетації с.-г. культур. На 
відрегульованих руслах р. Трубе¬ 
жа і її притоках загальною довж. 
201 км споруджено 35 підпірних 
шлюзів для затримання річкового 
стоку. На відкритій боковій водо¬ 
провідній і регулюючій мережі 
довж. 904 км збудовано 583 гідро- 
тех. споруди із збірного залізобе¬ 
тону. Водоподача на зволоження 
земель здійснюється із трьох став¬ 
ків об’ємом 527 тис/м3 та каска¬ 
дом із чотирьох гідровузлів (на¬ 
сосні станції і підпірні шлюзи) із 
р. Десни по антируслу р. Остра 
(44 км) і водопровідному каналу 
через вододільне плато (12 км) у 
верхів’я Трубізького магістраль¬ 
ного каналу. На меліорованих зем¬ 
лях г-ва вирощують переважно кор¬ 
мові культури, а спеціалізовані 
г-ва — овочі для постачання 
Києву. О. Ф. Рубан. 
ТРуБІН Володимир Андрійович 
[16 (28).VII 1891, м. Чернігів — 
16.XII 1964, Москва] — рад. вче¬ 
ний у галузі будівельного вироб¬ 
ництва, професор (з 1939), дійс¬ 
ний член Академії будівництва і 
архітектури СРСР (1956—64). 
Член КПРС з 1941. Закінчив Пет¬ 

роград. політех. (1917) і Київ, 
політех. (1920) ін-ти. Працював 
на київ, суднобудівному з-ді «Ле¬ 
нінська кузня*, 1926—38 — в уп¬ 
равлінні «Укрдержбуд» та в тресті 
«Індубуд» (технічний директор, го¬ 
ловний інженер). Керував буд-вом 
тракторного, турбогенераторного 
і верстатобудівного заводів у 
Харкові, з-ду важкого машинобу¬ 
дування у Краматорську, коксо- 
хім. з-дів та ін. об’єктів. У 1938— 
41 — заст. директора Харків, ін- 
женерно-буд. ін-ту, 1941—46 — в 
Головуралбуді, 1949—64 — Мі¬ 
ністерстві будівництва СРСР. 
Осн. праці присвячені вивченню, 
розробці та впровадженню у буд-во 
нових методів організації і 
технології буд. робіт. Нагородже¬ 
ний орденом Червоної Зірки. Держ. 
премія СРСР, 1951. 
ТРУБКОЗУБІ (ТиЬиІісІепіаіа) — 
ряд ссавців. Включає 1 рід — 
трубкозуб (Огусїегориз) з 
єдиним сучасним видом — труб¬ 
козуб африканський (О. аГег), 
поширеним в Африці. Довж. тіла 
до 1,5 м, хвоста — 0,5 м, маса до 
70 кг. Тулуб товстий з короткими 
масивними кінцівками, вкритий 
сіруватою або рудуватою щетиною, 
голова видовжена з циліндричним 
рилом і довгими вухами. Зуби 
без коренів, не вкриті емаллю, ко¬ 
жен складається з кількох з’єд¬ 
наних між собою вертикальних 
трубочок (звідси назва тварин). 
Т. зустрічаються в різноманітних 
ландшафтах. Живляться мураш¬ 
ками і термітами, яких здобува¬ 
ють довгим червоподібним язиком. 

Раз на рік самка народжує 1 маля. 
М’ясо Т. їстівне. 
ТРУБКОКРУТОВІ (АПеІаЬісіае) 
— родина жуків, близьких до 
довгоносикових. Тіло (довж. 2— 
10 мм) яскраво забарвлене, з ме¬ 
талічним відтінком, голе. Вусики 
11- або 12-членикові. Головотруб- 
ка довга. Крила розвинені, пігідій 
(останній відділ черевця) не при¬ 
критий надкрилами. Лапки п’яти- 
членикові з редукованим 4-м 
члеником. Личинки безногі, дуго- 
видно вигнуті, розвиваються всере¬ 
дині згорнутих у трубку листків 
(звідси й назва), а також у пло¬ 
дах і пагонах деревних порід. 
Заляльковуються переважно в 
грунті. Небезпечні шкідники пло¬ 
дових і лісових рослин. У світовій 
фауні понад 1300 видів, в СРСР — 
ол. 100, у т. ч. на Україні — 32, 
серед них найшкідливіші: букар- 
ка, казарка, вишневий трубкокрут 
(ШіупсЬііез аигаіиз), великий гру¬ 
шевий трубкокрут (Ші. дідапіеиз), 
трубкокрут дубовий (АііеІаЬиз 
піїепз) та ін. Заходи бо¬ 
ротьби; агротехнічні та хіміч¬ 
ні (застосовують метафос, фтала- 
фос, хлорофос). О. В. Лаврух. 

ТРУБКОНОСІ — ряд птахів. Те 
саме, що й буревісникоподібні. 
ТРУБЛАЇНІ Микола Петрович 
[справж. прізв.— Трублаєвський; 
12 (25).IV 1907, с. Вільшанка, те¬ 
пер Крижопільського р-ну Війн, 
обл.—5-Х 1941] — укр. рад. пись¬ 
менник. Член Комуністичної пар¬ 
тії з 1939. Учасник Великої Віт- 
чизн. війни. Вчився на Всеукр. кур¬ 
сах журналістики в Харкові. Дру¬ 
куватися почав 1924. Входив до 
літ. орг-ції «Молодняк*. Як ко¬ 
респондент газети «Вісті» брав 
участь у арктичних експедиціях 
на криголамах «Літке», «Сибіря- 
ков», «Володимир Русанов». На 
матеріалі подорожей написав кни¬ 
ги нарисів «До Арктики через тро¬ 
піки» (1931), «Людина поспішає 
на північ» (1931), «На півночі» 
(1933), «,,Літке“ — переможець 
криги» (1933) та ін. Пед. робота 
в Харків, палаці піонерів визна¬ 
чила його творчі інтереси в галузі 
дитячої л-ри. Автор популярних 
пригодницьких романів і повіс¬ 
тей «Лахтак» (1935), «Мандрів¬ 
ники» (1938), «Шхуна ,,Колумб“» 
(1940), «Орлині гнізда» (незакінч., 
1941), наук.-фантастичного рома¬ 
ну «Глибинний шлях» (вид. 1948). 
У циклі оповідань «Володька- 
рибалка», «Берег невідомого ост¬ 
рова», «Лови білого ведмедя», 
«Малий посланець», «Крила роже¬ 
вої чайки» та ін. змалював життя 
народів далекої Півночі, освоєння 
Арктики. Загинув на фронті. По¬ 
хований у м. Ровеньки Вороши- 
ловградської обл. 
Те.: Твори, т. 1—3. К., 1949—50; 
Твори, т. 1—4. К., 1955—56; Рос. 
перек л.- Избранное. М., 1955. 
Літ.: Сиротюк М. Микола Трублаїні. 
К., 1956. М. Ф. Гетьманець. 

ТРУБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
ВСЕСОЮЗНИЙ НАУКбВО-Дб- 
СЛІДНИЙ І КОНСТРУКТОР- 
сько-технологГчний ІН- 
СТИТУТ — установа М-ва чорної 
металургії СРСР. Створений 1937 
у Дніпропетровську на базі Дні- 
проп. н.-д. ін-ту чорної металур¬ 
гії як Н.-д. трубний ін-т; у 1957— 
64 — Укр. н.-д. трубний ін-т, з 



1964 — теперішня назва. У складі 
ін-ту (1983) 24 відділи, 8 лаборато¬ 
рій, дослідно-експериментальний 
завод. Осн. напрями діяльності 
ін-ту: розробка, вдосконалення і 
впровадження технологій вироби, 
труб для магістральних газо- й на¬ 
фтопроводів, геологорозвідуваль¬ 
них робіт, атомної і теплової енер¬ 
гетики тощо; створення і впровад¬ 
ження нових способів та устатку¬ 
вання для вироби, труб і трубних 
виробів; розробка систем автома¬ 
тизації технологічних процесів ви¬ 
роби. труб; економіка, плануван¬ 
ня, керування й організація ви¬ 
роби. в трубній пром-сті. їн-т 
нагороджено орденом Трудового 
Червоного Прапора (1971). 

О (Т О %Л£>%ЛҐ\£2 

ТРУБОЗВАРЮВАЛЬНИЙ стан 
— агрегат (система машин і при¬ 
строїв), на якому виготовляють 
металеві (переважно сталеві) тру¬ 
би згинанням заготовки (листа, 
штаби) і наступним зварюванням 
її по поздовжньому або спірально¬ 
му шву. Розрізняють Т. с. (мал.): 

Безперервний трубозварювальний 
стан (трубоелектрозварювальний). 

безперервної дії, на яких заготов¬ 
ка згинається поступово, в міру 
просування, і дії періодичної, де 
заготовка згинається одразу ж 
по всій довжині; електрозварю¬ 
вальні і пічного зварювання (на¬ 
грівання — в печах, пластичне 
деформування — в зоні з’єднання 
ребер). На безперервних Т. с. 
високочастотним зварюванням, 
дуговим зварюванням в захисно¬ 
му середовищі та зварюванням по¬ 
стійним струмом виготовляють 
труби діаметром 6—530 мм. Ба- 
гатоклітьові редукційні стани в 
складі таких Т. с. дають змогу 
підвищувати швидкість виходу 
труби, що пов’язано зі зменшенням 
її діаметра і товщини стінки. 
Т. с. з дуговим зварюванням 
використовують переважно у ви¬ 
роби. труб діаметром 530—1620 
мм. Зварюють такі труби під ша¬ 
ром флюсу. О. О. Семенов. 
ТРУБОЛИВАРНЕ виробнйц- 
ТВО — виробництво труб (труб¬ 
них порожнистих заготовок) з 
чавуну, сталей та деяких сплавів 
відцентровим або напівбезперерв- 
ним литтям. Чавунні труби зав¬ 
довжки до 6000 і внутр. діамет¬ 
ром 65—1000 мм одержують від¬ 
центровим литтям у піщані ливар¬ 
ні форми або в водоохолоджувані 
чи з теплоізолюючим покриттям 
кокілі. Лиття відбувається на ма¬ 
шинах, де рідкий чавун відкида¬ 
ється відцентровими силами до 
стінок обертової форми. Для ви¬ 
готовлення чавунних труб завдовж¬ 
ки до 10 000- і внутр. діаметром 
100—1000 мм вдаються до напів- 
безперервного лиття в металеву 

водоохолоджувану вертикальну 
форму — кристалізатор на трубо¬ 
ливарних установках. Використо¬ 
вують позапічну обробку металу, 
високоміцний чавун. У вироби, 
сталевих труб і труб з жароміц¬ 
них, жаростійких та ін. сплавів 
(труби завдовжки до 8500, зовн. 
діаметром 85—1500, товщина 
стінки 5—200 мм) застосовують від¬ 
центрове лиття у металеву водо¬ 
охолоджувану переважно горизон¬ 
тальну форму. Після відливання 
труби очищають від залишків фор¬ 
мувальної суміші, обрізують; якщо 
необхідно, піддають мех. обробці, 
наносять на них протикорозійне 
покриття. На Україні підприєм¬ 
ством з розвинутим Т. в. є Макіїв¬ 
ський труболиварний завод. 

О. О. Семенов. 
ТРУБОПРОВГД — система щіль¬ 
но з’єднаних між собою труб, 
якими переміщують на віддаль 
гази, рідини, тверді матеріали, ви¬ 
роби тощо. Труби для Т. виготов¬ 
ляють переважно з металів (мета¬ 
левих сплавів), рідше — з азбесто¬ 
цементу, залізобетону або пласт¬ 
мас. Є Т. напірні, вакуумні та 
самопливні; наземні та підземні. 
Т. обладнують регулювально-за¬ 
пірною арматурою, контрольно- 
вимірювальними приладами, дре¬ 
нажними та ін. пристроями, на¬ 
земні Т.— гнучкими або сальнико¬ 
вими компенсаторами. В місцях, 
де з’єднуються аоо розгалужують¬ 
ся труби, а також встановлюється 
арматура, влаштовують в разі 
потреби оглядові колодязі або 
камери. Значна увага приділя¬ 
ється гідроізоляції, теплоізоля¬ 
ції, захисту від корозії металів. 
Т.— складова частина споруд для 
газопостачання (див. Газопровід\ 
переміщування нафти (див. Наф¬ 
топровід), пари (див. Паропровід) 
або теплоносія (див. Теплопровід) 
тощо. Дуже розгалужені Т. часто 
наз. мережами (напр., водопровід¬ 
на мережа, каналізаційна мережа, 
теплова мережа). Див. також Тру¬ 
бопровідний транспорт. 
ТРУБОПРОВІДНИЙ ТРАНС¬ 
ПОРТ — вид транспорту, який 
здійснює передавання на певні 
віддалі рідких, газоподібних або 
твердих продуктів по трубопрово¬ 
дах. Т. т. призначений гол. чином 
для транспортування газу (див. 
Газопровід), нафти (див. Нафто¬ 
провід), твердих матеріалів (див. 
Гідравлічне транспортування, 
Пневматичне транспортування). 
Т. т.— прогресивний, найеконо- 
мічніший вид транспорту. За до¬ 
помогою трубопроводів нафту, 
нафтопродукти й газ транспорту¬ 
ють протягом року (незалежно 
від кліматичних умов) по найко- 
ротшій віддалі з найменшими зат¬ 
ратами, що має важливе значення 
для забезпечення безперебійної 
роботи нафтопереробних з-дів і 
постачання споживачів. Залежно 
від призначення і гер. розміщен¬ 
ня Т. т. буває магістральний і 
місцевий (районний). Перший у 
Росії нафтопродуктопровід зав¬ 
довжки понад 800 км споруджено 
1907 для перекачування гасу з 
Баку в Батумі; перший нафтопро¬ 
від — 1878 (Баку). 
В 1982 довж. нафто- і нафтопро- 
дуктопроводів — 72,9 тис. км (1940 
—4,1 тис. км), магістральних газо¬ 

проводів — 144 тис. км (1950 — 
2,3 тис. км), розподільних газо¬ 
вих мереж — 13,6 тис. км (1981). 
Перший у країні магістральний га¬ 
зопровід Саратов — Москва зав¬ 
довжки 843 км споруджено в роки 
Великої Вітчизн. війни. По тер. 
України проходить один з найбіль¬ 
ших у світі магістральний нафто¬ 
провід <Дружба>, частина газо¬ 
проводу Уренгой — Ужгород; спо¬ 
руджено газопроводи: Шебелин- 
ка — Дніпропетровськ — Кривий 
Ріг — Одеса, Шебелинка — Дика- 
нька — Київ — зх. райони Укра¬ 
їни, Шебелинка — Бєлгород — 
Брянськ, Івацевичі — Долина, Ше¬ 
белинка — Слов’янськ. На терито¬ 
рії УРСР бере початок газопро¬ 
від «Братерство». 

В. І. Бережнюк. 
ТРУБОПРОКАТНЕ ВИРОБ¬ 
НИЦТВО — виробництво метале¬ 
вих (сталевих) безшовних труб 
на трубопрокатних агрегатах. 
Основні операції Т. в. полягають 
у прошиванні зливків або кованих 
чи катаних заготовок з метою одер¬ 
жання пустотілих гільз, у подов¬ 
женні гільз (з одночасним зменшен¬ 
ням товщини стінок), їхньому об¬ 
катуванні й калібруванні (див. 
Калібр). Допоміжні операції — у 
транспортуванні зливків (загото¬ 
вок) до нагрівальних печей і до 
валків першого стана, передаван¬ 
ні прокатуваних труо від одного 
стана до іншого, в охолодженні 
труб, обробці їх на правильних 
машинах, обрізуванні кінців то¬ 
що. Сучасному Т. в. притаманні 
висока продуктивність праці, авто¬ 
матизація і механізація більшості 
основних і допоміжних процесів, 
широкий сортамент і висока якість 
одержуваних труб. На Україні 
підприємствами з розвинутим Т. в. 
є Дніпропетровський трубопро¬ 
катний завод. Нижньодніпровсь¬ 
кий трубопрокатний завод. Ніко¬ 
польський південнотрубний завод. 
ТРУБОПРОКАТНИЙ АГРЕГАТ, 
трубопрокатний стан — система 
конструктивно об’єднаних прокат¬ 
них станів та допоміжних машин 
для виготовлення із зливків або 
кованих чи катаних заготовок 
металевих (сталевих) безшовних 
труб\ засіб трубопрокатного ви¬ 
робництва. В складі Т. а.— про¬ 
шивний стан, стани подовжуваль¬ 
ний, обкатний та калібрувальний 
(в деяких агрегатах ще й редук¬ 
ційний). До допоміжних його ма¬ 
шин належать ножиці, правильні 
машини та ін. Прокатні стани Т. а. 
зв’язані між собою трансп. меха¬ 
нізмами, що забезпечують повну 
механізацію і потоковість вироб¬ 
ництва. Типорозмір Т. а. визнача¬ 
ється найбільшим або діапазон- 
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М. П. Трублаїні. 

Пілігримовий подов¬ 
жувальний стан трубо 
прокатного агрегату 
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З’їзди Трудової 
партії Кореї* 

І (ТП Пн. Кореї) — 
28-30. VIII 1946 
(І (ТП Пн. Кореї) — 
27-30. III 1948 
Ш — 23-29. IV 1956 
IV - Ц-18. IX 1961 
V - 2-13. XI 1970 

VI _ ю-14. X 1980 

* Відбулись 
у Пхеньяні. 

Трубоукладач. 

ним (між найменшим і найбіль¬ 
шим) діаметром прокатуваної тру¬ 
би, а тип — конструкцією подовжу¬ 
вального стана. 
Розрізняють трубопр. агрегати 
з безперервним, пілігримовим, 
короткооправляльним (автоматич¬ 
ним), тривалковим розкочуваль¬ 
ним або рейковим подовжуваль¬ 
ним станом. Є Т. а. для гарячої 
прокатки і холодної прокатки. 
В СРСР поширені найпродуктив¬ 
ніші Т. а. з безперервним подов¬ 
жувальним станом, на яких виго¬ 
товляють труби діаметром до 102 
мм. Продуктивність їх — до 400 
труб (кожна завдовжки 25—30 м) 
за годину. О. О. Семенов. 
ТРУБОУКЛАДАЧ — машина 
(гусеничний трактор з встановле¬ 
ним на ньому стріловим підйом¬ 
ним устаткуванням), осн. призна¬ 
ченням якої є укладання труб у 
траншеї. Крім того, за допомо¬ 
гою Т. (мал.) підтримують труби 
при їхньому очищуванні, зварю¬ 
ванні та нанесенні ізоляції, пере¬ 
вантажують труби та ін. вантажі. 
Вантажопідйомність Т.— 1—50 т, 
швидкість руху — 2,1—10 км/год, 
довжина стріли крана — до 7,5 м. 
ТРУБЧАСТА ПІЧ — те саме, що 
й обертова піч. 
ТРУВЙРИ (франц. £гоиУеге8, від 
Ігоиуег — знаходити, придумува¬ 
ти) — франц. поети-співці 12—13 
ст. Поезія Т. розвивалася на Пн. 
Франції, гол. чин. у Пікардії. Т. 
були і авторами, і виконавцями 
своїх пісень, а також розповідних 
1 драм, творів. Поезія Т. пов’яза¬ 
на з нар. творчістю, зазнала впли¬ 
ву і провансальських трубадурів. 
Найвідоміші Т.: автори куртуаз¬ 
них романів (див. Куртуазна лі¬ 
тература) Кретьсн де Труа, Жан 
Бодель, англо-нормандська поетеса 
Марія Французька (усі — 12 ст.). 
Поетична майстерність Т. мала 
значний вплив на поезію 14 ст. 
ТР^ВОР — напівлегендарний ва¬ 
тажок варязької дружини. Див. 
Рюрик, Синеус і Трувор. 
ТРУД — див. Праця. 
«ТРУД* — газета, орган Всесоюз¬ 
ної Центральної Ради Професій¬ 
них Спілок. Видається в Москві 
з 19.11 1921. Виходить 6 раз на 
тиждень. Висвітлює життя робітн. 
класу, боротьбу трудящих країни 
за виконання завдань комуністич¬ 
ного будівництва. Велику увагу 
приділяє питанням профспілко¬ 
вої роботи, охорони праці і соці¬ 
ального страхування. Газета ви¬ 
світлює найважливіші події між- 
нар. життя, зокрема міжнар. ро¬ 
бітн. руху. «Т.» нагороджено орде¬ 
ном Трудового Червоного Прапо¬ 
ра (1951) і орденом Леніна (1971). 
«ТРУДЬ'І АРХЕОЛОГЙЧЕСКИХ 
СЬЄЗДОВ»— збірники допо¬ 
відей, що були прочитані на архе¬ 
ологічних з’їздах, і звітів про архе- 
ол. роботи, які спеціально переду¬ 
вали цим з’їздам. Вийшло 37 то¬ 
мів «Трудова, у т. ч. 16 томів ма¬ 
теріалів археол. з’їздів, проведе¬ 
них у містах України: 3-го з’їзду 
в Києві — 2 і. (К., 1878), 6-го 
з’їзду в Одесі — 4 т. (Одеса, 
1886—89), 11-го з’їзду в Києві — 
2 т. (М., 1901—02), 12-го з’їзду 
в Харкові — 3 т. (М., 1905), 13-го 
з’їзду в Катеринославі — 2 т. 
(М., 1907—08), 14-го з’їзду в Чер¬ 
нігові — 3 т. (М., 1910—11). Ав¬ 

торами статей у «Трудах» були ві¬ 
домі вчені О. С. Уваров, І. І. Срез- 
невський, Д. Я. Самоквасов, Н. П. 
Кондаков, В. П. Бузескул, Д. І. 
Багалій, М. В. Довнар-Заполь- 
ський та ін. Багато матеріалів, на¬ 
друкованих у «Трудах», зберіга 
ють наук, значення. 
«ТРУДЬ'І полтАвской ГУ- 
бЄрнской учЄной архйв- 
НОЙ КОМЙССИИ*. В «Трудах» 
(вип. 1 —15. Полтава, 1905—17) 
друкувалися статті, розвідки, до¬ 
кументальні публікації та огляди 
архівних документальних матеріа¬ 
лів, присвячених історії, економі¬ 
ці, освіті, культурі, л-рі, етногра¬ 
фії, фольклору Полтавщини, пере¬ 
важно 17—19 ст. Пізнавальну 
цінність мають документальні да¬ 
ні про життя і творчість Г. С. 
Сковороди, В. В. Капніста, Т. Г. 
Шевченка, І. П. Котляревського, 
Є. П. Гребінки, М. В. Лисенка, 
М. С. Щепкіна, а також про стано¬ 
вище козаків, посполитих селян, 
підсусідків, про участь полтавців 
у Вітчизн. війні 1812, про розвиток 
пром-сті і торгівлі, про міста Пол¬ 
тавщини, етногр. і фольклорні ма¬ 
теріали, опубліковані В. О. Бар- 
вінським, В. П. Милорадовичем, 
В. Л. Модзалевським, І. Ф. Пав- 
ловським, Л. В. Падалкою, В. О. 
Пархоменком. і. Л. Бутич. 
«ТРУДЬ'І ЧЕРНЙГОВСКОЙ ГУ- 
бЄрнской учЄной архйв- 
НОЙ КОМЙССИИ». У виданні 
(вип. 1—12. Чернігів, 1898—1918) 
друкувалися статті з історії та 
етнографії Чернігівщини і суміж¬ 
них з нею територій 16—19 ст.; 
публікувалися документальні ма¬ 
теріали, огляди архівних доку¬ 
ментів, бібліографічні покажчи¬ 
ки, нумізматичні матеріали, про¬ 
токоли засідань комісії, програми 
збирання істор. і етногр. матеріа¬ 
лів. Пізнавальне значення зберегли 
документи Б. Хмельницького, до¬ 
кументальні матеріали про С. П. 
Палія, Р. О. Ракушку-Романов- 
ського, Г. І. Успенського, становий 
склад населення в 2-й пол. 18 ст. 
на Чернігівщині, описи міст і 
річок Чернігівського полку і Чер- 
ніг. губ., документи про формуван¬ 
ня частин народного ополчення 
у Вітчизняній війні 1812, про про¬ 
ведення селянської реформи 1861 
на Чернігівщині, опубліковані 
О. М. Лазаревським, В. Л. Мод¬ 
залевським, О. О. Русовим та ін. 

/. Л. Бутич. 
ТРУДОВА КНЙЖКА — в СРСР 
основний документ про трудову 
діяльність громадянина. Вона ве¬ 
деться на всіх робітників і служ¬ 
бовців, у т. ч. сезонних робітників 
і тимчасових працівників, які пра¬ 
цюють понад 5 днів. Т. к. ведуться 
й на позаштатних працівників, 
якщо вони підлягають держ. со¬ 
ціальному страхуванню. Перед¬ 
бачена законодавством про працю 
союзних республік (в УРСР — ст. 
48, 144, 235 КЗпП УРСР). Запро¬ 
ваджена з 15.1 1939 постановою 
Раднаркому СРСР від 20.XII 
1938. Починаючи з 1.1 1975 вста¬ 
новлено новий зразок Т. к. для 
тих, хто вперше поступив на ро¬ 
боту. В Т. к. вносяться: відомості 
про працівника — прізвище, ім’я, 
по батькові, дата народження, ос¬ 
віта, професія, спеціальність; ві¬ 
домості про нагороди і заохочення; 

відомості про відкриття, винаходи 
і раціоналізаторські пропозиції та 
про виплачені у зв’язку з цим ви¬ 
нагороди. Стягнення в Т. к. не 
заносяться. Усі записи до Т. к. 
вносяться адміністрацією після 
видання відповідного наказу, але 
не пізніше тижневого строку, а 
при звільненні — в день звільнен¬ 
ня. Записи (в разі необхідності — 
виправлення) повинні відповідати 
оригіналові наказу, а у випадку йо¬ 
го втрати — ін. документові дано¬ 
го підприємства. Із зробленими 
записами про прийняття на робо¬ 
ту, переведення на ін. посаду і 
звільнення адміністрація зобо¬ 
в’язана ознайомити володільця 
книжки під розписку в особистій 
картці. Записи про причини звіль¬ 
нення робляться у точній відповід¬ 
ності з формулюванням чинного 
закону і з посиланням на відповід¬ 
ну його статтю. При звільненні 
працівника Т. к. видається йому в 
день звільнення. При затримці її 
видачі з вини адміністрації праців¬ 
нику виплачується середній заро¬ 
біток за весь час вимушеного про¬ 
гулу. В. І. Прокопенко. 
ТРУДОВА ПАРТІЯ КОРЄІ 
(ТПК). 10.Х 1945 в Пхеньяні на 
з’їзді відповідальних парт, пра¬ 
цівників і активістів 5 провінцій 
Пн. Кореї було утворено Пн.-Кор. 
Оргбюро КП Кореї (КПК). Цей 
день вважається днем заснування 
ТПК. Попередницею ТПК була 
КП Кореї (КПК), створена у квіт¬ 
ні 1925. КПК з 1925 входила до 
Комінтерну. Внаслідок репресій 
япон. колонізаторів і фракційної 
боротьби 1928 КПК припинила іс¬ 
нування. Проте окремі комуні¬ 
стичні групи в умовах підпілля 
очолювали боротьбу нар. мас за 
визволення країни від яион. коло¬ 
ніального гніту. Після визволення 
Кореї в серпні 1945 Рад. Армією 
8—14.IX 1945 в Сеулі на конферен¬ 
ції представників комуністичних 
груп КПК була відновлена. Внаслі¬ 
док окупації Гід. Кореї у вересні 
1945 амер. військами і поділу краї¬ 
ни діяльність партії було утрудне¬ 
но, зв’язки між ЦК КПК, що пере¬ 
бував у Сеулі, й Оргбюро КПК у 
Пхеньяні припинилися. Під керів¬ 
ництвом КПК у Пн. Кореї 1946 
виникли органи влади трудя¬ 
щих — Нар. к-ти, націоналізовано 
пром-сть, здійснено агр. рефор¬ 
му, ін. демократичні перетворення, 
завершено антиімперіалістичну, 
антифеод. революцію. В 1946 на І, 
установчому з’їзді КПК об’єдна¬ 
лася на принципах марксизму- 
ленінізму в Пн. Кореї з Новою 
нар. партією (ств. 1946), а в Пд. 
Кореї — з Нар. партією (ств. 1945) 
і Новою нар. партією (ств. 1945). 
Внаслідок об’єднання виникли ТП 
Пн. Кореї і ТП Пд. Кореї. В черв¬ 
ні 1949 обидві партії злилися в 
єдину ТПК. В 1949 під керівницт¬ 
вом ТПК утворено Єдиний демо¬ 
кратичний вітчизняний фронт 
Кореї. В період вітчизн. визволь¬ 
ної війни кор. народу 1950—53 
ТПК очолювала всенар. боротьбу 
проти амер. інтервентів та їхніх 
пособників. Під час війни орг-ції 
ТПК в Пд. Кореї були розгромле¬ 
ні, її діяльність там припинилася. 
В післявоєн. час ТПК виступила 
керівною силою в справі відбудо¬ 
ви зруйнованого г-ва КНДР. III 
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з’їзд ТПК (1956) прийняв програ¬ 
му створення матеріально-тех. ба¬ 
зи соціалізму. IV з’їзд (1961) про¬ 
голосив побудову основ соціалізму 
в КНДР. VI з’їзд ТПК (1980) ви¬ 
сунув програму екон. і соціального 
розвитку країни на 10 років. ТПК 
виступає за мирне об’єднання 
Кореї на демократичних засадах. 
Очолює Єдиний демократичний 
вітчизн. фронт Кореї. Брала участь 
у міжнар. нарадах комуністичних 
і робітн. партій 1957, 1960. Чи¬ 
сельність — бл. 3,2 млн. чол. 
(1981). Ген. секретар ЦК — Кім 
Ір Сен (з 1966; 1949—66 — голова 
ЦК). Друковані органи: ЦО — газ. 
<Нодон сінмун>, теор.— щомісяч¬ 
ний журн. «Кинночжа» («Трудя¬ 
щий», з 1946) та ін. В В. Седнєв. 
ТРУДОВА ПОВИННІСТЬ — в 
СРСР до 50-х рр. короткостроко¬ 
вий трудовий обов’язок по вико¬ 
нанню в особливих випадках сус¬ 
пільно необхідних робіт (під час 
стихійного лиха, пожежі, нестачі 
робочої сили для виконання важ¬ 
ливих держ. завдань і оборонних 
робіт, охорони шляхів, засобів 
зв’язку, електростанцій, боротьби 
проти епідемій тощо). В перші 
роки Рад. влади Т. п. застосовува¬ 
ли і як метод залучення нетрудо¬ 
вих елементів до праці. 
ТРУДОВА УГбДА — за рад. пра¬ 
вом одна з форм договору, за якою 
між громадянином і підприємст¬ 
вом (установою, орг-цією) уклада¬ 
ється угода про виконання за вина¬ 
городу конкретного доручення зде¬ 
більшого разового характеру 
(напр., угода про ремонт меблів, 
про друкування матеріалу). Осо¬ 
би, які виконують роботу за Т. у. 
разового характеру, не підлягають 
держ. соціальному страхуванню, 
у зв’язку з чим час їхньої роботи 
за Т. у. не зараховується до тру¬ 
дового стажу. 
ТРУДОВА ШКбЛА — реформа¬ 
торська течія в бурж. педагогіці, 
представники якої виступали за 
створення навч. закладів, в яких 
би навчання, моральне, естетич¬ 
не й фіз. виховання поєднувались 
з виробленням у дітей трудових 
умінь, підготовкою їх до трудової 
діяльності. Виникла в період роз¬ 
витку капіталізму на противагу іс¬ 
нуючій схоластичній системі нав¬ 
чання. Ідея Т. ш. належить пред¬ 
ставникам раннього утопічного со¬ 
ціалізму Т. Мору, Т. Кампанеллі; 
думку про трудову підготовку 
дітей висунув Я. А. Коменський; 
Й. Г. Песталоцці зробив першу 
спробу поєднання розумової осві¬ 
ти дітей з виробленням у них ре¬ 
місничих навичок і забезпечення 
фіз. розвитку. Деякі ідеї Т. ш., 
що виявились у комплексній си¬ 
стемі та методі проектів (Г. Кер- 
шенштейнер, Дж. Дьюї), було 
застосовано в Німеччині, США 
та ін. капіталістичних країнах. 
У дореволюційній Росії велику 
роль у розробці ідей Т. ш. ві¬ 
діграли К. Д. Уіиинський та рево- 
люц. демократи. Всебічне наук, 
обгрунтування принципів трудо¬ 
вого виховання дали К. Маркс, 
Ф. Енгельс і В. І. Ленін, створив¬ 
ши вчення про політех. навчання. 
Справжню трудову школу, в якій 
здійснюються тісний зв’язок між 
освітою і продуктивною працею, 
підготовка школярів до трудової 

діяльності, виховання всебічно 
розвинутих будівників комуністич¬ 
ного суспільства, створено в СРСР. 
Див. Політехнічна освіта, Трудо¬ 
ве навчання. О. П. Кондратюк. 
«ТРУДОВАЯ ПРАВДА» — одна 
з назв, під якою виходила [з 23^ 
(5ДП) до 8 (21).VII 1914] газе¬ 
та <Правда>. 
трудове ВИХОВАННЯ — фор¬ 
мування необхідних для трудової 
діяльності моральних якостей лю¬ 
дини за допомогою праці; в соціа¬ 
лістичному суспільстві в широко¬ 
му розумінні — цілеспрямований 
процес формування комуністично¬ 
го ставлення до праці, одна з най¬ 
важливіших складових комуніс¬ 
тичного виховання підростаючого 
покоління; у вужчому значенні — 
цілеспрямований, тісно пов’яза¬ 
ний з навчанням у школі процес 
підготовки дітей і юнацтва до тру¬ 
дового життя. Т. в. у рад. шко¬ 
лі спрямоване на всебічний гар¬ 
монійний розвиток особистості, 
поєднується з розумовим вихован¬ 
ням, моральним вихованням, ес¬ 
тетичним вихованням, фізичним 
вихованням. Воно здійснюється у 
процесі навч. діяльності при вив¬ 
ченні основ наук, на уроках тру¬ 
дового навчання, в процесі само¬ 
обслуговування, у різноманітній 
суспільно корисній діяльності, 
продуктивній праці, V позакласній 
і позашкільній роботі, в сім’ї 
(див. Сімейне виховання, Трудо¬ 
вий семестр). Виховання в учнів 
готовності до праці, працелюбнос¬ 
ті, професійна орієнтація забезпе¬ 
чуються в СРСР всією системою 
навч.-виховної роботи загально- 
осв. школи. Т. в. молоді здійс¬ 
нюється і в профес.-технічних, се¬ 
редніх спеціальних навчальних 
закладах, вузах тощо. 
Літ.: КПСС о формировании нового 
человека. М., 1976; Макаренко А. С. 
Трудовое воспитание. Минск, 1977; 
Сухомлинский В. А. Воспитание ком- 
мунистического отношения к труду. 
М., 1959. В. М.ф Мадзігон. 
трудове ЗАКОНОДАВСТВО — 
в СРСР система норм права, які 
регулюють трудові і тісно пов’яза¬ 
ні з ними інші правовідносини ро¬ 
бітників і службовців. Див. За¬ 
конодавство про працю. 
трудове НАВЧАННЯ — систе¬ 
ма розширення й поглиблення по¬ 
літехнічних знань і навичок; необ¬ 
хідна складова ланка заг. навч.- 
виховної роботи, здійснюваної 
загальноосв. школою, серед, про¬ 
фес.-тех. навч. закладами і вироб¬ 
ничими колективами, а також 
дит. позашкільними закладами. 
Т. н. сприяє трудовому вихован¬ 
ню підростаючого покоління, роз¬ 
виткові в нього комуністичного 
ставлення до праці, до професійної 
підготовки до праці, формуван¬ 
ню заг. трудової культури тощо. 
Особливого значення Т. н. на¬ 
дають у сучас. умовах, коли рад. 
школа перейшла до заг. серед, осві¬ 
ти. Т. н. забезпечує гармонійний 
розвиток особистості, є невід’єм¬ 
ною складовою частиною комп¬ 
лексного виховання нової людини. 
Див. також Політехнічна освіта, 
Виробниче навчання, Міжшкіль¬ 
ні навчально-виробничі комбіна¬ 
ти трудового навчання і професій¬ 
ної орієнтації учнів, Професійна 
орієнтація, Професійно-техніч¬ 
на освіта. 

Літ.: Вопросьі трудового воспитания 
и политехнического обучения в исто- 
рии советской педагогики и школьї. 
М., 1980; Тхоржевський Д. О., Нази- 
мов І. М. Трудове виховання і профе¬ 
сійна орієнтація школярів. К., 1979. 

„ М • Д. Василевський. 
трудове ПРАВО — в СРСР га¬ 
лузь права, яка об’єднує норми, 
що регулюють суспільні відноси¬ 
ни робітників і службовців у про¬ 
цесі їхньої праці на соціалістичних 
підприємствах, в установах та ор¬ 
ганізаціях, а також норми, що ре¬ 
гулюють суспільні відносини, які 
випливають безпосередньо із за¬ 
стосування праці в суспільному 
виробництві й тісно пов’язані з тру¬ 
довими. До них належать: відно¬ 
сини у зв’язку з виробничим нав¬ 
чанням і підвищенням кваліфіка¬ 
ції; по охороні праці, матеріаль¬ 
ній відповідальності; розгляду 
трудових спорів, соціальному 
забезпеченню; відносини між 
профспілковою організацією і 
трудовим колективом, адміністра¬ 
цією тощо. Т. п. регулює і трудові 
відносини осіб, які працюють в 
особистому домашньому г-ві ок¬ 
ремих громадян. Соціально-екон. 
базу Т. п. становлять соціалістич¬ 
на власність на засоби виробни¬ 
цтва, планова система нар. г-ва, 
гарантована від експлуатації віль¬ 
на праця. В основі Т. п. лежать 
конституційні принципи обов’яз¬ 
ковості праці для всіх працездат¬ 
них членів суспільства і додержан¬ 
ня дисципліни трудової, право 
на працю і на гарантовану д-вою 
заробітну плату відповідно до 
її кількості та якості, право на від¬ 
починок і на здорові та безпечні 
умови праці; на безплатне профе¬ 
сійне навчання й підвищення тру¬ 
дової кваліфікації, право на об’єд¬ 
нання у профспілки і участь в уп¬ 
равлінні виробництвом, право на 
матеріальне забезпечення в ста¬ 
рості, в разі хвороби, повної або 
часткової втрати працездатності, 
а також втрати годувальника, на 
захист трудових прав (див., зокре¬ 
ма, Відповідальність адміністра¬ 
ції за порушення трудового зако¬ 
нодавства) та інші. Осн. джерела¬ 
ми Т. п. є Основи законодавства 
Союзу РСР і союзних республік 
про працю, Закон СРСР про Тру¬ 
дові колективи 1983, респ. ко¬ 
декси законів про працю. Норми 
Т. п. регулюють порядок виник¬ 
нення, зміни і припинення трудо¬ 
вих правовідносин, умови праці, 
в т. ч. міру праці, порядок і роз¬ 
міри її оплати, правила внутр. 
трудового розпорядку підпри¬ 
ємств, установ і орг-цій, заходи 
заохочення за успіхи в роботі і 
заходи впливу при незадовільно¬ 
му виконанні трудових обов’язків. 
Воно встановлює обов’язкові для 
адміністрації та робітників і служ¬ 
бовців правила охорони праці, по¬ 
рядок розв’язання трудових спо¬ 
рів, визначає права професійних 
спілок щодо участі у виробленні 
і прийнятті нормативних актів про 
працю, в регулюванні умов праці, 
здійснення контролю за додержан¬ 
ням законодавства про працю. Т. 
п., регулюючи трудові відносини 
робітників і службовців, сприяє 
зростанню продуктивності праці, 
підвищенню ефективності суспіль¬ 
ного виробництва. Т. п. постійно 
розвивається і вдосконалюється в 

ТРУДОВЕ 
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24 уре, т. її 
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напрямі розширення прав робіт¬ 
ників і службовців та гарантій 
здійснення їх. 
Літ.: Иванов С. А., Лившиц Р. 3., 
Орловский Ю. П. Советское трудовое 
право: вопросьі теории. М., 1978; Со¬ 
ветское трудовое право. К., 1981. 

3. К. Симорот. 

ТРУДОВЙЙ дбговГр — в 
СРСР угода між трудящим і під¬ 
приємством (установою, організа¬ 
цією), за якою трудящий зобов’я¬ 
зується виконувати роботу за пев- 
ною спеціальністю, кваліфікацією 
або посадою з підляганням внутр. 
трудовому розпорядкові, а під¬ 
приємство — сплачувати йому 
заробітну плату і забезпечувати 
мови праці, передбачені законо- 
авством про працю, колектив¬ 

ним договором і угодою сторін. 
Т. д. є правовою формою реалізації 
конституційного права на працю. 
З укладенням Т. д. виникають кон¬ 
кретні трудові правовідносини між 
даною особою і конкретним під¬ 
приємством, установою, орг-цією. 
Законодавство про працю встанов¬ 
лює гарантії виконання Т. д. 
(див. Гарантії та компенсації 
трудові). Осн. положення Т. д. 
регулюються розділом 3 Основ 
законодавства Союзу РСР і союз¬ 
них республік про працю і кодек¬ 
сами про працю республік (в 
УРСР — гл. З КЗпП УРСР). 
Зміст Т. д. становлять умови, пе¬ 
редбачені законодавством про пра¬ 
цю чи колективним договором 
(напр., тривалість робочого часу, 
часу відпочинку) або вироблені 
самими сторонами. Ці умови мо¬ 
жуть бути основними (про 
місце роботи, вид роботи, трудо¬ 
ві функції тощо) і додатко¬ 
вими (умови випробування при 
прийнятті на роботу, про сумі¬ 
щення професій, навчання ін. 
професії на підприємстві тощо). 
Т. д. укладаються на невизначе- 
ний строк, на визначений строк 
(не більш як 3 роки), на час вико¬ 
нання певної роботи. Т. д. може 
бути укладений як в усній, так і в 
письмовій формі; остання обов’яз¬ 
кова: при орг. наборі робітників 
і службовців, при укладенні Т. д. 
про роботу в районах Крайньої 
Півночі та в місцевостях, які при¬ 
рівнюються до них, тощо. Укла¬ 
дення Т. д. оформляється наказом 
або розпорядженням керівника 
підприємства, установи, орг-ціїпро 
зарахування працівника на роботу. 
Однак цей договір вважається ук¬ 
ладеним і тоді, коли наказ чи роз¬ 
порядження не були видані, але 
працівника було допущено до ро¬ 
боти. Адміністрація не має права 
вимагати від робітника чи служ¬ 
бовця виконання роботи, не обу¬ 
мовленої Т. д. Див. також Звіль¬ 
нення з роботи. 

О. 1. Процевський. 

ТРУДОВЙЙ КОЛЕКТЙВ — 
сукупність працівників, об’єдна¬ 
них для досягнення певної мети 
спільної трудової діяльності. Для 
соціалістичного Т. к. характерні 
єдність цілей всіх його членів, то¬ 
вариське співробітництво, спільна 
заінтересованість у наслідках пра¬ 
ці і спільна відповідальність, вза¬ 
ємодопомога, активна участь в уп¬ 
равлінні, нетерпимість до недолі¬ 
ків. Залежно від форми власності 
на засоби вироби, розрізняють 

Т. к. держ. підприємств і установ, 
колгоспів, громад, орг-цій, від 
місця в системі сусп. поділу праці 
та характеру виконуваних зав¬ 
дань — виробничі колективи (ла¬ 
нок, бригад, дільниць, цехів тощо), 
колективи наук., пед., мед. пра¬ 
цівників тощо. Найпоширеніші 
Т. к.— виробничі. Вони виконують 
функції: виробничо-економічну — 
вироби, матеріальних цінностей 
або надання послуг згідно з вста¬ 
новленим планом; соціально-інте¬ 
гративну — згуртування всіх чле¬ 
нів колективу для розв’язання 
спільних виробничих завдань, по¬ 
єднання інтересів і дій кожної 
особи з інтересами колективу і 
суспільства в цілому; управлін¬ 
сько-виховну — залучення трудя¬ 
щих до активної участі в управлінні 
вироби., розвиток творчих здіб¬ 
ностей, виховання комуністичного 
ставлення до праці. Поряд з адмі¬ 
ністрацією важлива роль в органі¬ 
зації ефективної діяльності Т. к. 
належить парт., профспілковим 
та комсомольським організаціям. 
На дальше посилення ролі Т. к. 
в управлінні вироби, і соціальним 
життям в цілому спрямований За¬ 
кон СРСР про трудові колективи 
і підвищення їх ролі в управлінні 
підприємствами, установами, ор¬ 
ганізаціями, затверджений вось¬ 
мою сесією Верховної Ради СРСР 
10-го скликання 17. VI 1983. 

В. М. Даток. 

«ТРУДОВЙЙ КОНГРЕС* — 
з’їзд представників куркульства 
і міської буржуазії, що його скли¬ 
кала контрреволюц. бурж.-націо¬ 
налістична Директорія 23.1 1919 
в Києві. Оскільки репресіями і 
терором припинити боротьбу тру¬ 
дящих за відновлення Рад. влади 
не вдавалося, лідери Директорії 
з метою обману мас проголосили 
скликання т. з. конгресу трудово¬ 
го народу України («Т. к.») і ство¬ 
рення «трудових», насправді кур¬ 
кульських, рад. Вибори до «Т. к.» 
відбувалися 12—15.1 1919 в умовах 
жорстокого терору. Серед обраних 
делегатів переважали бурж.-кур¬ 
кульські представники. Більшови¬ 
ки бойкотували «Т. к.». Більшість 
робітників не брали участі у вибо¬ 
рах. чТ. к.», що тривав до 28.1 
1919, висловився проти Рад. вла¬ 
ди, схвалив контрреволюц. полі¬ 
тику Директорії, проголосив «воз¬ 
з’єднання» бурж. чЗахідноукра¬ 
їнської народної республіки» з т. з. 
«Українською народною республі¬ 
кою» в єдиній «соборній» Украї¬ 
ні. Але рішеннями «Т. к.» націона¬ 
лістам не вдалося обдурити трудя¬ 
щих. Робітники і селяни України 
під керівництвом більшовиків не¬ 
забаром розгромили осн. військ, 
сили Директорії і відновили на 
Україні Радянську владу. 

, _ /. К. Рибалка. 
ТРУДОВЙЙ СЕМЕСТР — скла¬ 
дова частина навчально-виховного 
процесу підготовки спеціалістів у 
вищій школі та серед, спец. навч. 
закладах. Запроваджено 1958. Од¬ 
нією з форм комплексного вихован¬ 
ня молоді стали студентські за¬ 
гони. Студенти й учні, які виявля¬ 
ють бажання працювати в літній 
час у різних галузях нар. г-ва, 
об’єднуються у Всесоюз. буд. за¬ 
гін ім. 60-річчя Ленінського ком¬ 
сомолу. Осн. структурною одини¬ 

цею всесоюз. загону є лінійний 
загін — колектив студентів і уч¬ 
нів, які виконують конкретні ви¬ 
робничі завдання на основі гос¬ 
подарського договору з підпри¬ 
ємством (орг-цією) і одночасно ве¬ 
дуть політико-виховну й організа¬ 
ційно-пропагандистську роботу се¬ 
ред виробничих колективів та на¬ 
селення регіону, читають лекції, 
проводять бесіди, влаштовують 
концерти худож. самодіяльності 
тощо. ф. к. Ковальчук. 
ТРУДОВЙЙ СТАЖ — в СРСР 
визначений законом час (трива¬ 
лість) трудової діяльності праців¬ 
ника. Від наявності Т. с. залежить 
ряд правових наслідків: надання 
осн. і додаткових відпусток, вип¬ 
лата щорічних винагород за підсум¬ 
ками роботи підприємства за рік, 
призначення пенсій і допомог по 
соціальному страхуванню, надан¬ 
ня житлових та ін. пільг. Основи 
законодавства Союзу РСР і союз¬ 
них республік про працю та ін. 
нормативні акти розрізняють заг. 
Т. с., безперервний Т. с., стаж пев¬ 
ної роботи. Загальний Т. с. 
враховується при призначенні 
пенсії по старості, інвалідності 
внаслідок захворювання, у зв’язку 
з втратою годувальника. До Т. с. 
входить будь-яка робота, на якій 
особа підлягає держ. соціальному 
страхуванню; робота на посаді 
голови або заст. голови колгоспу, 
якщо на цю посаду працівник був 
направлений з числа робітників і 
службовців за рішенням рад. або 
парт, органів; навчання в учили¬ 
щах і школах системи держ. тру¬ 
дових резервів та профес.-тех. ос¬ 
віти, в ін. училищах, школах і на 
курсах по підготовці кадрів, під¬ 
вищенню кваліфікації і переквалі¬ 
фікації; навчання у вищих навч. 
закладах, серед, спец. навч. за¬ 
кладах, парт, школах, рад. парт, 
школах, школах профруху, на 
робітфаках, перебування в аспі¬ 
рантурі, докторантурі і клінічній 
ординатурі, якщо цьому переду¬ 
вала робота або служба в армії, 
а також органах КДБ, МВС тощо. 
До Т. с. включається й час фактич¬ 
ного догляду за інвалідом Вели¬ 
кої Вітчизн. війни, членом сім’ї ін¬ 
валіда та інша, передбачена зако¬ 
нодавством, трудова діяльність. 
Безперервний Т. с.— три¬ 
валість безперервної роботи на од¬ 
ному підприємстві, в установі, 
орг-ції. До безперервного Т. с. 
включається й тривалість поперед¬ 
ньої роботи на ін. підприємст¬ 
вах, в установах, орг-ціях у разі 
переводу, переходу з цієї робо¬ 
ти на іншу за власним бажанням 
з перервою не більше трьох тижнів; 
звільнення з роботи у зв’язку з 
закінченням строку трудового до¬ 
говору; з ліквідацією підприєм¬ 
ства чи скороченням чисельності 
або штату працівників, при праце¬ 
влаштуванні на ін. підприємство 
протягом 2 місяців; при праце¬ 
влаштуванні протягом 2 місяців 
після звільнення з роботи в ус¬ 
тановах, орг-ціях і на підприємст¬ 
вах СРСР за кордоном чи міжнар. 
орг-ціях тощо. Безперервний Т. с. 
зберігається й при працевлашту¬ 
ванні після звільнення з роботи у 
зв’язку з переведенням одного з 
подружжя на работу в ін. місце¬ 
вість та в ін. випадках, передбаче- 



них законодавством. Безперервний 
Т. с. не зберігається при звільненні 
за прогул та з підстав, що компро¬ 
метують працівника, а також при 
повторному звільненні з роботи 
протягом календарного року за 
власним бажанням без поважних 
причин. Стаж певної ро¬ 
боти — тривалість трудової 
діяльності за певною спеціальні¬ 
стю в певній галузі, на певних по¬ 
садах або в певних кліматичних 
умовах. Враховується при призна¬ 
ченні пенсій, надбавок до заробіт¬ 
ної плати, наданні додаткових від¬ 
пусток, пільг при роботі в районах 
Крайньої Півночі і прирівняних до 
них місцевостях, а також в ін. 
випадках, встановлених законо¬ 
давством. Осн. документом, що 
засвідчує всі види Т. с., є трудо¬ 
ва книжка. Т. с. можна підтвер¬ 
джувати і трудовими та пос- 
лужними списками, довідками, а 
також показаннями свідків у вста¬ 
новленому законом порядку. 

/. С. Шапоренко. 

ТРУДОВИКЙ, «Трудова група»— 
дрібнобурж. фракція депутатів — 
селян і народницької інтелігенції 
в 1—4-й Державних думах у Росії 
(1906—17). В 1-й Держ. думі налі¬ 
чувалося 107 Т., у т. ч. 28 від Ук¬ 
раїни. Програмні положення Т. 
включали вимоги демократич. сво¬ 
бод, націоналізацію мирним шля¬ 
хом землі (крім сел. наділів) і 
зрівняльний розподіл її за трудо¬ 
вою нормою (звідси й назва), ска¬ 
сування станових і нац. обмежень, 
зокрема щодо України. Т. мали 
друк, орган — газ. «Трудовой на¬ 
род». Т. не стали послідовною ре- 
волюц. сел. організацією. В своїй 
діяльності в Думі хиталися між 
кадетами і с.-д. фракцією. Біль¬ 
шовики, критикуючи політ, не¬ 
стійкість Т., блокувалися з ними в 
Думі в окремих питаннях. У липні 
1917 злилися з народними соціа¬ 
лістами в Трудову народно-соціа¬ 
лістичну партію, підтримували 
бурж. Тимчасовий уряд. 

трудовГ Армії — військ, фор¬ 
мування Червоної Армії, що їх 
тимчасово використовували 1920— 
22 в нар. господарстві. Ініціатором 
використання військ, частин на 
госп. фронті була Революц. військ, 
рада (РВР) 3-ї армії. Цю ініціа¬ 
тиву підтримав В. І. Ленін. 15.1 
1920 Рада робітн. і селянської обо¬ 
рони перетворила 3-ю армію на 1-у 
(Уральську) революц. армію пра¬ 
ці. За згодою РНК РРФСР і Все- 
укр. ревному 21.1 1920 прийнято 
Положення про Раду Укр. Т. а., 
яка утворювалася з військ Пд.- 
Зх. фронту. Подібні формування 
Т. а. утворювалися і з ін. армій. 
Т.а. підпорядковувалися у військ.- 
адм. відношенні РВР республіки, 
а в госп.-трудовому — Раді Пра¬ 
ці і Оборони (РПО). Ці армії бра¬ 
ли участь у відродженні залізниць, 
вугільної й нафтодобувної пром- 
сті, заготівлі палива й продовольст¬ 
ва тощо. Після закінчення грома¬ 
дян. війни 1918—20 постановою 
РПО від ЗО.ІІІ 1921 «Про трудові 
частини» Т. а. були передані у 
відання Наркомпраці. ЗО.XII 1921 
РПО прийняла постанову про роз¬ 
формування трудових армій. 
ТРУДОВГ РЕЗбРВИ — див. Дер¬ 
жавні трудові резерви. 

«трудовГ резЄрви» — все¬ 
союзне добровільне спортивне то¬ 
вариство (ДСТ), що об’єднує уч¬ 
нів і працівників навч. закла¬ 
дів системи професійно-технічної 
освіти. Створене 1943 при Гол. 
управлінні трудових резервів за 
розпорядженням РНК СРСР (з 
1959 самостійне ДСТ). В т-ві куль¬ 
тивується понад 44 види спорту, 
з них на Україні — 41; найпопу- 
лярніші: легка атлетика, бокс, 
футбол, веслування, боротьба. В 
УРСР «Т. р.» об’єднують понад 
580 тис. фізкультурників (на 1.1 
1983). З 1946 т-во проводить Все¬ 
союзні спартакіади, з 1975 — Все¬ 
союзні спорт, ігри учнів системи 
профес.-тех. освіти. Т-во «Т. р.» 
нагороджено орденом Трудового 
Червоного Прапора (1973). 
ТРУДОВГ РЕСУРСИ — части¬ 
на населення країни або її адм.- 
тер. одиниці, що має здатність до 
суспільно корисної праці в на¬ 
родному господарстві; потенціал 
живої праці, яку має в своєму роз¬ 
порядженні суспільство на певний 
момент часу. Т. р.— це найбільш 
активна в екон. відношенні части¬ 
на населення, яка бере безпосеред¬ 
ню участь у розширеному відтво¬ 
ренні сусп. продукту. Відтворення 
і використання Т. р. здійснюються 
під впливом об’єктивних законів 
сусп. розвитку, притаманних тому 
чи іншому способу виробництва, і 
насамперед народонаселення за¬ 
кону. В капіталістичному суспіль¬ 
стві з його анархією виробництва, 
безробіттям існує велика армія 
незайнятого населення, т. з. над¬ 
лишкового населення. З перемо¬ 
гою соціалізму починає діяти при¬ 
таманний новому способові ви¬ 
роби. соціалістичний закон наро¬ 
донаселення. Право на працю в 
Рад. країні, на вільний вибір про¬ 
фесії, спеціальності, роду за¬ 
нять гарантує Конституція 
СРСР. Планомірний характер роз¬ 
витку продуктивних сил соціалі¬ 
стичного суспільства дає можли¬ 
вість активно впливати на процес 
формування й розподілу Т. р. 
за сферами зайнятості і галузями 
нар. г-ва, забезпечувати повну 
зайнятість працездатного населен¬ 
ня. Цього досягають шляхом роз¬ 
робки балансу трудових ресурсів і 
його використання при формуван¬ 
ні плану екон. і соціального роз¬ 
витку країни й кожної республіки. 
В СРСР у практиці планування 
й обліку до Т. р. відносять населен¬ 
ня в працездатному віці, тобто чо¬ 
ловіків від 16 до 59 років, жінок 
від 16 до 54 років (за винятком 
непрацюючих інвалідів 1-ї і 2-ї 
груп і пенсіонерів, які одержують 
пенсії за віком на пільгових умо¬ 
вах, тобто раніше загальновста- 
новлених строків); населення стар¬ 
ше й молодше працездатного ві¬ 
ку, зайняте в нар. г-ві. Розвиток 
продуктивних сил, зміни потреб 
окремих галузей нар. г-ва в робо¬ 
чій силі зумовлюють значні струк¬ 
турні зрушення в розподілі зай¬ 
нятого населення за сферами і га¬ 
лузями нар. г-ва. Період розвину¬ 
того соціалізму характеризується 
неухильним поліпшенням якісної 
структури Т. р. в результаті під¬ 
вищення загальноосв. й культур, 
рівня, підвищення питомої ваги 
осіб з серед, спеціальною і вищою 

освітою. XXVI з’їзд КПРС наго¬ 
лосив на необхідності забезпечен¬ 
ня ефективного використання Т. р. 
країни, переведення економіки на 
інтенсивний шлях розвитку, впро¬ 
вадження у вироби, трудозбері- 
гаючих технологій, скорочення руч¬ 
ної, особливо фізично важкої пра¬ 
ці. Для розв’язання поставле¬ 
них завдань на Україні вперше 
в СРСР 1981 розроблено цільову 
комплексну наук.-тех. програму 
підвищення ефективності викори¬ 
стання трудових ресурсів (програ¬ 
ма «Праця»). Послідовна реаліза¬ 
ція цієї програми сприятиме 
забезпеченню 1981—85 Т. р. всіх 
потреб нар. г-ва України. 

В. М. Данюк. 
ТРУДОВІ СПбРИ — в СРСР 
спори, що можуть виникати між 
робітниками і службовцями, їх¬ 
нім представником — профспілко¬ 
вим комітетом, з одного боку, та 
адміністрацією підприємства, ус¬ 
танови чи орг-ції — з другого, з 
питань, пов’язаних із встановлен¬ 
ням і зміною умов праці і застосу¬ 
ванням законодавства про працю. 
Порядок розгляду Т. с. регулюєть¬ 
ся Основами законодавства Союзу 
РСР і союзних республік про пра¬ 
цю (розділ XI), Положенням про 
порядок розгляду Т. с., кодексами 
законів про працю союзних рес¬ 
публік (в УРСР — гл. XV КЗпП 
УРСР), відповідними нормами ци¬ 
вільно-процесуального законодав¬ 
ства. Т. с. між працівниками й ад¬ 
міністрацією розглядаються ко¬ 
місіями по трудових спорах (КТС), 
профспілковими к-тами, район¬ 
ними (міськими) народними суда¬ 
ми, вищими в порядку підлеглості 
органами. Спори між профспілко¬ 
вим к-том і адміністрацією розгля¬ 
даються в порядку погодження між 
вищестоящими госп. і профспілко¬ 
вими органами. КТС є обов’язко¬ 
вим первинним органом для роз¬ 
гляду Т. с., за винятком спорів, 
які, згідно з законом, розглядають 
безпосередньо нар. суди та ін. ор¬ 
гани. КТС створюються на під¬ 
приємствах, в установах і орг-ціях 
з рівного числа представників ад¬ 
міністрації і профкому. В разі 
не досягнення в комісії згоди сто¬ 
рін або коли працівник не згоден з 
рішенням комісії він може про¬ 
тягом 10 днів з дня вручення йо¬ 
му виписки з протоколу засідання 
комісії звернутися з заявою про 
вирішення спору або із скаргою 
на прийняте рішення до профко¬ 
му, який зобов’язаний розгляну¬ 
ти їх у 7-денний строк. Рішення 
комісії або постанови профкому 
по Т. с. підлягають виконанню ад¬ 
міністрацією протягом 10 днів, 
якщо в них не зазначено інший 
строк. У разі невиконання їх проф¬ 
ком видає заінтересованому праців¬ 
никові посвідку за встановленою 
формою, що має силу виконавчого 
листа. Якщо працівник чи адмі¬ 
ністрація не згодні з постановою 
по Т. с., винесеною профкомом, 
вони можуть звернутися із заявою 
про розгляд Т. с. до районного 
(міського) нар. суду протягом 10 
днів з дня одержання постанови 
профкому. В справах про звільнен¬ 
ня з роботи працівник може звер¬ 
нутися до нар. суду протягом мі¬ 
сяця з дня видання наказу про 
звільнення. Робітники й службов- 
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Орден Трудового 
Червоного Прапора. 

Орден Трудового 
Червоного Прапора 
УСРР. 

Орден Трудової Слави 
1-го ступеня. 

ці при зверненні до суду із зая¬ 
вою про розгляд Т. с. звільняються 
від оплати держ. пошлини та ін. 
витрат, пов’язаних із розглядом 
справи. А. Р. Мацюк. 

трудовлаштувАння, праце¬ 
влаштування — в СРСР сприян¬ 
ня державних і громадських ор¬ 
ганів громадянам, яким потріб¬ 
на допомога у виборі виду і місця 
роботи. Одна з гарантій конститу¬ 
ційного права па працю. Осн. спо¬ 
соби Т.: розподіл молодих робіт¬ 
ників і молодих спеціалістів; за¬ 
безпечення роботою за фахом 
осіб, які закінчили вищі й середні 
спец. навч. заклади, профес.-тех. 
і тех. училища (ст. 197 КЗпП 
УРСР); переселення; орг. набір; 
забезпечення роботою демобілізо¬ 
ваних, інвалідів тощо. Для впо¬ 
рядкування Т. створено бюро по 
трудовлаштуванню населення. В 
сільській місцевості Т. грома¬ 
дян займаються сільські і селищ¬ 
ні Ради народних депутатів. Для 
забезпечення роботою неповно¬ 
літніх встановлено систему бро¬ 
нювання робочих місць на підпри¬ 
ємствах, в установах та орг-ціях. 
Див. також Гарантії та ком¬ 
пенсації трудові. 
ТРУДОВбГО ЧЕРВбНОГО 
ПРАПОРА бРДЕН — рад. орден, 
встановлений постановою ЦВК і 
Раднаркому СРСР від 7.IX 1928. 
Ним нагороджують окремих осіб, 
підприємства, установи й колек¬ 
тиви трудящих за особливі заслу¬ 
ги перед СРСР у галузі виробницт¬ 
ва, наук., держ. або громад, діяль¬ 
ності. Посередині ордена — позо¬ 
лочені серп і молот, угорі прапор, 
вкритий рубіново-червоною емал¬ 
лю, з написом «СССР», по краю 
ордена, навколо вінка, — обід 
зубчастого колеса з написом по 
ободу: «Пролетарки всех стран, 
соединяйтесь!». До 24.IV 1933 
поряд з цим орденом у союзних 
республіках, у т. ч. в УРСР, на¬ 
городжували й орденами Трудово¬ 
го Червоного Прапора республіки 
(див. Трудового Червоного Прапо¬ 
ра УСРР орден). 
ТРУДОВбГО ЧЕРВбНОГО 
ПРАПОРА УСРР бРДЕН — ор¬ 
ден УРСР, встановлений 2. III 
1921 5-м Всеукр. з’їздом Рад. 
Першу постанову про орден і його 
статут було затверджено ВУЦВК 
і Раднаркомом УРСР 4.XI 1925. 
ВУЦВК і РНК УРСР 5.VIII 1931 
прийняли нову постанову про орден 
і затвердили новий статут. Згід¬ 
но з статутом ордена, ним нагород¬ 
жували окремих громадян і колек¬ 
тиви трудящих України та ін. рад. 
республік, а також громадян іноз. 
д-в. Право нагородження орденом 
належало лише Президії ВУЦВК. 
Нагородженим разом із знаком 
ордена вручалася від імені ВУЦВК 
особлива грамота. Цим орденом 
нагороджено понад 305 чол., а та¬ 
кож підприємства, зокрема київ, 
з-д«Арсенал», київ. Головні елек- 
тромех. майстерні, радгосп ім. 
Т. Г. Шевченка Одес. обл. та ін. 
Згідно з постановою Президії ЦВК 
СРСР від 24.IV 1933 «Про ордени 
Союзу РСР і союзних республік 
і про нагрудні значки», за яким 
нагородження орденами увійшло 
до компетенції СРСР, нагород¬ 
ження орденами союзних респуб¬ 

лік, у т. ч. й Т. Ч. П. УСРР о., 
було припинено. 
ТРУДОВбї СЛАВИ бРДЕН — 
рад. орден, встановлений Указом 
Президії Верховної Ради СРСР 
від 18.1 1974. Згідно з статутом 
ордена, ним нагороджують робіт¬ 
ників пром-сті, транспорту, бу¬ 
дівництва і майстрів виробництва 
цих галузей, колгоспників і робіт¬ 
ників с. г. за самовіддану високо¬ 
продуктивну багаторічну працю 
на одному підприємстві, в орг-ції, 
колгоспі або радгоспі. Т. С. о. має 
три ступені, виготовляється із сріб¬ 
ла. Орден являє собою опуклий 
багатокутник, обрамований у верх, 
частині золотистими променями, а 
в нижній — вінком з колосся пше¬ 
ниці; в центрі — зображення до¬ 
менної печі і споруджуваної ГЕС 
та накладні серп і молот, 
трудодень — одиниця виміру 
затрат праці в колгоспах і частки 
кожного колгоспника в доходах 
від громадського господарства, що 
розподілялися за працею; еконо¬ 
мічна категорія, властива певному 
етапові розвитку колгоспного ладу 
в СРСР, яка виражала соціаліс¬ 
тичні виробничі відносини. Т. бу¬ 
ло запроваджено в колгоспах 1931. 
В 60-х рр. у зв’язку з зміцненням 
економіки колгоспів, зростанням 
їхніх доходів Т. втратив своє зна¬ 
чення. Основною оплатою праці 
стала гарантована оплата праці, 
запроваджена постановою ЦК 
КПРС і Ради Міністрів СРСР від 
16.V 1966 «Про підвищення мате¬ 
ріальної заінтересованості колгосп¬ 
ників у розвитку громадського ви¬ 
робництва». 3-й Всесоюзний з’їзд 
колгоспників (1969) закріпив у 
Примірному Статуті колгоспу но¬ 
вий порядок оплати праці й роз¬ 
поділу доходів у колгоспах. 
ТРУДОМГСТКІСТЬ — екон. по- 
казник, який характеризує затра¬ 
ти живої праці в людино-годинах 
на одиницю роботи (продукції або 
послуг). У планово-екон. розра¬ 
хунках Т. застосовують для ви¬ 
значення потреб підприємства в 
робочій силі і її розстановці, в 
устаткуванні і його завантаженні, 
фонді заробітної плати робітників 
тощо. Залежно від прийнятої оди¬ 
ниці вимірювання робіт Т. розра¬ 
ховують на технологічну операцію, 
деталь, вузол, машину тощо. При 
укрупнених розрахунках засто¬ 
совують показник питомої Т., який 
розраховують на укрупнену оди¬ 
ницю продукції (напр., Т. 1 млн. 
крб. валової продукції). Щодо 
підприємства повна Т. продукції 
включає вщюбничу Т. і Т. управ¬ 
ління вироон. Виробничу Т. визна¬ 
чають, підсумовуючи технологіч¬ 
ну Т. (затрати праці осн. робіт¬ 
ників) і Т. обслуговування вироби, 
(затрати праці допоміжних робіт¬ 
ників). Розрізняють також нор¬ 
мативну Т. (її визначають за дію¬ 
чими нормами часу), фактич. Т. 
(її визначають, підсумовуючи фак¬ 
тичні затрати робочого часу на оди¬ 
ницю продукції або ділячи обсяг 
продукції на фактично витрачений 
час) і планову Т. (обчислюють на 
основі норматив, аоо фактичної Т., 
враховуючи заплановану економію 
праці внаслідок прогресивних орг.- 
тех. змін у вироби.). Неухильне 
зниження Т.— один з найважли¬ 
віших факторів зростання еконо¬ 

мічної ефективності соціалістич¬ 
ного виробництва. 
Див. також Фондомісткість, Ма¬ 
теріаломісткість продукції. 

„ В. М. Данюк. 
ТР*МЕН (Тгишап) Гаррі (8.У 
1884, Ламар, шт. Міссурі — 26. 
XII 1972, Канзас-Сіті, іш. Міссу¬ 
рі) — держ. діяч США. Н. в сім’ї 
фермера. Під час 1-ї світової вій¬ 

ни — офіцер амер. армії. В 1934— 
44 — сенатор. У 1944 обраний віце- 
президентом від Демократичної 
партії, після смерті Ф. Д. Руз¬ 
вельта 1945 став президентом 
США (1948 переобраний на цей 
пост). У серпні 1945 за наказом 
Т. було проведено атомне бомбар¬ 
дування япон. міст Хіросіми і 
Нагасакі. Після 2-ї світової війни 
уряд Т. проводив політику «хо¬ 
лодної війни». Проголошена 1947 
т. з. доктрина Т. була спрямована 
на закабалення слаборозвинутих 
країн амер. імперіалізмом. Уряд 
Т. підписав Пн.-атлантичний пакт 
(1949; див. НАТО), розв’язав 
війну в Кореї (1950—53). У внутр. 
політиці уряд Т. запровадив нові 
антиробітн. закони, організовував 
судові процеси проти лідерів ком¬ 
партії, переслідував прогресивні 
організації. 
ТРУПА (франц. Ігоире, букв.—на¬ 
товп) — творчий склад театру або 
цирку. Залежно від профілю теат¬ 
ру Т. бувають драм., оперні, опе¬ 
реткові, естрадні, циркові та ін. 
Т. часто називали за іменем їхньо¬ 
го керівника (напр., Трупи 
М. Л. Кропивницького, Трупи 
М. 77. Старицького, Трупа П. К. 
Саксаганського та І. К. Карпен- 
ка-Карого, Садовського М. К. 
трупа). 
ТРУПА Г. А. АШКАРЄНКА. 
Засн. 1880 на Україні як антрепри¬ 
за з базою у Кременчуку. Відзна¬ 
чалася строкатістю репертуару і 
творчого складу. 
Прихід у трупу М. Кропивниць¬ 
кого і М. Садовського підняв ху¬ 
дожній рівень вистав трупи. 
У 1881 одна з перших почала по¬ 
казувати укр. вистави після Емсь- 
кого акту 1876. У трупі працю¬ 
вали Н. Волкова, Н. Жаркова, 
О. Макарова (Оденцова), Є. Кра¬ 
маренко, О. Лавровська та ін. У 
репертуарі —«Наталка Полтавка» 
І. Котляревського (музика М. Ва¬ 
сильєва- Святошенка), «Сватання на 
Гончарівці» Г. Квітки-Основ’янен- 
ка,«Назар Стодоля» Т. Шевченка, 
«За Немань іду» В. Александрова, 
«Гаркуша» О. Стороженка, «Не- 
вольник» і «Дай серцю волю, заве¬ 
де в неволю» М. Кропивницького, 
«Одруження» М. Гоголя, «На вся¬ 
кого мудреця доволі простоти» О. 
Островського. Припинила діяль¬ 
ність 1882. П. К. Медведик. 
ТРУПА Г. Й. ДЕРКАЧА. Засн. 
1875, діяла до 1900 (з перервою 
1880—81) як пересувна антрепри¬ 
за під керівництвом Г. Деркача 
на Україні, в Білорусії, Росії, на 
Кавказі, Уралі і в Сибіру. В трупі 
працювали Є. Боярська, С. Гла¬ 
зу ненко, Є. Зарницька, Л. Мань- 
ко, М. Марченко, Г. Решетников, 
О. Світлова, Г. Петраківська та 
ін., в окремі сезони — рос. акто¬ 
ри Ф. Горєв, О. Гламма-Мещер¬ 
ська, О. Правдін, 1891 — Ф. Ша- 
ляпін. Трупа мала великий хор. У 
1893 трупа гастролювала в Пари- 
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жі («Наталка Полтавка» І. Котля¬ 
ревського, «Назар Сто доля» Т. 
Шевченка та ін.). У 1894 група ак¬ 
торів трупи Деркача створила ок¬ 
реме театр, товариство — Суслова 
0. 3. і Суходольського О. Л. 
трупу. З 1894 у новому складі 
трупи були В. Розсудов-Кулябко, 
К. Ванченко-Писанецький, М. Ва- 
сильєв-Святошенко, А. Войцехів- 
ська, О. Зініна і О. Ратмирова. 
В репертуарі: вистави за п’єсами 
І. Котляревського, Г. Квітки-Ос¬ 
нов’яненка, Т. Шевченка, М. Кро- 
пивницького, М. Старицького, І. 
Карпенка-Карого, О. Островсько- 
го. Ставились оперети. 

П. К• Медведик. 
ТР^ПА Д. А. ГАЙДАМАКИ. 
Засн. 1897. Худож. керівник — Д. 
Гайдамака. Виступала на Україні, 
в Молдавії, Білорусії, на Ставро- 
польщині, Закавказзі, у містах 
Вільні, Воронежі, Білостоку, Пен¬ 
зі, Москві, Петербурзі, Варшаві 
та ін. У різний час трупа об’єдну¬ 
валась з ін. колективами —О. Ма¬ 
тусина (1899— 1900), О. Суслова 
(1903—04, 1909—10), О. Суходоль- 
ського (1911), Т. Колісничен- 
ка (1916). Основу трупи становили 
вихованці М. Кропивницького і 
М. Старицького — О. Вірина, В. 
Грицай, С. Глазуненко, К. Позня- 
ченко, Ю. Шостаківська, А. Бє- 
ляєва, К. Лучицька, Г. Олексієн- 
ко; в окремих сезонах виступали 
М. Заньковецька, М. Кропивниць- 
кий, Л. Ліницька, Л. Манько, Ю. 
Кипоренко-Доманський, І. Сагай¬ 
дачний, П. Цесевич. У репертуарі: 
вистави за творами І. Котлярев¬ 
ського, Т. Шевченка, М. Кропив¬ 
ницького, М. Старицького, Панаса 
Мирного, С. Гулака-Артемовсько- 
го, М. Лисенка, С. Монюшка та 
ін. Припинила діяльність 1917. 

П. К. Медведик. 
ТРУПА л. ю. млоткбвсько- 
ГО — рос.-укр. трупа, що діяла 
1833—55 [1833—36 — у Курську, 
1836—43 (з перервою) — у Хар¬ 
кові, 1837—38 — в Києві, 1843— 
45 — у Воронежі й Орлі, згодом — 
на півдні України]. В складі тру¬ 
пи: Л. Млотковський (актор і 
антрепренер), Л. Млотковська, 
К. Зелінський, К. Соленик, М. 
Рибаков, І. Дрейсіг, Протасов, 
Л. Острякова та ін. У репертуарі: 
«Лихо з розуму» О. Грибоєдова, 
«Ревізор» М. Гоголя, «Наталка 
Полтавка» і «Москаль-чарівник» 
І. Котляревського, «Сватання на 
Г ончар івці»,« Шел ьменко-денщик », 
«Бой-жінка», «Щира любов, або 
Милий дорогше щастя» Г. Квітки- 
Основ’яненка (всі п’єси Квітки- 
Основ’яненка вперше поставлені 
у цій трупі), твори У. Шекспіра, 
Ф. Шіллера, К. Гольдоні та ін. 
зх.-європ. драматургів. Запро¬ 
шувались до виступів актори моск. 
Малого театру П. Мочалов, В. 
Живокіні, М. Щепкін. 
Літ.: Клінчин О. П. Л. І. Млотков¬ 
ська. К., 1958. Р. Я. Пилипчук. 

ТРУПА п. к. саксагАнсько- 
ГО ТА і. к. карпЄнка-кАро- 
ГО — один з провідних укр. театр, 
дожовтневих колективів. Органі¬ 
зована 1890 під назвою «Товарист¬ 
во російсько-малоросійських ар¬ 
тистів під орудою П. К. Сакса - 
ганського». У складі трупи, крім 
П. Саксаганського та Карпенка- 
Карого, були М. Садовська, Л. 

Ліницька, С. Тобілевич, О. Шев¬ 
ченко, Д. Мова, П. Васильківсь¬ 
кий, Р. Чичорський та ін. Вперше 
було поставлено драми «Сто ти¬ 
сяч» (1890), «Бурлака», «Понад 
Дніпром», «Чумаки», «Лиха іскра 
поле спалить і сама щезне» (чотири 
останні — 1897), «Хазяїн» (1901), 
«Суєта» (1904), «Житейське море» 
(1905) І. Карпенка-Карого, «Згу¬ 
ба» Панаса Мирного (1899, всі — 
реж. Саксаганський), «Сава Ча¬ 
лий» І. Карпенка-Карого (1899, 
режисери Саксаганський і Садов- 
ський), «Украдене щастя» І. Фран¬ 
ка (1904, вперше на Правобережній 
Україні; реж. Садовський). З ве¬ 
ликим успіхом трупа виступала на 
Україні, в Бессарабії, на Дону, Ку¬ 
бані, Поволжі, в Криму, Москві, 
Петербурзі. Вона зазнавала органі¬ 
заційних змін і відповідно зміню¬ 
вала назви: «З’єднане товариство 
П. К. Саксаганського і М. К. Са- 
довського» (1898—1900), «Трупа 
М. Л. Кропивницького під ору¬ 
дою М. К. Садовського і П. К. 
Саксаганського за участю М. К. 
Заньковецької» (1900—03), «То¬ 
вариство малоросійських артистів 
під орудою П. К. Саксаганського 
за участю І. К. Карпенка-Карого» 
(1905—07), «Товариство україн¬ 
ських артистів під орудою П. К. 
Саксаганського» (1907—09) тощо. 
В березні 1909 Саксаганський вий¬ 
шов з трупи, 1910 вона припинила 
діяльність. Іл. див. на окремому 
аркуші до ст. Саксаганський П. К., 
т. 9, с. 448—449. 
Літ.: Саксаганський П. По шляху 
життя. К.—X., 1935; Тобілевич С. 
Мої стежки і зустрічі. К., 1957; Тобі¬ 
левич Б. Панас Карпович Саксаган¬ 
ський. К., 1957; Стеценко Л. І. Кар- 
пенко-Карий. К., 1957. 

Є. С. Хлібцевич. 
ТР*ПИ м. Л. КРОПИВНИ¬ 
ЦЬ кого— укр. драматичні ко¬ 
лективи. Діяли 1882 — 83, 1885 
—88, 1894—1900, 1900—05. Перша 
трупа почала діяльність у жовтні 
1882 в Єлизаветграді (тепер Кіро¬ 
воград) виставою «Наталка Пол¬ 
тавка» І. Котляревського. В складі: 
М. Садовський, М. Заньковецька, 
О. Вірина, Л. Манько, А. Макси¬ 
мович, Н. Жаркова, О. Маркова 
(Одинцова), І. Загорський, а та¬ 
кож рос. профес. актори. У репер¬ 
туарі: «Сватання на Гончарівці», 
«Шел ьменко-денщик» Г. Квітки- 
Основ’яненка, «Назар Сто доля» 
Т. Шевченка, «Невольник» за Т. 
Шевченком, «Дай серцю волю, заве¬ 
де в неволю», «Доки сонце зійде, 
роса очі виїсть», «Глитай, або ж 
Павук», «По ревізії» М. Кропив¬ 
ницького та ін. У 1883 трупа пе¬ 
рейшла під антрепризу М. Ста¬ 
рицького, який здійснював худож¬ 
нє керівництво разом з М. Кропив- 
ницьким (див. Трупи М. П. Ста¬ 
рицького). Після закінчення зимо¬ 
вого сезону 1884—85 трупа роз¬ 
ділилася на дві — одна під керів¬ 
ництвом М. Кропивницького, дру¬ 
га — М. Старицького. В трупі М. 
Кропивницького лишилися найта- 
лановитіші актори тодішнього укр. 
профес. театру: М. Заньковецька, 
М. Садовський, П. Саксаганський, 
М. Садовська-Барілотті, Г. Затир- 
кевич-Карпинська, А. Максимо¬ 
вич, І. В. Загорський та ін. Висту¬ 
пи почалися в квітні 1885 в Єли¬ 
заветграді виставою «Чорноморці» 
М. Старицького. Вперше поставле¬ 

но п’єси «Бондарівна», «Розумний ТРУПИ 
і дурень», «Наймичка», «Безталан- к ми 
на», «Мартин Боруля» І. Карпен- М. Л. КРОПИВ- 
ка-Карого. З літнього сезону 1888 НИЦЬКОГО 
очолив трупу М. Садовський (див. 
Садовського М. К. трупа). Нова 
трупа М. Кропивницького відкри¬ 
ла перший сезон у вересні 1894 
в Харкові виставою «Наталка 
Полтавка». У складі (вихованці 
М. Кропивницького): Г. Борисо- 
глібська, Д. Гайдамака, Ю. Шоста¬ 
ківська, О. Немченко, І. О. За¬ 
горський, Н. Чарновська, С. Гла¬ 
зуненко та ін. У 1896 до трупи всту¬ 
пив І. Мар’яненко. Вперше було 
поставлено п’єси «Нахмарило», 
«Степовий гість» Б. Грінченка, 
оперу «Катерина» М. Аркаса, дит. 
оперу «Коза-дереза» М. Лисенка, 
«Беспочвенники» М. Кропивниць¬ 
кого (рос. мовою), «Блакитна тро¬ 
янда» Лесі Українки. Трупа існу¬ 
вала до 1900. В липні 1900 у Пол¬ 
таві виставою «Глитай, або ж 
Павук» Кропивницького поча¬ 
ла діяльність «Трупа М. Л. Кро¬ 
пивницького під орудою П. К. 
Саксаганського і М. К. Садовсько¬ 
го за участю М. К. Заньковець¬ 
кої». Трупа об’єднала гол. актор¬ 
ські сили попередніх колективів 
М. Кропивницького, П. Саксаган¬ 
ського, М. Садовського, у її скла¬ 
ді: Г. Борисоглібська, А. Войце- 
хівська, І. О. Загорський, Л. 
Ліницька, С. Тобілевич, Д. Мова, 
С. Паньківський, П. Карпенко, 
К. Позняченко, Р. Чичорський, 
О. Жулінський, І. Карпенко-Ка- 
рий (скарбник трупи, актор 
і драматург). В основі репертуа¬ 
ру — твори укр. класичної драма¬ 
тургії; вперше сценічне прочитан¬ 
ня дістали п’єси «Хазяїн» І. 
Карпенка-Карого, «Супротивні те¬ 
чії», «Нашествие варваров» (рос. 
мовою), «Конон Блискавиченко» 
М. Кропивницького, «Дзвін до цер¬ 
кви скликає, та сам у ній не буває» 
Л. Яновської, опера «Купальна 
іскра» Б. Підгорецького (лібрет- 
то Л. Яновської). У лютому 1903 
М. Кропивницький вийшов з тру¬ 
пи. До 1905 вона працювала під 
керівництвом П. Саксаганського 
і М. Садовського. 
Розвиваючи демократичні та реалі¬ 
стичні традиції І. Котляревського 
та Т. Шевченка, М. Щепкіна і 
К. Соленика, трупи М. Кропивни- Хрупа П- к саксаган- 
цького створили мистецтво, близь- ського та І. К. Карпен- 
ке і зрозуміле широким нар. ма- ка-Карого. 90-і роки 
_ 19 ст. 
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Трухлякові. Трухляк 
плаский. 

Трюфель їстівний. 

сам. Трупи гастролювали в Петер¬ 
бурзі (1886—87), Москві (1887), 
Варшаві, Вільні, в містах Повол¬ 
жя, Закавказзя та ін. Дістали за¬ 
гальне визнання як на Україні, так 
і за її межами (висока оцінка 
Л. Толстого, А. Чехова, В. Стасо- 
ва, І. Рєпіна, К. Станіславсько- 
го, О. Суворіна). Діяльність труп 
визначила дальше зростання укр. 
театру на шляху реалізму і народ¬ 
ності, мала значний вплив на 
країнські театральні трупи 
ругої половини 19 — початку 20 

століття. Іл. див. на окремому 
аркуші до ст. Кропивницький 
М. Л., т. 5, с. 448—449. 
Літ.: Саксаганський П. По шляху 
життя. К.—X., 1935; Мар’яненко І. О. 
Минуле українського театру. К., 1953; 
Садовський М. Мої театральні згад¬ 
ки. К., 1956; Тобілевич Б. Панас 
Карпович Саксаганський. К., 1957; 
Йосипенко М. К. Марко Лукич Кро¬ 
пивницький. К., 1958; Український 
драматичний театр, т. 1. К., 1967; 
Дурьілин С. Н. Мария Заньковецкая. 
К., 1982. Є. С. Хлібцевич. 

ТРУПИ М. П. СТАРЙЦЬкого — 
укр. драматичні колективи. Діяли 
1883—85 і 1885—93. У 1883 М. 
Старицький як директор очолив 
трупу М. Кропивницького (див. 
Трупи М. Л. Кропивницького), 
яка дістала назву Малоросійська 
трупа М. П. Старицького. До її 
складу увійшло творче ядро трупи 
М. Кропивницького (виступав як 
режисер і актор): М. Заньковецька, 
М. Садовський, П. Саксаганський, 
І. Карпенко-Карий, Г. Затиркевич- 
Карпинська, М. Садовська, О. 
Вірина, В. Грицай, А. Максимо¬ 
вич, Л. Манько, Ю. Косиненко, 
М. Маньківська, Л. Квітка та ін. 
Діяв підготовлений М. Лисенком 
хор (ЗО чол.). У зв’язку з тим, що 
в трупі ставились п’єси рос. мовою, 
до творчого складу було запроше¬ 
но рос. акторів Є. Яблочкіну, М. 
Журіна, брали участь у виставах 
М. Писарєв, В. Андрєєв-Бурлак, 
О. Глама-Мещерська та ін. В ре¬ 
пертуарі трупи — спектаклі, здійс¬ 
нені ще в трупі М. Кропивницько¬ 
го, а також нові — «За двома зай¬ 
цями» М. Старицького, « Запо¬ 
рожець за Дунаєм» С. Гулака-Ар- 
темовського, «Підгоряни» І. Гуша- 
левича (на музику М. Вербиць- 
кого), «Утоплена» Старицького 
за М. Гоголем (музика М. Ли- 
сенка), «За Немань іду» М. Стари¬ 
цького за В. Александровим. Тру¬ 
па виступала в Одесі (двічі), Ми¬ 
колаєві, Єлизаветграді (тепер Кі¬ 
ровоград), Києві, Житомирі, Во¬ 
ронежі, Харкові, Кишиневі та ін. 
містах. У лютому 1885 вона розпа¬ 
лася на дві частини. Одну очолив 
Кропивницький, іншу — Стариць¬ 
кий. До трупи Старицького ввійш¬ 
ли: артисти Є. Боярська, О. 
Вірина, К. Ванченко-Писанець- 
кий, В. Грицай, Ю. Косиненко, 
Л. Манько, М. Маньківський, О. 
Зініна, Л. Ліницька, К. Підви- 
соцький, О. Шатківський, Ю. Шо- 
стаківська, М. Ярошенко, режисер 
Ю. Косиненко, диригенти М. Чер- 
няхівський, І. Дворниченко, М. 
Васильєв-Святошенко, художни¬ 
ки А. Наврозов, Янов-Степняк, 
Фроліні та ін. У складі трупи бу¬ 
ли хор і оркестр нар. інструментів. 
Високого рівня худож. виразності 
та життєвої достовірності досягли 
вистави укр. мовою «Наталка Пол¬ 

тавка» І. Котляревського, «Назар 
Сто доля» Т. Шевченка, «Сватання 
на Гончарівці» Г. Квітки-Основ’я¬ 
ненка, «Невольник», «Глитай, або 
ж Павук» М. Кропивницького, 
«Чорноморці» М. Старицького; 
рос. мовою — «Ревізор» М. Гоголя, 
«Бідність не порок», «Ліс» О. Ост- 
ровського, «Гірка доля» О. Писем- 
ського. Вперше поставлено на укр. 
сцені п’єси «Світова річ» Олени 
Пчілки, «Не судилось», «Юрко 
Довбиш» М. Старицького. Трупа 
виступала на Україні та за її ме¬ 
жами: в Криму, на Поволжі, в Бі¬ 
лорусії, Польщі, на Кавказі, в 
Москві (1886—87), Петербурзі 
(1888). У 1891 М. Старицький за 
станом здоров’я вийшов з трупи; 
її очолив В. Грицай. У 1893 вона 
припинила діяльність. 
Іл. див. на окремому аркуші до 
ст. Кропивницький М. Л., т. 5, 
с. 448—449. 
Літ.: Український драматичний театр, 
т. 1. К., 1967. Є. С. Хлібцевич. 

ТРУПИ О. В. БАЧЙНСЬКОГО. 
Діяли 1868—69 у Кам’янці-Поділь- 
ському, 1870—71, 1873—80, 1882— 
94 — у Галичині, на Буковині, 
Лемківщині і в пд.-сх. частині 
Польщі (1888 — гастролі у Крако¬ 
ві). В різний час у колективах 
працювали О. Бачинський (ху¬ 
дож. керівник, антрепренер), Т. 
Бачинська, Т. Романович, Т. Гем- 
бицький, А. СтечинськийІ. Ле- 
вицька,иК. Підвисоцький, Й. Нар- 
кевич, Й. Новицький, Я. Рецький, 
Є. Санецький та ін. У репертуарі 
драм, вистави: «Наталка Полтав¬ 
ка» І. Котляревського, «Сватання 
на Гончарівці» Г. Квітки-Основ’я- 
ненка, «Верховинці» Ю. Коженьов- 
ського, «Розбійники» Ф. Шіллера; 
музичні — «Запорожець за Ду¬ 
наєм» С. Гулака-Артемовського, 
«Весела війна» Й. Штрауса та 
ін. Т. О. В. Б. часто діставали 
підтримку т-ва «Русмса бесіда», 
1871—73 трупа О. Бачинського 
виступала як театр товариства 
«Руська бесіда». П. К. Медведик. 

ТРУС Павло Адамович [літ. 
псевд.— Павлюк Трус; 23.IV (6.У) 
1904, с. Низок, тепер Узденського 
р-ну Мін. обл.— ЗО.VIII 1929, 
Мінськ] — білорус, рад. поет. Дру¬ 
куватися почав 1923. Осн. тема 
творів Т.— героїка революції і 
громадян. війни, соціалістичне 
оновлення рідного краю (збірки 
«Вірші», 1925; «Вітри буйні», 
1927; поеми «Юний борець», «Ост¬ 
рожник», обидві — 1925; «Десятий 
підмурок», 1928). Як поет-лірик 
формувався під впливом поезії 
Я. Купали, Т. Шевченка. 
Те.: Вьібране. Мінск, 1979; Укр. 
п е р е к л.— ГВірші]. В кн.: Біло¬ 
руська радянська поезія, т. 1. К., 
1971; Рос. п е р е к л.— Десятий 
год. В кн.: Антология белорусской 
поззии. М., 1952. В. Я. Буран. 

ТРУСЙЦЬКИЙ Сила Михайло¬ 
вич (рр. н. і см. невід.) — укр. 
різьбяр та живописець-монумен- 
таліст 18 ст. Син ремісника-золо- 
таря із Зх. України. З кін. 17 ст. 
працював у Вільні. Бл. 1719 при¬ 
їхав до Києва для роботи над іко¬ 
ностасом Успенського собору Киє¬ 
во-Печерської лаври. У Смоленсь¬ 
ку разом з арх. А. Шеделем ство¬ 
рив 1732—40 різьблений іконостас 
у стилі укр. барокко (зберігся 
підпис майстра) для Успенсько¬ 

го собору і в 70-х рр.— іконостас 
для Свірської, або Михайлівської, 
церкви. 
ТРУСКАВбЦЬ — місто обласного 
підпорядкування Львів. обл. 
УРСР. Розташований у передгір’ї 
Карпат. Залізнична станція. Впер¬ 
ше згадується в документах 1462. 
Т. був власністю польс. королів. 
Після 1-го поділу Польщі (1772) 
Т. загарбала Австрія (з 1867 — Ав¬ 
стро-Угорщина). В 1-й пол. 19 ст. 
стали відомі трускавецькі міне¬ 
ральні води. З 1827 Т.— курорт. 
На поч. 20 ст. Т. став складовою 
частиною Бориславського нафт, 
басейну (див. Бориславське родо¬ 
вище нафти). В 1919 Т. захопила 
бурж.-поміщицька Польща. В Т. 
1924, 1937 відбулися великі робітн. 
страйки. В 1939 Т. у складі Зх. 
України возз’єднано з УРСР. 
З 1948 Т.— місто. У Т.— з-д міне¬ 
ральних вод, комбінат побутового 
обслуговування. 4 заг.-осв. і му¬ 
зична школи, лікарня, полікліні¬ 
ка, Палац і Будинок культ^фи, 
2 кінотеатри, планетарій, 14 о-к. 
Т.— бальнеологічний,гол. чин. пит¬ 
ний, низькогірний курорт загально- 
союз. значення. Клімат м’який, по¬ 
мірно вологий. Осн. лікувальні за¬ 
соби — мін. води і озокерит. Най- 
відоміша гідрокарбонатно-кальціє- 
во-магнієва слабкомінералізована 
вода «Нафтуся», яка містить бага¬ 
то органічних речовин, специфічну 
мікрофлору, має сечогінну, жовчо¬ 
гінну та болетамувальну дії. Озо¬ 
керит використовують для зовн. 
і внутрішньопорожнинного тепло¬ 
лікування. Показання: захво¬ 
рювання печінки, жовчних шляхів, 
урологічні, порушення обміну ре¬ 
човин. Функціонує цілий рік. В 
1900—04 в Т. жила укр. письмен¬ 
ниця У. Кравченко. Пам’ятники: 
А. Міцкевичу (1898, скульптор 
Т. Баронч), В. І. Леніну (1974, 
скульптор Я. Чайка), на честь 
30-річчя возз’єднання зх.-укр. 
земель з УРСР і 25-річчя виз¬ 
волення Трускавця від нім.-фа¬ 
шист. загарбників (1969 — 74, 
скульптори В. Борисенко, В. По- 
дольський). 
ТРУТЕНЬ — самець бджоли. Див. 
Бджола медоносна. Перенос¬ 
но — людина, що живе за чу¬ 
жий рахунок, чужою працею, не¬ 
роба, паразит. 
ТРУТОВИКОВІ ГРИБЙ, труто¬ 
ві гриби (Роїурогасеае) — родина 
базидіальних грибів. Плодові ті¬ 
ла різноманітної форми — кіроч- 
ковидні, раковиновидні, копито- 
видні, зрідка шапинковидні з ек¬ 
сцентричною, рідше центральною 
ніжкою тощо, шкірясті або де¬ 
рев’янисті, однорічні та багаторіч¬ 
ні. Гіменофор кірочковидний, 
складчастий, звивисто-пластинча¬ 
стий, здебільшого трубчастий. Дея¬ 
ким видам властиве конідійне 
спороношення; в окремих видів 
(переважно тропічних) утворюють¬ 
ся склероції. Бл. 600 видів, пошир, 
по всіх материках, крім Антарк¬ 
тиди. В СРСР — бл. 273 видів, з 
них в УРСР—бл. 158. Сапрофіти 
і паразити; живуть на живих і від¬ 
мерлих деревах, пнях тощо, зрід¬ 
ка на грунті. Багато видів парази¬ 
тують на лісових породах, у яких 
викликають периферійну або внут¬ 
рішню гниль. Великої шкоди Т. г. 
завдають і обробленій деревині. 
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З паразитичних Т. г. на території 
УРСР трапляються коренева губ¬ 
ка (Ротіїорзіз аппоза), трутовик 
облямований (Еошіїорзіз ріпісоїа), 
трутовик сірчано-жовтий (Ьаеіі- 
рогиз зиІрЬигеиз). 1. О. Дудка. 
ТРУТбВСЬКИЙ Василь Федоро¬ 
вич (бл. 1740, Івановська слобода 
Бєлгородської губ.— бл. 1810, Пе¬ 
тербург) — рос. співак, гусляр, 
збирач рос. і укр. нар. пісень. За 
національністю українець. Осві¬ 
ту здобув у Глухівській співацькій 
школі. З 1761 був співаком і гус¬ 
лярем, з 1766 — камер-гуслистом 
при царському дворі в Петербурзі. 
Автор першого друкованого нот¬ 
ного пісенника (ч. 1—4, 1776—95). 
Сюди ввійшло й 13 укр. пісень, 
переважно жартівливих (серед 
них — «Ой, кряче, кряче та чор¬ 
ненький ворон», «Ой, коли я пру- 
диуса любила», «Ой, гай, гай, гай, 
гай зелененький», «Ой, послала 
мене мати», «І на місті була» та 
ін.). Створив також фортепіанні 
варіації на теми рос. нар. пісень. 
Те.: Собрание русских простих песен 
с нотами, ч. 1—4. М., 1953. 
Літ.: Симони П. К. Камер-гуслист 
В. Ф. Трутовский... М., 1905. 

Л. П. Жарова. 

ТРУТОВСЬКИЙ Костянтин Олек¬ 
сандрович [28.1 (9.II) 1826, Курськ 
—17 (29).III 1893, с. Яковлєвка, те¬ 
пер Обоянського р-ну Курської 
обл.] — укр. живописець і графік. 
В 1845—49 був вільнослухачем 
петерб. АМ, академіком якої став 
з 1860. Демократична спрямова¬ 
ність творчості Т. виявилась у спів¬ 
чутті художника укр. і рос. се¬ 
лянству, в сатиричному зображен¬ 
ні побуту поміщиків. Твори: «Хо¬ 
ровод у Курській губернії» (1860), 
«Колядки на Україні» (1864), 
«Білять полотно» (1874), «Кобзар 
над Дніпром» (1875), «В місячну 
ніч», «Весільний викуп» (обидва — 
1881), «Хворий» (1883), «Збирання 
недоїмок на селі» (1886). Картини 
Т. зберігаються в ДТГ у Москві, 
ДМУ ОМ у Києві, Київ, музеї 
Т. Г. Шевченка. Т. відомий і як 
ілюстратор. Співробітничав у 
журн. «Русский художественньїй 
листок» В. Тімма, де 1860 на¬ 
друкував свої іл. до повістей Мар¬ 
ка Вовчка; брав участь у виданні 
«Живописной Украиньї» (1861— 
62) Л. Жемчужникова, альбому 
літографій до циклу повістей «Ве¬ 
чори на хуторі біля Диканьки» 
М. Гоголя (1874—76). Створив та¬ 
кож іл. до біографії Т. Шевченка 
(1885), до поем «Гайдамаки» (1886) 
і«Невольник» (1887) Т. Шевченка, 
до байок І. Крилова (1864). Іл. 
див. на окремому аркуші, с. 64—65, 
а також до статей Вовчок Марко, 
т. 2, с. 208—209; Гоголь М. В., 
т. З, с. 448—449; Побутовий жанр, 
т. 8, с. 464—465. 
Літ.: Артюхова А. Трутовський. X., 
1931; Міляєва Л. К. О. Трутовський. 
К., 1955; Верещагина А. Константан 
Александрович Трутовский. М., 1955; 
Лашкул 3. В. К. О. Трутовський. К., 
1974. Л. С. Міляєва. 

ТРУФАЛЬДГНО (італ. ІгиНаІ- 
біпо, букв.—шахрай) — персо¬ 
наж, що виник наприкінці 17 ст. 
в італ. комедії дель арте, образ 
(маска) слуги — веселого, дотепно¬ 
го, але ледачого і шахраюватого 
гультяя. Див. також Арлекін. 
ТРУФЯКбВ Володимир Іванович 
(н. 27.IX 1918, м. Буїнськ, тепер 

Тат. АРСР) — укр. рад. вчений у 
галузі міцності матеріалів і кон¬ 
струкцій, чл.-кор. АН УРСР (з 
1976). Член КПРС з 1967. Закін¬ 
чив (1942) Моск. ін-т інженерів за¬ 
лізничного транспорту. Працював 
(1944—48) у проектних установах 
Києва. З 1949 — в Ін-ті електро¬ 
зварювання ім. Є. О. Патока АН 
УРСР. Осн. праці стосуються ви¬ 
значення опору матеріалів і звар¬ 
них конструкцій крихкому руйну¬ 
ванню та руйнуванню від втомле¬ 
ності, створення холодостійких 
сталей. Нагороджений орденом 
Трудового Червоного Прапора. 
Держ. премія УРСР, 1972. Премія 
ім. Є. О. Патона АН УРСР, 1978. 
ТРУХАНІВ ОСТРІВ — острів на 
Дніпрі, в межах Києва. Омива¬ 
ється гол. руслом річки, його ру¬ 
кавом Чорториєм і Долобською 
прот. У 40—80-х рр. 19 ст. пере¬ 
мичкою був з’єднаний з о. Муро- 
мець, розташованим вище за те¬ 
чією. Площа бл. 450 га. У 1957 
з’єднаний пішохідним Парковим 
мостом (завдовжки бл. 400 м) з на¬ 
бережною правого берега Дніпра. 
З Пд. в острів вдається Матвіївсь- 
ка зат. (завдовжки понад 2 км) — 
місце змагань з водних видів спор¬ 
ту. Входить до складу Центр, пар¬ 
ку культури і відпочинку з най¬ 
кращими міськ. пляжами. Назва 
походить, ймовірно, від імені по¬ 
ловецького хана Тугорхана. 

„ І. О. Речмедін. 
ТРУХГЛЬЙО — місто на Зх. Пе¬ 
ру, адм. ц. департаменту Лібертад. 
Розташоване на Панамерикансько¬ 
му шосе, з-цею сполучене з аван¬ 
портом Салаверрі на узбережжі 
Тихого ок. 241,9 тис. ж. (1972). 
Авто- і трактороскладальні під¬ 
приємства; хім., целюлозно-папе¬ 
рова, шкіряна, текст, (зокрема, 
трикотажна) та харчосмакова 
(у т. ч. вироби, кокаїну) пром-сть. 
Ун-т. Археол. музей. 
ТРУХЛЯКбВІ (РуПіісіае) — ро¬ 
дина жуків. Довж. тіла 2—20 мм. 
Голова без шиєвидної перетяжки, 
дещо витягнута, іноді хоботоподіб- 
на. Т. зустрічаються переважно під 
корою дерев, частіше у відми¬ 
раючій деревині. Живляться кома¬ 
хами. Жуки і личинки деяких Т. 
знищують таких комах-шкідників, 
як вусачеві, короїдові, златкові. 
Бл. 300 видів, поширених у всіх 
частинах світу, крім Антарктиди, 
з них в СРСР —22; у т. ч. на Ук¬ 
раїні — 11, зокрема трухляк 
плаский (РуїЬо (іергезяиз) та 
інші. /. К. Загайкевич. 
ТРУШ Іван Іванович [5(17).І 
1869, с. Висоцьке, тепер Бродів- 
ського р-ну Львів, обл.— 22.III 
1941, Львів] — укр. живописець, 
художній критик і громадський 
діяч. В 1891—97 навчався в Кра¬ 
ківській академії красних мистецтв 
у Л. Вичулковського та Я. Станіс- 
лавського. Удосконалював май¬ 
стерність у Відні, відвідав Мюн¬ 
хен. Подорожував по Криму, 
Карпатах, Італії, Єгипту та Палес¬ 
тині. Жив і працював у Львові. 
Майстер ліричного пейзажу (цик¬ 
ли «Луки і поля», «Копиці», «Са¬ 
мітня сосна», «Сосни», «В обіймах 
снігу», «Квіти», «Старі пні» та 
ін.). Художник часто бував у Киє¬ 
ві й відтворив у своїх картинах 
його архіт. пам’ятки і мальовни¬ 
чі пейзажі [«Дніпро під Києвом» 

(1910), «Володимирська гірка», 
«Софійський собор», «Захід сон¬ 
ця в лісі» (1904), «Могила Т. Г. 
Шевченка в Каневі» (1900)]. 
Створив жанрові картини [«Гагіл- 
ки» (1905), «Гуцулка з дитиною» 
(1912), «Трембітарі» (поч. 20 ст.), 
«Пралі», «Йордан на Гуцуль- 
щині», «Сільський господар» 
(1933), галерею портретів ви дат* 
них діячів української культури 
(портрети — І. Франка і В. Сте- 
фаника, обидва — 1897; Лесі 
Українки і М. Лисенка, обидва — 
1900; А. Труш-Драгоманової, 1904, 
та ін.)]. Твори Т. зберігаються в 
ДМУ ОМ у Києві, Львів, музеї 
укр. мистецтва та ін. музеях. 
Дружні творчі стосунки пов’язува¬ 
ли Т. з І. Франком, М. Павликом, 
В. Стефаником, Лесею Україн¬ 
кою, М. Лисенком, В. Гнатюком, 
О. Кобилянською, П. Саксагансь- 
ким, М. Мурашком, Ф. Красиць- 
ким, С. Людкевичем, родиною Дра- 
гоманових. Т. був одним з орга¬ 
нізаторів худож. об’єднань То¬ 
вариство для розвою руської 
штуки у Львові» (1898), Товари¬ 
ство прихильників української лі¬ 
тератури, науки і штуки (1905), 
журналів «Будучністьь (1899) 
і «Артистичний вісник» (1905). 
В 1905 з ініціативи Т. у Льво¬ 
ві було відкрито 1-у всеукр. ху¬ 
дожню виставку. Т.— автор бага¬ 
тьох літературно- і художньо-кри¬ 
тичних статей. У 1901 художник 
деякий час викладав у Київ, 
рисувальній школі М. Мурашка. 
У 1939 Т. вітав возз’єднання укр. 
народу в єдиній Укр. Рад. держа¬ 
ві, став першим головою обласного 
відділення Спілки художників 
УРСР у Львові. Іл. див. на окре¬ 
мому аркуші, с. 160—161. 
Те.: Про мистецтво і літературу. Збір¬ 
ник статей. К., 1958. 
Літ.: Островський Г. І. І. І. Труш. 
К., 1955; Нановський Я. Й. Іван Труш. 
К., 1967. X. І. Саноцька. 

ТРЮДО (Тгисіеаи) П’єр Елліотт 
(н. 18.Х 1919, Монреаль) — держ. 
діяч Канади, лідер Ліберальної 
партії (з 1968). Юрист. Займався 
юрид. практикою і журналістикою. 
В 1949—51 працював в апараті пре¬ 
м’єр-міністра. В 1961—65 Т.— 
ад’юнкт-професор права у Мон- 
реальському ун-ті. В 1965 обраний 
до парламенту. В 1967—68 — 
міністр юстиції. З 1968 — прем’єр- 
міністр Канади (крім періоду 
травень 1979 — лютий 1980). 
ТРЮК (франц. ігис) — спритний, 
ефектний прийом переважно у 
цирковому і естрадному мистецтві. 
Використовується в акробатищ, 
ілюзіонізмі, жонглюванні. У кіно¬ 
мистецтві до Т. вдаються при ство¬ 
ренні комбінованих кадрів фан¬ 
тастичного, комедійного або гро¬ 
тескного характеру. Здійснюють 
за допомогою різних видів і при¬ 
йомів кінознімання. У кінофіль¬ 
мах складні Т. виконує каскадер. 
Переносно — спритна витів¬ 
ка, несподіваний вчинок, що вра¬ 
жає. 
ТРЛФЕЛГ (ТиЬег) — рід сумча¬ 
стих грибів порядку трюфелевих. 
Плодове тіло підземне, бульбо¬ 
видне, м’ясисте або хрящувате, 
назовні вкрите коричнювато-чор¬ 
ним бородавчастим пери дієм, все¬ 
редині складчасте, з характерною 
мармуровістю за рахунок чергу- 

ТРЮФЕЛ? 

К. О. Трутовський. 

І. І. Труш. 
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ТРЮФФО 

Трясучка середня. 
Верхня та нижня час¬ 
тини рослини і колосок. 

(П 

Тсуга канадська: 
1 — гілка з жіночою 
шишкою; 
2 — листок; 
3 — насінна луска з 
внутрішнього (з двома 
насінинами) і зовніш¬ 
нього боків. 

Туба. 

вання світлих і темних смуг, з 
вузькими звивистими ходами, в 
яких розвиваються сумки зі спора¬ 
ми. Сумки кулясті, булавовидні, 
мішковидні, з 1, 2, 4 або 8 спорами; 
аскоспори кулясті або еліпсовид- 
ні, завжди одноклітинні. М’якоть 
з приємним запахом. Конідійне 
спороношення (див. Конідії) у 
Т. невідоме. Види Т. — облігатні 
мікоризоутворювачі і тому виро¬ 
стають в лісах під певними поро¬ 
дами дерев. Бл. 50 видів, пошир, в 
Європі, Азії, в т. ч. в СРСР, зокре¬ 
ма на Україні; в Африці і частково 
в Пн. Америці; ростуть переважно 
в листяних лісах. Деякі з Т.— цін¬ 
ні їстівні гриби, напр. Т. літній 
(Т. аезііуит), Т. зимовий (Т. Ьги- 
таїе), Т. чорний, або французь¬ 
кий (Т. теїапозрогит). З їстівних 
Т. на Україні зустрічається лише 
Т. літній. Іл. див. на окремому 
аркуші до ст. Гриби, т.З, с. 400— 
401. /. О. Дудка. 
ТРЮФФб (ТгиГГаиІ) Франсуа 
(н. 6.II 1932, Париж) — франц. 
кінорежисер. Один з основополож¬ 
ників напряму «Нова хвиля». 
Поставив фільми: «400 ударів» 
(1959), « Стріляйте в піаніста» 
(1960), «Жюль і Джім» (1961), 
«Ніжна шкіра» (1964), «Фарен- 
гейт 451°» (1966), «Сирена Міс¬ 
сісіпі» (1969), «Дика дитина» 
(1970), «Американська ніч» (1973), 
«Кишенькові гроші» (1976), «Ос¬ 
таннє метро» (1980), «Гаряча не¬ 
діля» (1983). Знімається в кіно. 
Фільми Т. відзначені на міжнар. 
кінофестивалях. 
ТРЯСЙЛО Тарас (рр. н. і см. не¬ 
від.) — запорізький гетьман, ке¬ 
рівник селянсько-козацького пов¬ 
стання 1630 на Україні. Див. Фе- 
дорович Тарас. 
ТРЯСУЧКА (Вгіга) — рід рослин 
родини злакових. Одно- і багато¬ 
річні трави з розлогою волоттю, 
колоски широкі, округлі, стис¬ 
нуті з боків, багатоквіткові. Бл. 
15 видів, пошир, в Європі, Пн. 
Африці й Пд. Америці. В СРСР — 
6 видів, у т. ч. в УРСР — 3, з них 
найпошир. Т. середня (В. те- 
сііа); росте на луках, узліссях, лі¬ 
сових галявинах, її добре їсть ху¬ 
доба. Деякі Т., напр. Т. в е л и к у 
(В. тахіта), вирощують як деко¬ 
ративні. 
ТРЬОХ ТІЛ ЗАДАЧА в астро¬ 
номії — задача небесної меха¬ 
ніки про рух трьох тіл, що взаємо¬ 
діють між собою за Ньютона за¬ 
коном тяжіння. При цьому тіла 
розглядають як матеріальні точ¬ 
ки, що достатньою мірою справд¬ 
жується для тіл Сонячної системи. 
Заг. розв’язку Т. т. з. (на відміну 
від двох тіл задачі), придатного 
для практичного використання, 
досі немає. Розв’язано її для спро¬ 
щених випадків, напр. для випад¬ 
ку, коли тіла перебувають у вер¬ 
шинах рівностороннього трикут¬ 
ника, що виконується у випадку 
троянців. Докладно вивчено т. з. 
обмежену Т. т. з., в якій роз¬ 
глядають тіло нескінченно малої 
маси, що рухається під впливом 
притягання двох ін. тіл скінчен¬ 
ної маси, які рухаються навколо 
спільного центру інерції по еліп¬ 
тичних орбітах. Класич. приклад 
Т. т. з.— задача про рух супутника 
(напр. Місяця) навколо планети 
(Землі) при збурюючому (див. 

Збурення руху небесних тіл) 
впливі Сонця. 
ТСВАНА, бечуани,чуана —народ, 
який живе в басейні верхньої те¬ 
чії р. Лімпопо в Ботсвані, прикор¬ 
донних районах ПАР і Родезії. Заг. 
чисельність — 3,1 млн. чол. (1980, 
оцінка). Мова Т. належить до ні- 
геро-кордофанської сім’ї мов, до 
групи банту. Більшість Т. дотри¬ 
мується місц. традиційних віру¬ 
вань, частина — християни. Осн. 
заняття Т.— скотарство, землероб¬ 
ство. 
ТСОАВІАХГМ, Товариство спри¬ 
яння обороні, авіаційному та хіміч¬ 
ному будівництву — масова доб¬ 
ровільна громадська військ.-патрі- 
отична організація, що діяла 1927 
—48 в СРСР. Зародження Т. по¬ 
в’язане з діяльністю створеного 
1920 військ.-наук, т-ва (див. Вій¬ 
ськово-наукові товариства), 1926 
перейменованого на Т-во сприян¬ 
ня обороні СРСР (ТСО), яке 
функціонувало поряд з Т-вом дру¬ 
зів авіац. та хім. пром-сті (Авіа- 
хім), створеним 1925. Обидва ці 
т-ва 23.1 1927 було об’єднано в 
Т. У роки, які передували Вели¬ 
кій Вітчизн. війні, Т. (14 млн. чле¬ 
нів) відіграв велику роль у підго¬ 
товці рад. людей до захисту Бать¬ 
ківщини, у створенні навчених ре¬ 
зервів Рад. Збройних Сил. Т. 
нагороджений орденом Червоного 
Прапора (1947). Див. Добровіль¬ 
не товариство сприяння армії, 
авіаиії і флоту СРСР. 
ТС^ГА (Тзи^а) — рід рослин ро¬ 
дини соснових. Вічнозелені одно¬ 
домні дерева до ЗО м заввишки з 
конусовидною кроною. Хвоя зде¬ 
більшого плеската. Спорофіли зіб¬ 
рані в колоски на кінцях торішніх 
пагонів. Шишки дрібні, звислі, 
достигають у рік цвітіння. Насіння 
дрібне, з крильцем. Відомо 15 
(за ін. джерелами, 10) видів, по¬ 
шир. у Гімалаях, Сх. Азії (Японія) 
й Пн. Америці. В СРСР, в т. ч. 
УРСР,— тільки в культурі як 
декоративні дерева; найчастіше зу¬ 
стрічається І\ канадська, або гем- 
лок (Т. сапасіепзіз). Деревина лег¬ 
ка, використовується в паперовій 
пром-сті, а також іде на виготов¬ 
лення шпал, ящиків тощо. 
ТУАМАСГНА, Таматаве — місто 
на Мадагаскарі, адм. ц. провінції 
Туамасіна. Мор. порт; з-цею і ав¬ 
тошляхом місто сполучене з сто¬ 
лицею країни — м. Антананаріву. 
59 тис. ж. (1971). Підприємства ме- 
талообр., нафтопереробної і харч, 
пром-сті. В районі Т.— видобуван¬ 
ня графіту. 
ТУАМЙТУ, Паумоту — архіпе¬ 
лаг у Тихому ок., у Полінезії. На¬ 
лежить Франції (Полінезія Фран¬ 
цузька). Складається з двох пара¬ 
лельних пасом низьких атолів, 
коралових островів і рифів. Пл. 
810 км2 (разом з о-вами Гамб’є — 
914 км2). Нас. понад 6,6 тис. чол. 
Клімат тропічний, вологий (опадів 
1500—2200 мм на рік). На о. Ма- 
катеа — добування фосфоритів. 
Тропічне землеробство. Рибальст¬ 
во; добування перлів. Острови 
відкрив 1606 португ. мореплавець 
П. Кірос. Ряд островів Т. відкрили 
й описали на поч. 19 ст. рос. море¬ 
плавці О. Є. Коцебу, Ф. Ф. Бел- 
лінсгаузен і М. П. Лазарев. 
ТУАПСб — місто крайового під¬ 
порядкування . Краснодарського 

краю РРФСР, райцентр. Мор. порт 
в Туапсинській бухті Чорного м. 
Залізнична станція, вузол ав¬ 
томобільних шляхів. 62 тис. ж. 
(1982). Т. нагороджено орденом 
Вітчизняної війни 1-го ступеня 
(1981). У Т.— з-ди: нафтоперероб¬ 
ний, маш.-буд., суднорем., судно- 
мех., залізобетонних виробів; 
взут. ф-ка. Підприємства харч, 
пром-сті. Мор. гідрометеорологіч¬ 
ний технікум, пед. уч-ще. Крає¬ 
знавчий музей. Засн. 1838, місто — 
з 1916. 
ТУАРЕГИ (самоназва — імошаг) 
— народ, який живе в Нігері, Ма¬ 
лі, Верхній Вольті й пустельних 
районах Алжіру. Заг. чисельність 
Т.— 790 тис. чол. (1978, оцінка). 
Мова належить до берберських 
мов. Т. мали давнє письмо — тифі- 
наг, створене на основі давньолі- 
війського алфавіту, що існував у 
Нумідії. За релігією Т.— мусуль- 
мани-суніти (див. Сунізм). Осн. 
заняття Т.— мотичне землеробство, 
скотарство, ремесла. У Т. ще й до¬ 
сі зберігаються елементи патріар- 
хально-феод. ладу з залишками 
родоплемінної організації, зокре¬ 
ма матріархату. 
Т^БА (італ. ІиЬа, з лат. іиЬа — 
труба) — мідний духовий муз. ін¬ 
струмент найнижчого регістру. 
Складається з циліндричної і ко¬ 
нічної зігнутих трубок, розтруба, 
мундштука й вентильного механіз¬ 
му. Застосовується в симф. і ду¬ 
ховому оркестрах. 
ТУБЕРКУЛГНОВІ ПРбБИ - 
діагностичні алергічні проби, що 
застосовуються для виявлення ту¬ 
беркульозу. Для Т. п. використо¬ 
вують препарат туберкулін, впер¬ 
ше одержаний Р. Кохом (1890— 
91). Позитивна Т. п. у немовлят 
і дітей раннього дитячого віку вка¬ 
зує на свіжий туберкульозний про¬ 
цес. У дітей старшого віку, під¬ 
літків, юнаків позитивна Т. п. 
означає інфікування. Коли рані¬ 
ше Т. п. була негативна, а потім 
стала позитивною, можна припус¬ 
тити свіже інфікування туберку¬ 
льозом. З діагностичною метою як 
Т. п. застосовують Манту реак¬ 
цію і Пірке реакцію. 
ТУБЕРКУЛЬОЗ (від лат. ІиЬег- 
сиіит — горбик) — інфекційне 
захворювання людини і ряду тва¬ 
рин, яке уражає різні органи з ут¬ 
воренням специфічних запальних 
змін — спочатку горбиків {грану¬ 
лем), а потім казеозних вогнищ. 
Найчастіше трапляється Т. легень 
(80—90 % ), рідше — нирок і сечо¬ 
вивідних шляхів (5—7 % ), кісток 
і суглобів (3—5 %). Дуже рідко 
трапляється Т. периферичних лім¬ 
фатичних вузлів, очей, шкіри, 
мозкових оболонок та ін. органів. 
Збудник Т. людини (МусоЬасЬе- 
гіит ІиЬегсиїозІБ), виявлений Р. 
Кохом 1882,— т. з. паличка Коха 
належить до родини мікобакте¬ 
рій. Це кислотоспиртолужностійка 
мікобактерія розміром 0,2 — 0,6 X 
X 1,0 — 10 мкм, росте і розмножу¬ 
ється в аеробних умовах при т-рі 
тіла людини 37—38 °С, гине при 
т-рі 50° через 12 годин, а при 
70° — через 1 хв, стійка до низь¬ 
ких т-р (при —190 °С залишається 
життєздатною). У вуличному пилу 
мікобактерії зберігаються до двох 
тижнів, на сторінках книг і в кім¬ 
наті — більш як 3 місяці. Розріз- 
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няють мікобактерії Т. людського, 
бичачого, мишачого і пташиного 
видів. Людина сприйнятлива пе¬ 
реважно до перших двох видів. 
Останнім часом виявлено ряд 
атипових форм кислотостійких мі¬ 
кобактерій, що можуть спричиню¬ 
вати захворювання, схожі на Т. 
(легень, сечостатевої системи, 
шкіри). Осн. джерелом інфекції 
є хворі на Т. люди, що з мокро¬ 
тинням виділяють мікобактерії 
Т. в навколишнє середовище. За¬ 
раження відбувається повітряно- 
пиловим, рідше — повітряно-кра¬ 
пельним шляхом, а також алімен¬ 
тарним — через їжу, посуд та по¬ 
бутові речі. Інфіковані туберку¬ 
льозними мікобактеріями люди не 
обов’язково хворіють на Т., бо 
в інфікованому організмі створю¬ 
ється імунітет проти Т. Під час 
зараження Т. мікобактерії роз¬ 
множуються в клітинах тканин у 
місці проникнення або (при низь¬ 
кій опірності організму та неспри¬ 
ятливих умовах праці і побуту) з 
плином крові і лімфи поширю¬ 
ються по всьому організму. При 
захворюванні на Т. виникає рання 
туберкульозна інтоксикація, що 
характеризується швидкою стом¬ 
люваністю, кволістю, порушенням 
апетиту, пітливістю, субфебриль- 
ною т-рою (див. Субфебрилітет), 
позитивною туберкуліновою про¬ 
бою, збільшенням лімфатичних 
вузлів, найчастіше шийних і пах¬ 
вових, схудненням, у дітей — від¬ 
ставанням у фіз. розвитку. Пере¬ 
біг ранньої (первинної) форми Т. 
сприятливий, але для того, щоб 
хвороба не стала хронічною й не 
ускладнилася, необхідно протягом 
2—4 місяців проводити лікуван¬ 
ня. При вторинному зараженні або 
при активації ендогенної інфек¬ 
ції можуть виникати вторинні фор¬ 
ми Т., які характеризуються поя¬ 
вою вогнищ, локалізованих у ді¬ 
лянках верхівки легень. Вогнище¬ 
вий Т. може прогресувати — вини¬ 
кає інфільтративний, або дисемі- 
нований, та кавернозний (див. 
Каверна) Т. Рубцювання пошире¬ 
них запальних гранулем спричи¬ 
нює фіброз і цироз легень. Усі фор¬ 
ми вторинного Т. можуть усклад¬ 
нюватися дихальною недостатніс¬ 
тю, легеневим серцем, кровохар¬ 
канням і кровотечею, амілоїдозом, 
можуть виникати спонтанний пнев¬ 
моторакс або плеврит. Свіжі 
форми Т. в 50—60 % випадків не 
супроводяться клінічними симпто¬ 
мами. Основним методом вияв¬ 
лення свіжих форм Т. є флюоро¬ 
графія, рентгенографія. За да¬ 
ними Всесвітньої організації охо¬ 
рони здоров’я (1980) у світі налі¬ 
чується ол. 15—20 млн. хворих на 
Т., з них 7 млн.— на заразні фор¬ 
ми. Висока захворюваність на Т. 
спостерігається в країнах Латин¬ 
ської Америки, Африки, Пд. Азії. 
Щороку в світі захворює 3,5—4 
млн. і помирає від Т. ол. 0,5 млн. 
людей. В СРСР за останні 10—20 
років захворюваність на Т. і смерт¬ 
ність від нього зменшилися в 1,5—■ 
2 рази, а інфікованість дітей ста¬ 
новить бл. 15 % завдяки поліпшен¬ 
ню соціальних умов життя, орга¬ 
нізації лікувальних та специфіч¬ 
них профілактичних заходів: вак¬ 
цинації усіх дітей вакциною БЦЖ, 
хіміопрофілактиці людей з підви¬ 

щеним ризиком захворювання; ви¬ 
явленню ранніх і свіжих форм Т., 
лікуванню і госпіталізації всіх 
захворілих і бактеріоносіїв тощо. 
Лікування: протитуберку¬ 
льозні засоби (ізоніазид, фти¬ 
вазид, рифампіцин, етамбутол, 
стрептоміцин, ПАСК, етіонамід, 
циклосерин, канаміцин, флоримі- 
цин тощо), вітаміни, раціональне 
харчування, санаторне лікування, 
іноді хірургічне втручання. 
Свійські тварини найчастіше 
заражаються бичачим типом ту¬ 
беркульозних бактерій. Джерело 
зараження — хворі тварини (рід¬ 
ше людина), які виділяють збуд¬ 
ника Т. з фекаліями, харкотинням, 
молоком, а також забруднені кор¬ 
ми, вода, пасовище, речі догляду 
тощо. Перебіг хвороби хронічний, 
часто прихований. У хворих тва¬ 
рин спостерігається кашель, про¬ 
носи, аборти, яловість, ураження 
легень, кишечника, кісток. Твари¬ 
ни виснажуються і часто гинуть. 
Діагноз встановлюють на основі 
клінічних, патологоанатом, ознак, 
алергічних і лабораторних дослід¬ 
жень. Заходи боротьби. 
Г-во оголошують неблагополучним 
щодо Т. Хворих тварин забива¬ 
ють, решту досліджують і тих, 
що позитивно реагують на тубер¬ 
кулінову пробу, забивають. Моло¬ 
ко від корів неблагополучної щодо 
Т. ферми пастеризують, приміщен¬ 
ня дезинфікують. Для виявлення 
хворих на Т. щорічно проводять 
клініч. огляд тварин і планову 
поголівну туберкулінізацію. 
Літ.: Мамолат А. С., Чернушенко 
Е. Ф. Побочньїе реакции при анти- 
бактериальной терапии больнмх ту- 
беркулезом. К., 1975; Пилипчук Н. С. 
Туберкулез. К., 1977; Ященко_ Б. П. 
Актуальньїе вопросм туберкулеза сю 
ганов дьіхания. К., 1980; Туберкулез 
органов дьіхания. М., 1981. 

М. С. Пилипчук (Т. людини). 

ТУБЕРКУЛЬ03У І ГРУДНОЇ 
ХІРУРГІЇ КИЇВСЬКИЙ НАУКО- 
во-дОслідний ІНСТИТУТ 
імені академіка Ф. Г. Яновського 
— установа М-ва охорони здоров’я 
УРСР. Засн. 1922 на базі 9-ї місь¬ 
кої туберкульозної лікарні. З 
1982 — Київський н.-д. ін-т тубер¬ 
кульозу, пульмонології та грудної 
хірургії ім. акад. Ф. Г. Яновсько¬ 
го. До складу ін-ту (1983) входять 
4 відділи, що включають 15 відді¬ 
лень і лабораторій. При ін-ті функ¬ 
ціонує республіканський пульмо- 
нологічний центр. В ін-ті розробля¬ 
ються проблеми діагностики та лі¬ 
кування туберкульозу і неспеци¬ 
фічних захворювань легень, про¬ 
філактики туберкульозу. З ін-том 
пов’язана діяльність Ф. Г. Янов¬ 
ського, В. Г. Дроботька, М. М. 
Сиротиніна, М. М. Амосова. В 
1972 ін-т нагороджено орденом 
Трудового Червоного Прапора. 

В. Н. Молотков. 
ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЛЬВІВСЬ¬ 
КИЙ НАУКбВО-ДбСЛІДНИЙ 
ІНСТИТУТ — науково-дослідна 
установа Міністерства охорони здо¬ 
ров’я УРСР. Створений 1944. 
Складається (1983) з клінічного 
(Львів, обл. туберкульоз, дис¬ 
пансер), організаційно-методично¬ 
го, лабораторно-експерименталь¬ 
ного (лабораторії: функціональ¬ 
ної діагностики, бактеріології, іму¬ 
нології, патоморфології та біохі¬ 
мії) відділів. Осн. напрями наук. 

діяльності — вивчення питань епі¬ 
деміології туберкульозу та бо¬ 
ротьби з туберкульозом у пд.-зх. 
областях України; удосконален¬ 
ня методів діагностики та лікуван¬ 
ня туберкульозу, неспецифічних 
захворювань легень та їх поєднань; 
вивчення патофізіологічних та біо¬ 
хімічних зрушень у хворих на ту¬ 
беркульоз. О. Ф. Гавриленко. 
ТУБЕР03А (РоїуапіЬез іиЬего- 
за) — багаторічна трав’яниста рос¬ 
лина родини амарилісових до 120 
см заввишки. Квітки білі, дуже 
запашні, зібрані в колосовидну ки¬ 
тицю. Походить з Центр. Америки. 
Культивується як декоративна рос¬ 
лина у відкритому грунті й кім¬ 
натах (є сорти з повними квітка¬ 
ми), а також як ефіроолійна рос¬ 
лина (в Пн. Африці й Пд. Європі, 
в Рад. Союзі — на Чорноморсько¬ 
му узбережжі Кавказу). Одержу¬ 
вану з Т. ефірну олію використо¬ 
вують у парфюмерії. 
Т*БУ, тиоу, теда — народ, який 
живе в Центр. Сахарі (переважно 
в Республіці Чад, незначні гру¬ 
пи — в Нігерії й Лівії). Заг. чи¬ 
сельність — 360 тис. чол. (1978, 
оцінка). Мова належить до ніло- 
сахарських мов. За релігією Т.— 
мусульмани. На тер. сучас. про¬ 
живання переселились у серед. 18 
ст. з Пн. Сх. (оазису Куфра). Т.— 
напівкочовики, які поєднують ско¬ 
тарство з землеробством. 
ТУВАЛУ — держава у південно- 
західній частині Тихого ок. Роз¬ 
ташована на 9 островах. Жи¬ 
вуть переважно полінезійці. Офіц. 
мова — англійська, поширена ту- 
валуанська мова — одна з полі¬ 
незійських мов. 
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Державний лад. Т.— конститу¬ 
ційна монархія. Входить до Спів¬ 
дружності, очолюваної Велико¬ 
британією. Глава д-ви — англ. ко¬ 
ролева, представлена генерал-гу¬ 
бернатором. Законодавчий орган 
— Палата асамблеї (12 депута¬ 
тів, обираних населенням на 4 
роки); виконавчий — уряд, очолю¬ 
ваний прем’єр-міністром. Полі¬ 
тичних партій і профспілок немає. 
Природа. Острови коралового по¬ 
ходження (атоли). Клімат субек¬ 
ваторіальний, іноді бувають посу¬ 
хи, тайфуни. Пересічна річна 
т-ра +27°. Опадів від 2500 мм до 
3300 мм на рік. Поширена чагар¬ 
никова та деревовидна рослинність. 
Історія. Заселення о-вів Т. поліне¬ 
зійцями почалося в серед. 1-го 
тис. н. е. Перші о-ви Т. було від¬ 
крито іспанцями 1568. В 18 — на 
поч. 19 ст. полінезійці пере- 

ТУВАЛУ 

Герб Тувалу. 

ТУВАЛУ 

Площа — 
25,9 км2 

Населення — 
понад 10 тис. чол. 
(1982, оцінка) 

Столиця — 
м. Фунафуті 

Тубероза. 
Квітуча гілка. 
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ТУВИНСЬКА АРСР 

Площа — 
170,5 тис. км* 

Населення — 
274 тис. чол. 
(на 1.1 1983) 

Столиця — 
м. Кизил 

Тувинська АРСР. 
У горах Західного 
Саяну. 

бували на стадії розкладу пер¬ 
віснообщинного ладу. В 1850—75 
работорговці вивозили населення 
Т. для роботи на плантаціях Ав¬ 
стралії. В 1892 о-ви Т. були анек¬ 
совані Великобританією і об’єдна¬ 
ні з о-вами Гілберта в брит. протек¬ 
торат, перетворений 1916 на коло¬ 
нію О-ви Гілберта і Елліс. Під час 
2-ї світової війни 1939—45 на Т. 
базувалися амер. війська, які вели 
бойові дії проти японців, що за¬ 
гарбали архіпелаг Гілберта. В ре¬ 
зультаті референдуму 1974 біль¬ 
шість населення Т. висловилася за 
відокремлення від о-вів Гілберта. 
1-Х 1975 Т. стало окремою брит. 
колонією, а 1-Х 1978 проголошено 
незалежною д-вою у складі Спів¬ 
дружності. Н. П. Челінцева. 
Господарство. Основа економіки— 
с. г. Вирощують кокосову пальму, 
таро, пулаку (різновидність таро), 
хлібне дерево, банани, овочі. Роз¬ 
водять свиней та курей. Рибальст¬ 
во. Частина врожаю кокосових 
горіхів йде на вироби, копри (що¬ 
річно понад 400 т) на експорт. Роз¬ 
винуті кустарні промисли (виго¬ 
товлення прикрас з черепашок,пле¬ 
тіння кошиків та ін.). Одне з дже¬ 
рел прибутків — продаж монет і 
марок Т. іноз. колекціонерам. 
Транспорт розвинутий слабо. На 
атолі Фунафуті — мор. причал. 
З 1980 діє внутр. авіалінія, що 
обслуговує 6 островів. Грош. оди¬ 
ниця — австрал. долар. 
Літ.: Страньї и народьі. Австралия и 
Океания. М., 1981; Океания. Справоч- 
ник. М., 1982. 

ТУВИНСЬКА АВТОНОМНА РА¬ 
ДЯНСЬКА СОЦІАЛІСТИЧНА 
РЕСПУБЛІКА, Тува — у складі 
РРФСР. Утворена 13-Х 1944 як 
Тув. а. о., перетворена на Тув. 
АРСР 10.Х 1961. Розташована на 
Півдні Сх. Сибіру, у верхів’ях 
Єнісею. На Пд. та Пд. Сх. прохо¬ 
дить частина держ. кордону СРСР 

з МНР. В Т.— 14 районів, 5 міст 
і 3 с-ща міськ. типу. 
Природа. Рельєф Т. переважно 
гірський (на гори припадає бл. 
82 % всієї території республіки). 
Центр, та зх. частини зайняті 
Тувинською улоговиною, оточеною 
хребтами Зх. Саяну, Шапшальсь- 
ким, Зх. та Сх. Танну-Ола. На Пд. 
Зх. розташований найвищий у рес¬ 
публіці масив Монгун-Тайга (зав¬ 
вишки 3970 м). На Сх. розташовані 
пд.-зх. схили Сх. Саяну, Тод- 
жинська улоговина, Східно-Ту¬ 
винське нагір’я з хребтами Ака¬ 
деміка Обручева та Сенгілен. 
Корисні копалини: кам. вугілля, 
руди кольорових металів, азбест 
та ін. Клімат Т. різко континента¬ 
льний. Пересічна т-ра січня від 
—28 до —35°, липня — від +15 до 
+ 20°. Опадів в улоговинах 150— 
400 мм та в горах 400—1000 мм на 
рік. На тер. Т. є ділянки багато¬ 
річної мерзлоти. Майже всі ріки 
належать до бас. Єнісею. У Т. бе¬ 
руть початок два його витоки — 
Великий Єнісей (Бій-Хем) і Ма¬ 
лий Єнісей (Ка-Хем). На Пд. про¬ 
тікає річка Тес-Хем, яка впадає 
в оз. Убсу-Нур. Ріки мають знач¬ 
ні запаси гідроенергії. Найбільше 
озер — у Тоджинській улоговині 
(Тоджа, Нойон-Холь, Мани-Холь 
та ін.). В улоговинах на світло- 
каштанових, темно-каштанових та 
чорноземних грунтах — степова 
рослинність; на схилах гір, на сі¬ 
рих лісових та підзолистих грун¬ 
тах — ліси з модрини, кедра, сос¬ 
ни, ялини. Під лісом — бл. 8,5 
млн. га, з них 3 млн. га — під кед¬ 
ром (11 % всіх кедрових лісів 
РРФСР). У Т. створено 7 заказни¬ 
ків. К. М. Місевич. 
Населення. Осн. населення — ту¬ 
винці; живуть також росіяни, ха¬ 
каси та ін. Пересічна густота нас.— 
1,6 чол. на 1 км2 (1983). Найгусті- 
ше заселені Тувинська улоговина 
та долини річок. Міське населення 
становить 44 % (1983). Найбільші 
міста: Кизил, Ак-Довурак, Чадан. 
Історія. Найдавніші археол. па¬ 
м’ятки на тер. Т. належать до се¬ 
ред. палеоліту. До завоювання Т. 
військами Чінгісхана (1207) її те¬ 
риторія протягом тривалого часу 
перебувала під владою різних пле¬ 
мен і держ. утворень, зокрема 
Тюркського й Уйгурського кагана- 
тів, д-ви єнісейських киргизів. 
У 13—14 ст. Т. підкорялася монг. 
династії Юань, яка правила в 
Китаї. З кін. 16 ст. до 2-ї пол. 17 
ст. Т. входила до складу зх.-монг. 
д-ви Алтин-ханів. У 1757—1912 Т. 
була під владою маньчжуро-кит. 
феодалів. Основою господарства 
було кочове скотарство; тувинці 
займалися також землеробством і 
мисливством. У 1912 в результаті 
нац.-визвольного руху маньчжур¬ 
ське іго було ліквідоване. Протя¬ 
гом 1912—13 тув. великі феодали 
і чиновники не раз зверталися до 
рос. уряду з проханням про вклю¬ 
чення Т. до складу Росії. В 1914 
Т. (рос. назва — Урянхайський 
край) було прийнято під протекто¬ 
рат Росії. 16. III 1918 в Т. проголо¬ 
шено Рад. владу. 18.VI на спіль¬ 
ному засіданні з’їзду представни¬ 
ків тув. народу і з’їзду рос. насе¬ 
лення прийнято договір про само¬ 
визначення Т., дружбу і взаємодо¬ 
помогу рос. і тув. народів. 14.VIII 

1921 проголошено створення Нар. 
республіки Танну-Тува (з 1926 — 
Тув. Нар. Республіка; ТНР) із 
столицею в м. Хем-Белдир (з 1926 
— Кизил). ТНР розвивалася по 
некапіталістичному шляху під ке¬ 
рівництвом Тув. нар.-революц. 
партії (створено 1922). VIII з’їзд 
партії (1929) більш чітко визна¬ 
чив курс на побудову соціалізму 
і намітив план колективізації с. 
г. Під час Великої Вітчизн. війни 
1941—45 ТНР подавала допомогу 
Рад. Армії, тув. добровольці би¬ 
лися проти нім.-фашист, загарб¬ 
ників у рядах рад. військ. У серп¬ 
ні 1944 Надзвичайна сесія Малого 
хуралу ТНР прийняла Деклара¬ 
цію до Верховної Ради СРСР з 
проханням про прийняття рес¬ 
публіки до Союзу РСР. У жовтні 
1944 ТНР було прийнято до скла¬ 
ду СРСР, її включили в РРФСР 
як авт. область. У Рад. Т. роз¬ 
горнулося активне соціалістичне 
будівництво. До 1953 в основно¬ 
му завершено колективізацію с. 
г., перехід тувинців до осілості. 
10.Х 1961 Тув. а. о. перетворено 
на Тув. АРСР. За роки Рад. вла¬ 
ди Т. перетворилася на республі¬ 
ку з розвинутою пром-стю, бага¬ 
тогалузевим с. г., соціалістичною 
за змістом і нац. за формою куль¬ 
турою. Тув. народ консолідувався 
в соціалістичну націю. Республіку 
нагороджено орденами Леніна 
(1964), Дружби народів (1972). 

М. X. Маннай-оол. 
Народне господарство. Розвиток 
г-ва Тув. АРСР відбувається в 
тісному екон. зв’язку з пд. райо¬ 
нами Краснояр. краю, зокрема з 
Саянським тер.-вироби, комплек¬ 
сом. За роки Рад. влади в респуб¬ 
ліці створено паливно-енерг., 
гірничодобувну, деревообр. та 
харч, пром-сть, а також багатога¬ 
лузеве с. г. На базі Улуг-Хем- 
ського кам.-вуг. бас. діють ТЕЦ: 
Кизилська, Ак-Довуракська, Хову- 
Аксинська. Провідна галузь пром- 
сті — гірничодобувна (видобуван¬ 
ня руд кольорових металів, азбе¬ 
сту та ін.). Діють 2 гірничодобув¬ 
ні підприємства — «Тувакобальт» і 
чТуваазбест». Серед ін. галузей 
пром-сті виділяються харч, (м’яс¬ 
ні, мол., млинарські, пивоварні 
підприємства), лісова та дерево¬ 
обр. Розвинуте вироби, буд. мате¬ 
ріалів (з-ди по вироби, цегли, за¬ 
лізобетонних конструкцій, стінових 
кераміч. матеріалів),) металообр., 
легка (у т. ч. шкіряна) пром-сть. 
Пром. підприємства розміщені в 
Кизилі та Ак-Довураку. Своєрідні 
кліматичні умови, наявність знач¬ 
них пасовищ, багатовіковий до¬ 
свід, трудові навики населення 
та ряд ін. природних та соціально- 
екон. факторів зумовили спеціа- 

Гірничодобувне підприємство «Тува- 
кобальт». 



лізацію с. г. республіки на м’ясо- 
вовновому та м’ясному скотарстві. 
На тваринництво припадає понад 
80 % всієї валової продукції с. г. 
Поголів’я (тис., 1981): великої ро¬ 
гатої худоби — 161,2, свиней — 
40,3, овець і кіз — 1117,6. Розви¬ 
нуте птахівництво. Значне місце 
в економіці Т. займає хутровий 
промисел та кліткове звірівництво 
(блакитний песець). Традиційні 
галузі тваринництва — конярство 
(на Пд. Зх.), розведення верблюдів 

Стадо верблюдів у Тувинському 
степу. 

(на Пд.) та оленів (на Пн. Сх.). 
Посівна площа всіх с.-г. культур 
1982 становила 299,6 тис. га. З 
метою поліпшення умов землероб¬ 
ства створено Барликську зрошу¬ 
вальну систему в бас. р. Хемчик. У 
1980 зрошено 1259 га с.-г. земель 
та обводнено 72 тис. га пасовищ. 
Землеробство має зерновий на¬ 
прям. Вирощують пшеницю, яч¬ 
мінь, сою, просо, а також кормові 
культури. Осн. вид транспорту — 
автомоб. (на нього припадає 92 % 
вантажообороту республіки). Гол. 
автомоб. дорога — Кизил — Ак- 
Довурак. Є два виходи до Сх.- 
Сибірської з-ці (в межах Хакась¬ 
кої а. о.): по Усинському тракту 
до залізничної станції Мінусінськ 
та по автомоб. дорозі від Ак-До- 
вураку до залізничної станції Аба¬ 
за. З введенням у дію Саяно- 
Шушенської ГЕС поліпшуються 
умови судноплавства по Єнісею. 
У м. Кизилі — аеропорт. 

К. М. Місєвич. 
Культура. До Великої Жовтн. со- 
ціалістич. революції тув. народ не 
мав своєї писемності. Її створено 
1930 на основі лат. алфавіту, 1941 
— на основі російського. За роки 
Рад. влади культура народу досяг¬ 
ла високого рівня розвитку. В 
1981/82 навч. р. у республіці налі¬ 
чувалося 156 загальноосв. шкіл 
(65 тис. учнів), 6 серед, спец. навч. 
закладів (4,2 тис. учнів), 4 серед, 
профес.-тех. уч-ща (1,5 тис. учнів), 
два вищі навч. заклади — пед. 
ін-т (2,8 тис. студентів) і філіал 
Красноярського політех. ін-ту 

С. К. Ланзи. До партизанів. 1963. 
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(обидва —- в Кизилі). Працюють 
Тув. н.-д. ін-т мови, л-ри та історії, 
Тув. держ. с.-г. дослідна станція, 
Тув. екон. лабораторія Ін-ту еконо¬ 
міки та організації пром. вироб¬ 
ництва Сибірського відділення 
АН СРСР, Тув. с.-г. сектор Сибір¬ 
ського відділення ВАСГНІЛ. 
У 1982 в республіці функціонува¬ 
ли 164 масові бібліотеки (фонд 
— 2478,3 тис. одиниць зберігання), 
210 клубних закладів, 211 кіноус¬ 
тановок з платним показом, муз.- 
драм. театр, філармонія, респ. 
краєзнавчий музей (у Кизилі), 6 
позашкільних закладів. Виходять 
8 респ. та районних газет — «Шин» 
(«Правда», тув. мовою), «Тиванин 
анияктари» («Молодь Туви», тув. 
мовою), «Тувинская правда» (рос. 
мовою) та ін. Працює Тув. книж¬ 
кове вид-во, Держ. к-т по телеба¬ 
ченню і радіомовленню (передачі 
ведуться тув. і рос. мовами). Те¬ 
лецентр — у Кизилі. 
Тув. л-ра почала розвиватися з ча¬ 
су створення нац. писемності 
(1930) на основі багатої нар. пое¬ 
тичної творчості. Перші вірші 
були надруковані в 30-х рр. у пе¬ 
ріодичній пресі (С. Сариг-оол, С4 
Пюрбю та ін.). З прозовими тво- бування, гравірування тощо). В Кизил, 
рами виступали С. Тока, Б. Хо- 1968 засновано Спілку художни- у центр1 М1ста'* 
венмей та ін., з драматичними— ків Тув. АРСР. 
В. Кок-оол, С. Тока. В роки Вели- Музика існувала в усній традиції: 
кої Вітчизн. війни тув. письмен- одноголосі пісні (обрядові, лірич- 
ники писали патріотичні твори ні, героїчні, приспівки) та інструм. 
(С. Сариг-оол, С. Пюрбю, С. То- награші. Побутує сольне вокальне 
ка, О. Саган-оол, Б. Ховенмей). виконавство, а також з акомпане- 
Нових успіхів досягла тув. л-ра ментом одного інструмента чи ан- 
після прийняття Туви до складу самблю (унісонне звучання). Ма- 
СРСР (1944). З’явилися прозо- нера співу відзначається вібра- 
ві твори С. Тока, С. Сариг-оола, цією на витриманих звуках, меліз- 
О. Саган-оола, С. Сюрюн-оола, матикою. Ладова основа тув. пі- 
К. Е. Кудажі, поеми М. Кенін- сень — ангемітонна пентатоніка. 
Лопсана, О. Сувакпіта, Ю. Кюн- Героїчні оповіді виконуються ре- 
зегеша. Виникли жанри психоло- читативом. Особливий вокальний 
гічної драми та істор. хроніки, жанр становить горловий спів. 
В л-ру прийшло нове покоління Муз. інструменти: щипкові — 
письменників: М. Олчей-оол, С. шанзи, чадаган, бамбуковий хомус, 
Молдурга, Е. Кечил-оол, С. Коз- металевий хомус; духові — буреє, 
лова, В. Серен-оол, А. Даржай бушкуур, туц, шоор. Розвиток про- 
та ін. Розвиваються літературо- фес. музики почався з 30-х рр. 
знавство і критика (А. А. Пальм- 20 ст. В 1936 було відкрито муз. 
бах, А. Калзан, Д. Куулар, М. драм, театр-студію, при якому 
Хадахане та ін.), дитяча л-ра. 1941 організовано оркестр нар. 
Тув. мовою перекладено окремі інструментів, 1947 — хореографіч- 
твори Т. Шевченка, І. Франка, ний відділ. В 1947 відкрито муз. 
Лесі Українки та ін. Дружба тув. школу, 1960 — муз. уч-ще. Вели- 
і укр. народів оспівана в поезії кий внесок у розвиток тув. музики 
Ю. Кюнзегеша; цикл кримських зробив композитор О. Аксьонов. 
віршів написав С. Пюрбю. Спілка Серед муз. діячів: композитори — 
письменників — з 1942. засл. діяч мист. РРФСР О. Чир- 
На тер. Тув. АРСР збереглися па- гал-оол, Р. Кенденбіль, Д. Ху- 
леолітичні та неолітичні стоянки, реш-оол; співаки — народний ар- 
залишки городшц-фортець уйгур- тист РРФСР К. Мунзук, засл. 
ського періоду (фортеця Пор-Ба- арт. РРФСР Н. Ользей-оол. ца Кизилській звіро- 
жин на острові оз. Тере-Холь). У республіці працюють: симф. фермі по розведенню 
Нар. житло тувинців — повстяна оркестр радіо і телебачення (засн. песців. 
юрта«кідісег». За рад. часу рекон¬ 
струйовано місто Кизил, споруд¬ 
жено нові с-ща. Серед споруд — 
Будинок Уряду (1943, арх. 3. 
Коковій та ін.), драм, театр (1979). 
На тер. Т. знайдено кераміку ча¬ 
сів неоліту й доби бронзи. Скіф¬ 
ський час представлено худож. ви¬ 
робами у «звіриному стилі> (фі¬ 
гурки тварин з слонової кістки 
або бронзи), кам. стели з зобра¬ 
женнями на них людей, оленів, 
сцен полювання. З гуннського ча¬ 
су збереглися дерев’яні антропо¬ 
морфні статуетки, худож. вироби 
з металу. В давньотюркський пе¬ 
ріод створювали скульптури з ка¬ 
меню, в уйгурський та киргизь¬ 

кий — були розвинуті гравіруван¬ 
ня та інкрустація на металі. З 
кін. 18 ст. поширилася дрібна 
пластика з дерева і каменю. В 
сучас. Т. скульптура представлена 
творчістю М. Черзі, X. Тойбухаа, 
Р. Аракчаата ін. З 40-х рр. 20 ст. 
широко розвиваються живопис і 
графіка. Серед живописців — В. 
Дьомін, С. Ланзи, Г. Торлук, 
графіків — І. Салчак, Ю. Курсь¬ 
кий. Розвиваються традиційні види 
декор.-ужиткового мистецтва (кар- 

ТУВИНСЬКА АРСР 
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Тувинська АРСР. 
Л. Д. Протасов. # Луч¬ 
ник. Агальматоліт. 
1969. 

Ю. Тувім. 

1966), філармонія (засн. 1969), 
Тув. ансамбль пісні і танцю 
«Саяни » (з 1970), фольклорний 
ансамбль «Аян» (1980). Спілка 
композиторів Тув. АРСР — з 1978. 
Елементи театр, мистецтва Т.— в 
нар. іграх і фольклорі, реліг. об¬ 
рядах — шаманських камланіях 
і ламаїстських містеріях. В се¬ 
ред. 20-х рр. з’явились аматор¬ 
ські драм, гуртки. Профес. драм, 
театр засновано 1936, коли в м. 
Кизилі відкрився муз.-драм, те- 
атр-студія. Майбутні актори здій¬ 
снили вистави за творами молодих 
тув. драматургів («Ханський за¬ 
кон» колективу авторів, «Жінка» 
С. Тока, «Добридень» В. Кок- 
оола та ін.). На основі першого 
випуску студії 1938 відкрився 
Держ. худож. театр (з 1940 — 
Держ. муз.-драм, театр), при ньо¬ 
му 1940—45 діяло уч-ще, яке го¬ 
тувало профес. акторів. У 1958 
театр було реорганізовано на Тув. 
муз.-драм, театр (з тув. і рос. тру¬ 
пами). В репертуарі театрів — 
гвори нац. авторів на історико- 
революц. і сучасні сюжети («Тон- 
гур-оол», «Здійснена мрія» С. То¬ 
ка, «Хайираан-бот» В. Кок-оола, 
«Пробудження» О. Саган-оола, 
«Одинадцять» К. Кудажі та ін.), 
а також зарубіжна, рос. та укр. 
класика, п’єси рад. драматургів. 
У виставах «Людина з рушницею» 
М. Погодіна, «Ім’ям революції» 
М. Шатрова засл. арт. РРФСР 
О. Намдара створив образ 
B. І. Леніна. Серед відомих дія¬ 
чів театру: нар. артист РРФСР 
і Тув. АРСР М. Мунзук, засл. ар¬ 
тисти РРФСР X. Конгар, Б. Бади- 
Сагаан, засл. артисти Тув. АРСР 
C. Байир, Є. Кенденбіль, В. Мон- 
гальбі, М. Рамазанова. 

А. К. Канзай (освіта), 
Д. С. Куулар (література), 

3. К. Киргис (музика). 

Літ.: Российская Федерация. Вос- 
точная Сибирь. М., 1969; История Ту¬ 
ви, т. 1—2. М., 1964; Зкономика Ту- 
винской АССР. Кизил, 1973; Греб- 
нев Л. В. Тувинский героический зпос. 
М., 1960; Романенко Д. И. У могу- 
чих истоков. М., 1963; Хадаханз М. А. 
Тувинская проза. Кизил, 1968; Куу¬ 
лар Д. С. Тувинская поззия. Кизил, 
1970; Аксенов А. Н. Тувинская на¬ 
родная музика. М., 1964. 

ТУВЙНСЬКА МбВА — мова 
тувинців. Належить до тюрксь¬ 
ких мов. Розмовляють нею в СРСР 
164 тис. чол. (1979, перепис). У 
Т. м. розрізняють 4 діалекти: цент¬ 
ральний (ліг в основу літ. Т. м.), 
західний, тоджинський і пд.-схід- 
ний. Характерні риси Т. м.: наяв¬ 
ність коротких, довгих і фаринга- 
лізованих голосних, сильних і 
слабких приголосних; іменникові 
властиві граматичні категорії чис¬ 
ла, присвійності, відмінка й 
суб’єктивної оцінки. Писемність 
Т. м. створена 1930 на лат. основі, 
з 1941 базується на рос. алфавіті. 
Літ.: Исхаков Ф. Г., Пальмбах А. А. 
Грамматика тувинского язика. М., 
1961; Сат Ш. Ч. Формирование и раз- 
витие тувинского национального лите- 
ратурного язика. Кизил, 1973. 

Ш. Ч. Сат. 

ТУВЙНЦІ (самоназва — тива, 
множина — тивалар, застарілі наз¬ 
ви — сойони, сойоти, урянхайці, 
танутувинці) — нація, основне 
населення Тув. АРСР. Групи Т. 
живуть також у МИР. Заг. чисель¬ 
ність — 186 тис. чол. (1978, оцін¬ 

ка), в СРСР — 166 тис. чол. (1979, 
перепис). Мова — тувинська (див. 
Тувинська мова). Віруючі Т.— 
ламаїсти, шаманісти (див. Лама¬ 
їзм, Шаманство). Т. сформували¬ 
ся внаслідок змішання тюрків з 
монголами, самодійськими наро¬ 
дами, кетами. Осн. заняттями Т. 
були кочове скотарство, мислив¬ 
ство, рибальство, примітивне зем¬ 
леробство, ремесла. У них панував 
феод, лад з пережитками патріар¬ 
хату. За Рад. влади докорінно 
змінилося життя Т. Частина їх пра¬ 
цює в пром-сті. Т.-селяни перейш¬ 
ли до осілості, працюють у колгос¬ 
пах. Створено писемність. Зросла 
нац. інтелігенція. Виникла л-ра, 
розвивається мистецтво. Сформу¬ 
валася тувинська соціалістична 
нація. Про історію, г-во, культу¬ 
ру Т. див. Тувинська Автономна 
Радянська Соціалістична Респуб¬ 
ліка. 
Т^ВІМ (Тшуііп) Юліан (13.ІХ 
1894, Лодзь—27.XII 1953, Закопа¬ 
не) — польс. поет. Ранні збірки — 
«Чигання на бога» (1918), «Сократ 
танцює» (1920), «Сьома осінь» 
(1922), «Четвертий том віршів» 
(1923). Збірки «Слова в крові» 
(1926), «Чорноліська Річ» (1929), 
«Циганська біблія» (1933), «Па¬ 
лаюча сутність» (1936) пройняті 
симпатіями до трудящих, крити¬ 
кою буржуазії, міщанства. Викрит¬ 
тю пануючої верхівки, соціальних 
конфліктів бурж. Польщі присвя¬ 
тив вірші «Похорон президента 
Нарутовича» (написано 1922), «Де¬ 
сятиліття», сатиричного спряму^ 
вання зб. «Ярмарок рим» (1934) і 
поему «Бал в опері» (1936, вид. 
1946). В 1939—45 — в еміграції 
(США). Учасник антифашист, ру¬ 
ху. В патріотичній ліро-епічній 
поемі «Польські квіти» (незакінч., 
вид. 1949) — роздуми про долю 
польс. народу. В зб. «З нових 
віршів» (1953) оспівав досягнення 
Польської Нар. Республіки, друж¬ 
бу народів. Переклав «Слово о 
полку Ігоревім», ряд творів рос. 
поетів, М. Рильського. Автор вір¬ 
шів для дітей, книг з історії побуту 
і звичаїв, культури, мови і л-ри 
Польщі. Укр. мовою твори Т. пе¬ 
рекладали М. Рильський, Ю- 
Шкрумеляк, Д. Павличко, Є. 
Дроб’язко та ін. 
Те.: Укр. перекл.— Вибрані пое¬ 
зії. К., 1963; Рос. перекл.— Сти- 
хи. М., 1965; Избранная лирика. М., 
1967; Цветьі Польши. Фрагменти поа- 
мьі. М., 1971; Избранное. М., 1975. 

Тувинська АРСР. 
Л. Р. Спригін. За хутром. Ліногравю¬ 
ра. 1967. 

Літ.: Булах9вська Ю. Л. Поезія 
Юліана Тувіма. К., 1960; Живов 
М. С. Юлиан Тувим. М., 1963. 

С. В. Далавурак. 
ТУГАЇ (тюрк.) — заплавні ліси у 
долинах річок напівпустель і пу¬ 
стель Серед, та Центр. Азії. Про¬ 
стягаються неширокими смугами у 
місцях близького залягання пріс¬ 
них грунтових вод. Являють собою 
густі зарості з тополі, верби, та¬ 
мариксу, обліпихи; ділянки дерев¬ 
ної рослинності чергуються з за¬ 
ростями очерету та луками. У Т. 
водяться дика свиня, тугайний 
олень, шакал, очеретяний кіт; з 
птахів — фазани. 
ТУГАЙ-БЕЙ (р. н. невід.— п. 
1651, побл. Берестечка) — пере- 
копський мурза. Під час визволь¬ 
ної війни українського народу 
1648—54 за наказом крим. хана 
Іслама-Гірея III 6 тис. тат. кіннот¬ 
ників на чолі з Т.-б. брали участь 
у Жовтоводській битві 1648 і 
Корсунській битві 1648 на боці 
сел.-козац. війська. 
ТУГАН-БАРАНбВСЬКИЙ Ми 
хайло Іванович (8.1 1865, Харків, 
губ.— 21.1 1919, поблизу Одеси) — 
рос. і укр. бурж. економіст, істо¬ 
рик, один з представників «ле¬ 
гального марксизму». Закінчив 
Харків, ун-т (1888). Працював у 
Петерб. ун-ті. Праці Т.-Б., зокре¬ 
ма «Російська фабрика в минуло¬ 
му і сучасному» (1898) та ін., 
відіграли певну роль у досліджен¬ 
ні економіки російської проми¬ 
словості. З початку 20 ст. Т.-Б. 
відкрито виступав з ревізіоністсь¬ 
кою критикою марксизму, став 
апологетом капіталізму. В період 
революції 1905—07 вступив у пар¬ 
тію кадетів. Після Великої Жовтн. 
соціалістич. революції в кінці 
1917 — січні 1918 — міністр фі¬ 
нансів Центральної ради, згодом 
відійшов від активної політ, 
діяльності, був професором Київ, 
ун-ту, редагував журн. «Київська 
кооперація». Осн. причиною екон. 
криз Т.-Б. вважав особливості ру¬ 
ху позичкового капіталу, а не супе¬ 
речності між сусп. характером ви¬ 
роби. і приватнокапіталістичною 
формою привласнення. Перекру¬ 
чував і намагався спростувати 
марксистську теорію відтворення 
і криз, теорію класової боротьби, 
виступав проти трудової теорії 
вартості і додаткової вартості. 
ТУГП^РТ — місто в Алжірі, роз¬ 
ташоване в оазисі на Пн. Сх. Ал- 
жірської Сахари. Бл. ЗО тис. ж. 
3-цею і автошляхом сполучений 
з м. Біскрою. Переробка та вивіз 
фініків. 
ТУГЄЛА — водоспад у Пд. Афри¬ 
ці, в межах Пд.-Африканської Рес¬ 
публіки. Вис. 933 м, один з най¬ 
вищих у світі. Розташований у 
верхів’ї річки тієї самої назви. 
ТУГЛАС (до 1923 — Міхкельсон) 
Фрідеберт [18.11 (2.III) 1886, міс¬ 
цевість Ах’я, тепер селище Пил- 
васького р-ну Ест. РСР — 15. IV 
1971, Таллін] — ест. рад. письмен¬ 
ник і літературознавець, нар. пись¬ 
менник Ест. РСР (з 1946), член¬ 
кор. АН Ест. РСР (з 1946). Учас¬ 
ник революції 1905. У 1906—17 
був в еміграції. Друкуватися почав 
1901. У ранніх новелах Т. поєдну¬ 
ються реалізм і революц. романти¬ 
ка. Згодом в його творчості поси¬ 
люється вплив символізму та ім- 
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пресіонізму (зб. новел «Вечірнє 
небо», 1913; «Доля», 1917; «Манд¬ 
рівка душ», 1925, та ін.). Автор 
роману «Фелікс Ормуссон» (1915), 
автобіографічного роману «Ма¬ 
ленький Іллімар» (1937), мемуа¬ 
рів («Спогади», 1960), новел-мі- 
ніатюр «Маргіналії» (1966). Пи¬ 
сав дослідження, статті та есе про 
ест.і зарубіж. письменників («Кри¬ 
тика», тт. 1—8, 1935—36), про 
розвиток ест. реалізму («Критич¬ 
ний реалізм», 1947). Нагородже¬ 
ний орденом Трудового Червоного 
Прапора. С. Г. Ісаков. 
ТУГОВУХІСТЬ — стійке знижен¬ 
ня слуху, при якому виникає ут¬ 
руднення сприйняття мови і мов¬ 
ного спілкування. Ці утруднення 
можуть бути різними — від не¬ 
значного порушення розбірливості 
сприйняття мови до втрати мож¬ 
ливості сприйняття мови, яка ви¬ 
голошується не біля самої вушної 
раковини. Між глухотою і Т. є 
якісна різниця: при глухоті мова 
зовсім не сприймається, при Т. 
сприйняття посиленої мови збері¬ 
гається. Причиною Т. можуть 
бути запальні захворювання серед¬ 
нього вуха і слухового нерва, ото¬ 
склероз, захворювання носа і но¬ 
соглотки, хронічні інтоксикації 
(алкоголь, нікотин, свинець, ртуть 
та ін.), діяння сильних звуків, 
вібрації. Іноді Т. буває приро¬ 
дженою або виникає в ранньому ди¬ 
тинстві, що веде до порушення 
мови. Розрізняють 3 ступені Т.: 
легку (коли шепіт сприймається 
на відстані 1—3 м, а мова — понад 
4 м), середню (шепіт сприймається 
на відстані менш як 1 м, мова — 
2—4 м), тяжку (шепіт не сприй¬ 
мається навіть біля вуха, мова — 
менш як 2 м). Лікування. 
Іноді консервативним лікуванням 
або хірургічним втручанням мож¬ 
на поліпшити слух, а також слухо¬ 
вими апаратами. 
ТУГОПЛАВКІ МЕТАЛИ — мета¬ 
ли, температура плавлення яких 
вища за 1800 °С. Тугоплавкими є 
ванадій, ніобій, тантал, хром, мо¬ 
лібден, вольфрам і реній. Вони 
стійкі до діяння повітря і багатьох 
хім. агресивних середовищ при 
кімнатній т-рі або незначному на¬ 
гріванні, відзначаються високою 
реакційною здатністю при висо¬ 
ких т-рах. Чисті метали добре під¬ 
даються гарячій обробці тиском. 
У вироби. Т. м. застосовують алю- 
мінотермію, методи порошкової 
металургії, плавку (електронно- 
променеву, плазмову та ін.). З 
Т. м. виготовляють труби, листи, 
дріт, фольгу, на основі Т. м.— 
тугоплавкі сплави. Т. м. викори¬ 
стовують як легуючі елементи і 
модифікатори багатьох матеріа¬ 
лів. 
ТУГОПЛАВКІ СПЛАВИ —спла¬ 
ви, т-ра плавлення яких вища за 
1800 °С. Розрізняють Т. с. на осно¬ 
ві тугоплавких металів (гол. чин. 
вольфраму, молібдену, ніобію і 
хрому) та на основі тугоплавких 
сполук (карбідів, оксидів, боридів 
таін.). Т. с. жароміцні, корозійно¬ 
стійкі, з високою густиною. Одер¬ 
жують їх плавленням і методами 
порошкової металургії. Найчасті¬ 
ше застосовують як конструкційні 
жароміцні сплави в літакобуду¬ 
ванні, ракетній і космічній техніці, 
атомній енергетиці. Крім того, 

Т. с. використовують як тугоплав¬ 
кі припої, абразивні матеріали, 
як тверді (див. Тверді сплави) 
і стійкі проти зношування мате¬ 
ріали тощо. Див. також Вольфра¬ 
му сплави, Молібдену сплави, 
Ніобію сплави, Хрому сплави, 
Танталу сплави. 
ТУГРИК — грошова одиниця 
МНР, дорівнює 100 мушу. Запро¬ 
ваджений 1925. За курсом Держ¬ 
банку СРСР на 16. V 1983 100 Т. 
дорівнюють 22,50 крб. 
ТУДЕВ Лодонгійн (н. 9.III 1935, 
Гобі-Алтайський аймак) — монг. 
письменник, громад, діяч. Член 
Монг. нар.-революц. партії з 1958. 
Член ЦК МНРП (з 1976), член 
Президії Великого нар. хуралу (з 
1977), голова Спілки монг. пись¬ 
менників (1973—76). Літ. діяль¬ 
ність почав 1956 як поет. У 1967 за¬ 
кінчив аспірантуру Академії сус¬ 
пільних наук при ЦК КПРС. Автор 
романів «Гірський потік» (1960), 
«Перекопівля» (1964) — про коо¬ 
перативний рух аратства, про тру¬ 
довий пафос будівників нового 
життя, нарису про Сухе-Батора 
«За полярною зіркою» (1968), 
дилогії «Від кочівлі до осілості» 
(1974), політ, роману «Перший рік 
республіки» (1981), монографії 
«Національне й інтернаціональне 
в монгольській літературі» (1974). 
Виступає також як кінодраматург 
(«Через Гобі та Хінган», у співавт., 
1981). Нагороджений рад. орденом 
Дружби народів. 
Те.: Рос. перекл.— Лесной по¬ 
жар. М., 1965; Счастье. Рассказьі. 
М., 1973; Национальное и интерна- 
циональное в монгольской литерату- 
ре. М., 1982; От кочевья к оседлости. 
М., 1983. І. О. Дяченко. 

Т*ДОР Степан (справж. прізв., 
ім’я та по батькові — Олексюк 
Степан Йосипович; 25.VIII 1892, 
с. Пониква, тепер Бродівського 
р-ну Львів, обл.— 22. VI 1941, 
Львів) — укр. рад. письменник, 
літературознавець і громад, діяч. 
Кандидат у члени Комуністичної 
партії з квітня 1941. В 1905—13 
вчився у Бродівській та Львів, 
гімназіях. Як солдат австро-угор. 
армії 1915 потрапив у полон. Пере¬ 
бував на Україні, згодом учите¬ 
лював у селах Черкащини і Воли¬ 
ні. В 1923 повернувся в Галичину. 
В 1926 закінчив Львів, ун-т. У 
1932 захистив дисертацію на зван¬ 
ня доктора філософії. Т.— актив¬ 
ний учасник революц. підпілля; 
один з організаторів і керівників 
літ. групи «Горно», з 1930 — редак¬ 
тор журн. «Вг'хнд». Делегат Ан¬ 
тифашистського конгресу діячів 
культури у Львові (1936). В 
1939 — депутат Народних Зборів 
Зх. України. На поч. 1940 очолю¬ 
вав Львів, філіал Ін-ту л-ри АН 
УРСР. Загинув під час бомбарду¬ 
вання Львова гітлерівцями. Друку¬ 
ватися почав 1925 у журн. «Куль¬ 
тура» (орган КПЗУ). Перша кни¬ 
га — «Народження» (1929). В 
кращих творах цієї книги (повість 
«Марія», оповідання «Червоний 
усміх») змалював (боротьбу трудя¬ 
щих за соціальне і нац. визволен¬ 
ня. Вершина творчості Т.— сати¬ 
рична повість-памфлет «День отця 
Сойки» (1932—41), спрямована 
проти католицької реакції, Ваті¬ 
кану, імперіалізму та укр. бурж. 
націоналізму. 

Як філософ-матеріаліст сформу¬ 
вався під впливом марксизму- 
ленінізму. Т. відомий і як публі¬ 
цист та критик. У статтях висвіт¬ 
лював питання взаємозв’язків рос. 
1 укр. народів, показав вплив 
марксистсько-ленінських ідей, рад. 
л-ри і культури на революц. рух 
та прогресивну л-ру на Зх. Украї¬ 
ні, осуджував укр. бурж. націо¬ 
налізм. У віршах, написаних піс¬ 
ля возз’єднання, оспівав Велику 
Жовтн. соціалістич. революцію, 
відобразив моральні риси і духов¬ 
не зростання вільної людини. 
Те.: Твори, т. 1 — 2. К., 1962; Твори. 
К., 1982. 
Літ.: Олексюк М. М. Філософсько- 
атеїстичні погляди С. Тудора. Львів, 
1962; Трофимук С. Творчість Степана 
Тудора. К., 1963; Цегельник Я. X. 
Степан Тудор. К., 1968; Дубина М. І. 
Степан Тудор. В кн.: Дубина М. І. 
Сурмачі возз’єднання. К.,1976. 

М. І. Дубина. 
ТУЖІННЯ — жанр усної нар. 
поетичної творчості. Див. Голосін¬ 
ня. 
ТУЗ Валентина Порфирівна (н. 
19.VI 1931, с. Геронимівка, тепер 
Черкаського р-ну Черкас, обл.) — 
укр. рад. артистка, нар. арт. УРСР 
(з 1972). Член КПРС з 1962. В 
1953 закінчила Київ, ін-т театр, 
мистецтва (педагог А. Бучма). 
З 1954 працює в Одес. укр. муз.- 
драм. театрі ім. Жовтневої рево¬ 
люції. Серед ролей — Оксана 
(«Гайдамаки» за Шевченком), Про- 
ня («За двома зайцями», Стариць- 
кого), Тетяна («У неділю рано 
зілля копала» за Кобилянською), 
Орина («97» М. Куліша), Ковшик 
(«Калиновий гай» Корнійчука), 
Хівря («Сорочинський ярмарок» 
Старицького за Гоголем), Комісар 
(«Оптимістична трагедія» Вишнев- 
ського), Джейн («Марія Тюдор» 
Гюго). 
ТУЗ, Туз-Гелю — безстічне соло¬ 
не озеро на Анатолійському плос¬ 
когір'ї, у межах Туреччини. Ле¬ 
жить на пис. 899 м. Пл. змінюєть¬ 
ся від 1600 до 2500 км2; глиб, до 
2 м. Влітку Т. пересихає і вкри¬ 
вається кіркою солі. Дно глинисте. 
Солоність до 322 %0. Біля сх. 
узбережжя — добування солі. 
ТУЗ/1Й — озеро в Крим. обл. 
УРСР, у системі Перекопських 
озер. Див. Старе озеро. 
ТУКАЙ Габдулла [справж. прізв. 
та ім’я — Тукаєв Габдулла Муха- 
медгарифович; 14 (26). IV 1886, 
с. Кушлауч, тепер Арського р-ну 
Тат. АРСР— 2(15). IV 1913, Ка¬ 
зань] — тат. поет, публіцист, літ. 
критик. Один з основоположників 
сучасної тат. літ. мови і нової, 
реалістичної тат. л-ри. Друкувати¬ 
ся почав 1905. У творах «Парази¬ 
там», «Умови», «Державній думі» 
(всі — 1906) виступив з позицій 
революц. демократизму і критич¬ 
ного реалізму. Викривав царський 
лад, націоналістично настроєну 
буржуазію і духівництво (сатирич¬ 
ні вірші «Не підемо звідсиі», 1907; 
«Націоналісти», «Ішан», поема 
«Сінний базар...», всі — 1908). Ви¬ 
ступав за рівноправність жінки 
(«Татарським дівчатам», 1906; 
«Свобода жінок», 1909), за дружбу 
народів («Народні сподівання», 
1913). Темі батьківщини і споді¬ 
ванням нар. мас присвячені вірші 
«Пара коней», «Рідній землі» 
(обидва — 1907). Писав твори для 

ТУКАЙ 

Л. Тудев. 

Степан Тудор. 

В. П. Туз. 

Г. Тукай. 



382 
ТУКАЛЬСЬКИЙ 

М. М. Тулайков. 

М. Т. Тулебаєв. 

Б. А. Тулегенова. 

3. П. Тулуб. 

дітей (поема «Шурале», 1907). 
Автор підручників, статей. Відо¬ 
мий і як перекладач творів рос. і 
зарубіж. письменників. Образ Т. 
відтворено у повісті «Назустріч 
весні» (1954) С. Кудашева, рома¬ 
нах «Тукай» (1954) А. Файзі, «Ту¬ 
кай» (1977) І. Нурулліна, поемі 
«Дитинство поета» (1939) С. Ха- 
кіма. Пам’ятники Т. споруджено 
в Казані, в селах Кирлай і Куш- 
лауч. В 1966 в Тат. АРСР вста¬ 
новлено респ. премію ім. Габдул- 
ли Тукая. 
Те.: Укр. перекл.— Вибране. 
К., 1960; Рос. перекл, — Избран- 
ное, т. 1—2. Казань, 1960—61; Из- 
бранное. М., 1974. 
Літ.: Ганиева Р. Сатирическое твор- 
чество Г. Тукая. Казань, 1964; 
Габдулла Тукай. [Сборник статейі. 
Казань, 19 79; Хайдарова Я., Ахмет- 
зянова Н. Габдулла Тукай. Библио- 
графический указатель. 1956—1970. 
Казань. 1974. Р. К. Ганієва, 
ТУКАЛЬСЬКИЙ Йосип (Нелюбо- 
вич; р. н. невід.— п. 5.VIII 1675) — 
укр. церковний і політ, діяч. Похо¬ 
див з укр. православного духів¬ 
ництва. В 50-х рр. 17 ст. був архі¬ 
мандритом монастиря у Вільні. 
Після смерті Б. Хмельницького 
Т. підтримував І. Виговського, 
згодом — Ю. Хмельницького, схи¬ 
лив його підписати Слободищен- 
ський трактат 1660. З 1661 Т.— 
білорус, архієпископ. У 1663 йо¬ 
го проголошено київ, митрополи¬ 
том. Але духівництво Лівобереж¬ 
ної і Слобідської України відмо¬ 
вилось визнати Т. главою право¬ 
славної церкви на Україні. Зви¬ 
нувативши Т. у зраді, гетьман П. 
Тетеря 1663 ув’язнив його. Звіль¬ 
нений 1665 П. Дорошенком, Т. 
став його найближчим прибічни¬ 
ком. П. Дорошенко за порадою 
Т. перейшов у підданство Туреч¬ 
чини. Незважаючи на підтримку 
тур. уряду і П. Дорошенка, Т. не 
вдалося захопити в свої руки ке¬ 
рівництво православною церквою 
на Україні. 
ТУКАнр, тукана — група пле¬ 
мен індіанців (арапасо, уанана, 
пірітапуйо, туюка, десана та ін.), 
які живуть на Пн. Зх. Бразілії і 
в прилеглих районах Колумбії. 
Чисельність — 62 тис. чол. (1978, 
оцінка). Мова — тукано, стано¬ 
вить окрему мовну групу. В Т. 
поширені анімістичні вірування 
(див. Анімізм). Осн. заняття — 
примітивне землеробство і ри¬ 
бальство. В Т. збереглися пере¬ 
житки первіснообщинного ладу з 
залишками патріархату. 
ТУКАНОВІ, перцеїди (КатрЬа- 
зіісіае) — родина птахів ряду дят- 
лоподібних. Довж. 40—60 см, ма¬ 
са 100—300 г. Характерний вели¬ 
кий, стиснутий з боків, високий 
дзьоб яскравого кольору. 37 ви¬ 
дів (5—7 родів), поширених у тро¬ 
пічних лісах Пд. і Центр. Амери¬ 
ки. Тримаються невеликими зграй¬ 
ками. Моногами. Гніздяться в дуп¬ 
лах дерев; кладку з 1—4 яєць на¬ 
сиджують самець і самка 2—З 
тижні. Нагніздні птахи. Живлять¬ 
ся переважно плодами дерев, а 
також дрібними тваринами. Ви¬ 
копні рештки Т. відомі починаючи 
з плейстоцену. 
ТУКУМАН — місто на Пн. Зх. 
Аргентіни, адм. ц. провінції Туку- 
ман. Вузол з-ць. 366 тис. ж. (1970). 
Гол. центр цукр. пром-сті країни. 
Підприємства маш.-буд., шкіря¬ 

ної, консервної, харч, пром-сті. 
Ун-т. Т. засн. 1565. У березні 1816— 
квітні 1817 у Т. відбувся нац. кон¬ 
грес, який проголосив незалежність 
Об’єднаних провінцій Ла-Плати, 
перетворених 1826 на Республіку 
Аргентіну. 
ТУЛА — місто, обласний центр 
РРФСР. Розташована на р. У пі 
(прит. Оки). Трансп. вузол. 524 
тис. ж. (1982). Поділяється на 5 
міськ. районів. Т. вперше згадуєть¬ 
ся в літописних джерелах під 1146. 

Тула. Драматичний театр. Архітекто¬ 
ри С. Галаджев, В. Красильников та 
ін. 1965-70. 

Входила в Рязанське князівство, 
з 1503 — в Російську централізо¬ 
вану державу. З 17—18 ст. Т.— 
значний центр металург, і залізо¬ 
робної пром-сті та виробництва 
зброї. В 1607 в Тульському крем¬ 
лі тримали оборону повсталі селя¬ 
ни на чолі з І. І. Болотниковим. 
З 1796 Т. — центр губернії. В 
1898 створено с.-д. групу, 1901 — 
к-т РСДРП. Рад. владу встановле¬ 
но 7 (20). XII 1917. З 1937 Т.— обл. 
центр. У жовтні — грудні 1941 ча¬ 
стини Рад. Армії та населення Т. 
героїчно обороняли місто від нім.- 
фашист. загарбників. Місто наго¬ 
роджено орденом Леніна (1966); 
1976 Т. присвоєно звання «Місто- 
герой» з врученням медалі «Золо¬ 
та Зірка». Т. — один із значних 
пром. центрів країни. Провідні 
галузі — чорна металургія (наук.- 
виробн. об’єднання «Тулачормет», 
Косогорський металург, з-д), ма¬ 
шинобудування та металооброб¬ 
ка (гірничо-шахтне обладнання, 
вироби. комбайнів, мотороле¬ 
рів, самоварів, різних приладів 
тощо). Серед ін. галузей — хім. 
(гумотех. вироби), легка та хар¬ 
чова. Вироби, буд. матеріалів, муз. 
інструментів, у т. ч. гармоній. У 
Т.— політех. та пед. ін-ти, філіал 
Всесоюзного заочного фінансово- 
екон. ін-ту, 11 серед, спец. навч. 
закладів. Театри: драм. (засн. 
1777), ляльок, юного глядача; цирк, 
філармонія. Музеї: краєзнавчий, 
худож. та зброї (засн. 1724). Серед 
архіт. пам’яток — ансамбль крем¬ 
ля (мури і вежі, 1514—21; Успенсь¬ 
кий собор, 1762—64; дзвіниця, 
1772—76, арх. М. Праве), церква 
Благовіщення (1692), церкви у сти¬ 
лі барокко Николи Зарецького 
(1730—34, перебудовано в 70-х рр. 
18 ст.), Вознесіння (1755—87), 
Всіхсвятська (1776 — поч. 19 ст., 
арх. К. Сокольников) та ін.; 
житл. будинки 18 ст., будівлі V 
стилі класицизму (Дворянське зіб¬ 
рання, тепер Будинок офіцерів, 
30—40-і рр. 19 ст., арх. В. Федо- 
сєєв). Пам’ятники: В. І. Леніну 
(1933, скульптор Б. Корольов), 
«Захисникам Тули у Велику Віт¬ 
чизняну війну» (1968, скульптор 
Б. Дюжев, арх. Г. Саєвич та ін.), 

Л. М. Толстому (1973, скульптор 
В. Буякін, арх. О. Колчин). Т.— 
батьківщина педагога К. Д. Ушин- 
ського, письменників Г. І. Успен¬ 
ського, В. В. Вересаєва, конструк¬ 
тора зброї В. О. Дегтярьова. 

ТУ/іАЙКОВ Микола Максимович 
[26.VII (7.VIII) 1875, с. Акшуат, 
тепер Бариського р-ну Улья¬ 
новської обл.— 20.1 1938, Саратов] 
— рад. агроном. Професор Сара¬ 
товського с.-г. ін-ту (1920—32). 
Засл. діяч науки і техніки РРФСР 
(з 1929). Акад. АН СРСР (з 1932), 
віце-президент ВАСГНІЛ (1929— 
35), академік ВАСГНІЛ (з 1935). 
Член Комуністичної партії з 1930. 
Закінчив Московський с.-г. інсти¬ 
тут (1901). 1910—16 — організатор 
і дшзектор Безенчуцької (тепер 
Куй би ше всько ї) с.-г. дослідної 
станції; 1917—20 — працював в 
земельних органах. В 1920 очолив 
відділ рільництва Саратовської 
дослідної с.-г. станції, потім був 
її директором. Після реорганіза¬ 
ції (1930) станції у Всесоюзний 
ін-т зернового г-ва залишався йо¬ 
го директором до 1937. Наук, 
праці присвячені грунтознавству, 
способам боротьби з засухою. 
Премія ім. В. І. Леніна, 1929. 

, М. Ф. Прохорова. 
ТУ Л БУРЕ (ТиІЬиге; справж. 
прізв.— Попеску) Віктор (н. 28. III 
1925, с. Кайнари, тепер Каушан- 
ського р-ну Молд. РСР) — рум. 
поет і перекладач. Друкується з 
1946. Осн. книги: «Червона скрип¬ 
ка» (1948), «Ваніна вишня» (1950), 
«Хвала вітчизні» (1955), «Не тому 
співаю я, що вмію» (1959), «Поет 
і воїн» (1960), «Золото» (1963), 
«Сонце батьківщини» (1966), «Най¬ 
вища любов» (1972), «На світі не 
декілька Румуній» (1976). Перек¬ 
лав «Кобзар» Т. Шевченка (1963). 
Автор кількох статей про нього. 
Цикл віршів «Український зошит» 
(1963) присвятив Шевченковому 
краю. Перекладач творів О. Пуш¬ 
кіна, О. Блока, М. Грибачова. 

С. В. Семчинський. 
ТУЛЕБАЄВ Мукан Тулебайович 
[28.11 (ІЗ.III) 19ЇЗ, с. Каршиган, 
тепер Бурлю-Тюбинського р-ну 
Талди-Курган, обл.— 2.IV 1960, 
Алма-Ата] — казах, рад. компози¬ 
тор і громадський діяч, нар. арт. 
СРСР (з 1959). Член КПРС з 
1956. У 1951 закінчив Моск. кон¬ 
серваторію. Автор опер «Амангель- 
ди» (у співавторстві з Є. Бруси- 
ловським, 1945), «Біржан і Сара» 
(1946; 2-а ред. 1957), оркестро¬ 
вих і камерних творів, музики до 
фільмів, пісень, музики Держ. 
гімну Каз. РСР (у співавт., з Є. 
Брусиловським та Л. Хаміді, 
1945). Викладав в Алма-Атинській 
консерваторії. Був головою Спіл¬ 
ки композиторів Казах. РСР (1956 
—60). Нагороджений орденом Віт- 
чизн. війни 2-го ступеня. Держ. 
премія СРСР, 1949. 
ТУЛЕГЕНОВА Бібігуль Ахметів- 
на (н. 16. XII 1929, Семипала¬ 
тинськ) — казах, рад. співачка 
(колоратурне сопрано), нар. арт. 
СРСР (з 1967). У 1954 закінчи¬ 
ла консерваторію в Алма-Аті. В 
1954—56 та з 1971 — солістка Ка¬ 
зах. театру опери та балету, 1956— 
71 — Казах, філармонії в Алма- 
Аті. Партії: Снігуронька («Сні¬ 
гуронька» Римського-Корсакова), 
Віолетта, Джільда («Травіата», 
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«Ріголетто» Верді), Розіна («Се¬ 
вільський цирульник* Россіні), 
Норіна («Дон Паскуале» Доніцет- 
ті), Киз-Жибек («Киз-Жибек» Бру- 
силовського), Гульбаршин («Алпа- 
мис» Рахмадієва), Єнлик («Єн- 
лик-Кебек» Жубанової). Наго¬ 
роджена орденами Леніна, Тру¬ 
дового Червоного Прапора, меда¬ 
лями. Держ. премія СРСР, 1970. 
Т^ЛІЙ [ТЬиІіиш; від лат. ТЬиІе, 
грец. ©оіЗХт] — Тула, Фула (на- 
півказковий острів, який вважав¬ 
ся найпівнічнішою територією 
землі)], Тгп — хім. елемент III 
групи періодичної системи еле¬ 
ментів Д. І. Менделєєва, ат. н. 
69, ат. м. 168, 9342; належить до 
лантаноїдів. Відкрив 1879 швед¬ 
ський хімік Т. Клеве (1840 — 
1905). Вміст Т. у земній корі 8 X 
X 10-5 % за масою. Осн. мінера¬ 
лом для одержання Т. служать 
ксенотим та евксеніт. Т.—метал 
світло-сірого кольору; густ. 9318 
кг/м3; іпл 1550—1600 °С; іКІІП 
2130 °С. Хімічно активний. На 
повітрі окислюється. Утворює 
сплави і сполуки з багатьма еле¬ 
ментами. Застосовують для син¬ 
тезу напівпровідникових матеріа¬ 
лів; радіоактивний ізотоп 170Тт ви¬ 
користовується як гамма-випромі- 
нювач. Ю. Я. Фіалков. 
ТУЛМІН (Тоиішіп) Стефан (н. 
25.III 1922) — амер. бурж. філо¬ 
соф. З 1948 працював у Кембрід- 
жі, читав лекції з історії й філосо¬ 
фії науки в ун-тах Австралії. З 
1959 працював у США, з 1969 
— професор Мічманського ун-ту. 
Досліджує проблеми методології 
науки. Представник істор. школи 
філософії науки. Відомий як 
критик неопозитивізму. Гол. прин¬ 
цип концепції Т.— аналіз науки в 
зв’язку з буденним знанням та сві¬ 
тоглядом. Зміни понять науки та 
її ідейного фону Т. розглядає як 
відношення між видами і родом 
в еволюц. вченні Ч. Дарвіна. Об¬ 
стоюючи ідею безперервної еволю¬ 
ції знання, Т. заперечує значення 
революції в науці. З точки зору 
марксистсько-ленінської філосо¬ 
фії властиве Т. перенесення біол. 
понять у методологію пізнання є 
науково неспроможним. 

Є. К. Бистрицький. 
ТУЛОВ Михайло Андрійович 
[8 (20).XI 1814, Гродно — 11 (23). 
V 1882, Київ] — рос. та укр. лі¬ 
тературознавець, мовознавець і 
письменник. Закінчив Київ, ун-т 
(1839). Професор Ніжинського лі¬ 
цею (1844—53), пізніше був ди¬ 
ректором Немирівської гімназії, 
інспектором казенних училищ Ки¬ 
їв. учбового округу, помічником 
попечителя цього округу. Негатив¬ 
но поставився до реакц. шкільної 
реформи Д. А. Толстого і був 
змушений вийти у відставку. Один 
із організаторів недільних шкіл. 
Автор праць: «Нариси історії мо¬ 
вознавства» (1869), «Про малорусь¬ 
кий правопис» (1879), «Про про¬ 
цес поетичної творчості» (1881). 
Друкувався в «Основі» (під псев¬ 
донімом Лінєйкін). 

С. І. Білокінь. 
ТУЛОН — місто на Пд. Франції, 
у департаменті Вар. Порт і гол. 
військ.-мор. база на Середземному 
м. Залізнична станція. 182 тис. 
ж. (1975). Підприємства маш.- 
Оуд., суднобуд. і судноремонтної, 

металообр., хім. і харч, пром-сті. 
Мор. арсенал. Рибальство. Міс¬ 
то відоме з античних часів. 
ТУЛСІДАС [бл. 1532, Сорон, те¬ 
пер штат Уттар-Прадеш — 1624, 
Бенарес (Варанасі)] — інд. поет, 
один із фундаторів сучасної л-ри 
гінді. Погляди Т. надзвичайно су¬ 
перечливі. Проголошуючи рівність 
каст перед богом, він, однак, ви¬ 
магав шанування брахманів. Най¬ 
важливіший твір Т.— поема «Ра- 
маяна» («Рамачарітаманаса», бл. 
1575), в основі якої — сюжет кла¬ 
сичної епопеї <Рамаяна>. Т. нале¬ 
жать також збірки «Пісні», «Піс¬ 
ні про Крішну» (обидві — бл. 1570), 
«Гірлянда двовіршів» (1583), 
«Збірник гімнів», «Похвала богині 
Парваті» (1586), «Гірлянда віршів» 
(1612—14). 
Те.: Рос. перекл.— Рамаяна, или 
Рамачаритаманаса. Море подвигов Ра- 
мьі. М.—Л., 1948. Ю. В. Покальчук. 
ТУЛУ — народ в Індії, який живе 
на Зх. штату Тамілнад, а також 
у прилеглих до нього районах шта¬ 
тів Махараштра, Карнатака і Ке- 
рала. Заг. чисельність — 1,35 млн. 
чол. (1980). Мова Т. належить до 
дравідійських мов. Офіц. релігія 
— індуїзм, але поширені й давні 
традиційні вірування (культ пред¬ 
ків, віра в демонів тощо). У Т. збе¬ 
реглися пережитки первіснообщин¬ 
ного ладу із залишками матріар¬ 
хату. Осн. заняття Т.— землероб¬ 
ство і ремесла (плетіння). 
ТУЛУБ Зінаїда Павлівна [16 (28). 
XI 1890, Київ — 26. IX 1964, там 
же] — укр. рад. письменниця. На¬ 
родилася у сім’ї юриста. Закінчи¬ 
ла Київські Вищі жіночі курси 
(1913). З 1910 друкувала вірші рос. 
мовою в газ. «Киевские вести», 
в журн. «Киевская мьісль», «Вест- 
ник Европьі», «Русское богатство» 
та ін. У 1916 опублікувала повість 
рос. мовою «На роздоріжжі». В 
1919—21 працювала керівником 
лекторської секції в одній з ча¬ 
стин Червоної Армії, в 1921— 
25 — в різних рад. установах. Т. 
— автор історичного роману 
«Людолови» (т. 1—2, 1934—37), в 
якому зображено життя України 
поч. 17 ст. в часи гетьманування 
П. Конашевича-Сагайдачного. В 
1964 вийшов у світ роман Т. «В 
степу безкраїм за Уралом» про 
життя Т. Шевченка на засланні. 
Писала також кіносценарії, п’єси, 
перекладала російською мовою 
твори французьких та українсь¬ 
ких письменників. 
Те.: Людолови, т. 1—2. К., 1965; В 
степу безкраїм за Уралом. К., 1970; 
Рос. перекл.— Сагайдачний. 
М., 1962. 
Літ.: Сиротюк М. Зінаїда Тулуб. 
К-; 1968. В. Д. Тинченко. 
ТУЛУБ Олександр Данилович 
(1824, Полтавщина — 1872) — гро¬ 
мад. діяч, історик і педагог. Н. 
в сім’ї дрібного поміщика. В 1847 
закінчив філос. факультет Київ, 
ун-ту. Був знайомий з Т. Г. Шев¬ 
ченком, розповсюджував його тво¬ 
ри серед студентів ун-ту. В 1846 
вступив до Кирило-Мефодіївсько- 
го товариства, належав до його 
ліберальної, поміркованої частини. 
Виступав за визволення селян від 
кріпосної залежності шляхом ви¬ 
купу. В березні 1847 Т. заарешто¬ 
вано. В 40—70-х рр. працював 
учителем у різних містах України. 
Опублікував працю з історії м. 

Черкас, Златополя (тепер у скла¬ 
ді м. Новомиргорода Кіровогр. об¬ 
ласті). 
ТУЛУБ — частина тіла у хребет¬ 
них тварин і людини, за винятком 
голови, шиї та кінцівок. Склада¬ 
ється з грудного та черевного від¬ 
ділів. Має два кінці: краніальний, 
або черепний, та каудальний, або 
хвостовий, і чотири поверхні: вен¬ 
тральну, або черевну, дорсальну, 
або спинну, й дві бокові, або ла¬ 
теральні (праву і ліву). 
ТУЛУЗА — місто на Пд. Франції, 
адм. ц. департаменту Верхня Га¬ 
ронна. Порт, на р. Гаронні та Пд. 
каналі, що сполучає Гаронну з Се¬ 
редземним м. Вузол з-ць і авто¬ 
шляхів. Аеропорт. 374 тис. ж. 
(1975). Значна воєнна пром-сть. 
Машинобудування (зокрема, літа¬ 
кобудування) та металообробка, 
підприємства хім., взут., швейної, 
харч., у т. ч. тютюнової, пром-сті. 
Ун-т (засн. 1230). Нац. центр кос¬ 
мічних досліджень, музей живо¬ 
пису і скульптури. Серед архіт. 
пам’яток — базиліка Сен-Сернен 
(основне буд-во 1096—1250), ро¬ 
мансько-готичний собор Сент-Еть- 
єнн (12—16 ст.), готична церква 
якобінського монастиря (1260— 
1315), численні ренесансні церкви 
та палаци (отель Бернюї, 1504—34, 
арх. Г. і Ж. Пікар, Л. Пріва та 
ін.), будівлі у стилі барокко, ра¬ 
туша у стилі класицизму {1750—53, 
арх. Ж. Гаммас). В 1984 відкри¬ 
то пам’ятник П. Пікассо (скульп¬ 
тор М. Грицюк). Іл. с. 384. 
ТУЛУЗ-ЛОТРЄК (Тоиіоизе-Ьаиі- 
гес) Анрі Марі Раймон де (24.XI 
1864, Альбі — 9.IX 1901, Мальро- 
ме, Жіронда) — франц. живопи¬ 
сець і графік, представник пост¬ 
імпресіонізму. В 1882 навчався у 
Л. Бонна, з 1883— у Ф. Кормона 
в Парижі. На його творчість впли¬ 
нув Е. Дега. Т.-Л. відвідав Брюс¬ 
сель, Іспанію, Португалію, Лон¬ 
дон. Працював у Парижі. Твори: 
«Кармен», портрет Е. Бернара 
(обидва — 1885), «Цирк Фернандо. 
Наїзниця» (1888), «Бал у Мулен- 
де-ла-Галетт» (1889),«Танець в Му- 
лен-Руж» (1890), «Арістід Брюан 
у своєму кабаре» (1892), «Співач¬ 
ка Іветт Гільбер» (1894), «У цир¬ 
ку. Клоунеса» (1899) та ін. Карти¬ 
ни Т.-Л. зберігаються в зібраннях 
Франції, США, Держ. музеї обра¬ 
зотворчих мистецтв ім. О. Пушкі¬ 
на в Москві. 
Літ.: Перрюшо А. Тулуз-Лотрек. Пер. 
с франц. М., 1969. 

ТУЛУН — місто обласного підпо¬ 
рядкування Ірк. обл. РРФСР, рай¬ 
центр. Розташований на р. її 
(бас. Ангари). Залізнична станція. 
53 тис. ж. (1982). Центр вугільної 
(розрізи «Азейський» і «Тулунсь- 
кий»), лісової, деревообр. та буд. 
матеріалів пром-сті. У Т.— скло¬ 
робний, гідролізний, електрорем. 
з-ди. Пед. і мед. уч-ща, радгосп- 
технікум. Місто утворено 1922. 
тулунГди — династія в Єгипті 
у 868—905. Засн. намісником 
Аббасидів у цій країні Ахмедом 
ібн Тулуном. За Т. Єгипет став 
фактично незалежним від Абба¬ 
сидів. У 878 Т. підкорили Сі¬ 
рію. В 905 Т. були розбиті Аббаси- 
дами. 
ТУЛЯРЕМІЯ [від назви місце¬ 
вості Туларе в шт. Каліфорнія 
(США), де була виявлена, і грец. 

ТУЛЯРЕМІЯ 

А. Тулуз-Лотрек. 

А. Тулуз-Лотрек. Ла 
Гулю входить у Му- 
лен-Руж. 1892. Зібран¬ 
ня Бернхейм де Віл-* 
лер. Париж. 

Тулуза. Собор Сент- 
Етьєнн. 12 — 16 ст. 

Туканові. Тукан Кага- 
рЬазСиз агіеі. 
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ТУЛЬСЬКА 
ОБЛАСТЬ 

Тулуза. Базиліка Сен- 
Сернен. 1096—1250. 

осї|іоб кров] — гостра інфекцій¬ 
на хвороба людини і тварин (зо- 
онозна хвороба), спричинювана 
бактерією РгапсІ5ЄІ1а Іиіагепзіз, 
з природною вогнищевістю. Збуд¬ 
ник хвороби був уперше виділений 
1911 амер. вченими Дж. Мак-Коєм 
і Ч. Чепіним від хворих ховрахів. 
Збудники Т. протягом місяців 
можуть зберігатися у воді, сіні, 
соломі тощо. Людина заражуєть- 
ся від хворих гризунів (водяних 
щурів, ховрахів, зайців, полівок 
та ін.) контактним, аліментарним 
(з їжею), повітряно-пиловим шля¬ 
хом. Хворі на Т. люди небезпеки 
для оточуючих не являють. Прихо¬ 
ваний період Т. триває від кількох 
годин до 3 тижнів, здебільшого 
З—7 діб. Осн. ознаки захворюван¬ 
ня: раптове підвищення темпера¬ 
тури тіла до39—40°, головний біль, 
порушення сну, біль у м’язах, 
втрата апетиту, іноді блювання, 
збільшення і запалення лімфатич¬ 
них вузлів. Виникають розлади 
функцій тих чи ін. органів та спо¬ 
стерігаються певні ознаки захво¬ 
рювання — болі в животі («гост¬ 
рий живіт»), некротична ангіна, 
бронхіт, запалення легень тощо. 
Залежно від локалізації збудника 
(в шкірі, слизових оболонках, лім¬ 
фатичних вузлах, дихальних шля¬ 
хах, шлунково-кишковому тракті 
тощо) розрізняють бубонну, очно- 
бубонну, легеневу, абдомінальну 
(кишкову) та ін. форми. Ліку¬ 
вання: антибіотики, симптома¬ 
тичні засоби. У перехворілих зали¬ 
шається стійкий імунітет. 
Серед тварин на Т. найчас¬ 
тіше хворіють вівці, хутрові й 
промислові звірі, особливо молод¬ 
няк. Зараження відбувається че¬ 
рез корми і воду, забруднені виді¬ 
ленням хворих гризунів, а також 
від укусів кровосисних комах та 
кліщів. Т. проявляється гарячкою, 
проносами, виснаженням, уражен¬ 
ням селезінки, печінки і легенів. 

У більшості тварин перебіг хворо¬ 
би доброякісний, у овець і хутро¬ 
вих звірів — великий падіж мо¬ 
лодняка, знижується продуктив¬ 
ність. Заходи боротьби: 
хворих тварин ізолюють і лікують 
антибіотиками, виснажених заби¬ 
вають і використовують на техніч¬ 
ні цілі, трупи знищують, прово¬ 
дять дезинфекцію. Знищення гри¬ 
зунів, комах і кліщів — перенос¬ 
ників збудника хвороби. 

Ю. Я. Полнлях (Т. у тварин). 
тульська Область — у скла¬ 
ді РРФСР. Утворена 26.IX 1937. 
Площа 25,7 тис. км2. Нас. 1878 
тис. чол. (на 1.1 1983). Осн. насе¬ 
лення— росіяни, живуть також 
українці, татари, білоруси та ін. 
Міськ. нас.— 80%. Поділяється 
на 23 райони, має 21 місто і 48 
с-щ міськ. типу. Центр — м. Ту¬ 
ла. Т. о. нагороджено орденом 
Леніна (1957). Більша частина 
Т. о.— рівнинна, розчленована 
річковими долинами, ярами та 
балками. На Пн. Сх.— відроги 
Середньоросійської височини. Ко¬ 
рисні копалини: буре вугілля 
{Підмосковний буровугільний ба¬ 
сейн), залізна руда, кам. сіль, 
вапняки, торф, вогнетривкі гли¬ 
ни, гіпс, туф тощо. Є мінеральні 
джерела. Клімат помірно конти¬ 
нентальний. Пересічна т-ра січ¬ 
ня —9,5, —10,3°, липня +19, 
+ 20°. Опадів 400—600 мм на рік. 
Найбільші ріки — Ока та Дон 
(у межах області — верхня течія). 
Грунти на Пн. Зх. переважно дер¬ 
ново-підзолисті, сірі, лісові, на 
Пд.— опідзолені та вилуговані чор¬ 
ноземи, по долинах річок — лучні 
й болотні. Під лісом (дуб, липа, 
осика, береза) бл. 13 % тер. облас¬ 
ті. Т.о. — один з найстаріших пром. 
районів країни. За роки соціалі¬ 
стичного буд-ва реконструйовано 
старі галузі — металургію, маши¬ 
нобудування, легку і харчову, 
створено нові галузі — хімічну, 
електроенергетичну та ін. Енерге¬ 
тика базується на місц. вугіллі, 
ставропольському газі та електро¬ 
енергії Черепетської, Щокінської 
й Новомосковської ДРЕС, Алек- 
сінської та Новотульської ТЕЦ. 
Металургія представлена науко¬ 
во-виробничим об’єднанням «Ту- 
лачормет» та Косогорським ме¬ 
талург. заводом, а також кілько¬ 
ма чавуноливарними заводами. 
Підприємства машинобудування 
та металообробки (виробництво 
верстатів, підйомних кранів, ко¬ 
тельно-вентиляційного, гірничо¬ 
шахтного, авторемонтного облад¬ 
нання, сепараторів, моторолерів, 
мисливських рушниць, самоварів 
тощо) розміщені в Тулі, Алексіні, 
Новомосковську, Плавську, Уз- 
ловій. Осн. підприємства хім. 
пром-сті — новомосковське та що- 
кінське виробничі об’єднання 
«Азот», Єфремовський з-д синте¬ 
тичного каучуку, Узловський з-д 
пластмас та ін. Значно розвину¬ 
лося вироби, буд. матеріалів 
(зокрема, вироби, залізобетонних 
конструкцій і деталей). З галузей 
харч, пром-сті виділяються м’ясо- 
мол., борошномельна, спиртова, 
цукр., кондитерська (у т. ч. ви¬ 
роби. тульських пряників), лег¬ 
кої — швейна, трикотажна, панчіш¬ 
но-шкарпеткова. Вироби, муз. ін¬ 
струментів (гармоній, баянів) та 

меблів. С. г. спеціалізується на 
вирощуванні зернових культур і 
цукр. буряків. Вирощують також 
кормові й овочеві культури, кар¬ 
топлю. Тваринництво мол.-м’яс¬ 
ного напряму. Розвивається при¬ 
міське г-во. Тер. області з Пн. 
на Пд. проходять з-ці: Москва — 
Тула — Курськ — Харків, Моск¬ 
ва — Донбас, Вязьма — Сизрань. 
Автомоб. магістралі: Москва — 
Сімферополь, Москва — Воронеж. 
Судноплавство по Оці (від Алек- 
сіна). Розвинутий трубопровідний 
транспорт. У Т. о.— політех. і пед. 
ін-ти (Тула), 42 серед, спец. навч. 
заклади. Музеї: обл. краєзнав¬ 
чий (з 12 філіалами в містах Бельо- 
ві, Алексіні, Єфремові, Новомос¬ 
ковську, музей «Куликово поле» 
в Куркінському р-ні та ін.), ху¬ 
дожній і зброї — в Тулі, музей-пла- 
нетарій Підмосковного вуг. басей¬ 
ну в м. Донському, історико-ху- 
дож. — в м. Богородицьку, музей- 
садиба Л. М. Толстого Ясна Поля¬ 
на, Музей-садиба В. Д. Полєнова 
в с. Полєново, де художник провів 
останні роки свого життя. Театри: 
драм., ляльок, юного глядача — 
в Тулі та драм. — в Новомосков¬ 
ську. Популярні місця туризму і 
відпочинку — с. Полєново, с. Ве- 
лєгож, м. Алексій, с. Ясна Поляна 
та ін. 
ТУЛЬЧЙН — місто Війн. обл. 
УРСР, райцентр. Розташований 
на р. Сільниці (прит. Пд. Бугу), 
за 13 км від залізнич. ст. Журав- 
лівка. Вперше згадується 1607 
під назвою Нестервар. Т. був під 
владою шляхет. Польщі. У черв¬ 
ні 1648 Т. здобули сел.-козац. за¬ 
гони під проводом М. Кривоноса 
й І. Ганжі. За Андрусівським пере¬ 
мир’ям 1667 Т. відійшов до Поль¬ 
щі. За Бучацьким мирним догово¬ 
ром 1672 Т. загарбала Туреччина. 
В 1699 за умовами Карловицького 
конгресу 1698—99 знову відійшов 
до Польщі. Селяни Т. брали ак¬ 
тивну участь у Коліївщині. В 1787 
Т. дістав магдебурзьке право. 
Після 2-го поділу Польщі (1793) 
Т. у складі Правобережної Укра¬ 
їни возз’єднано з Росією. В 1818 
тут створено Тульчинську управу 
«Союзу благоденства», яка 1823 
стала керівним центром Півден¬ 
ного товариства декабристів. 
У будинку П. І. Пестеля в Т. зби¬ 
ралися члени управи. В 1903 в 
Т. виник соціал-демократичний 
гурток. Рад. владу проголоше¬ 
но в січні 1918. 
У місті — мотороремонтний, комбі¬ 
кормовий, консервний, маслоси¬ 
роробний і прод. товарів заводи, 
взут., меблева і швейна ф-ки, 
хлібний та м’ясний комбінати, 
райсільгосптехніка, райсільгосп- 
хімія, лісгоспзаг, міжколг. буд. 

Ш І 
Тульчин. Палац. Початок 19 ст. 
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організація, комбінат побутово¬ 
го обслуговування. Вет. технікум, 
культур.-освітнє та сільс. профес.- 
тех. уч-ща, 5 заг.-осв., музична й 
спорт, школи, лікарня, поліклі¬ 
ніка. Палац культури, кінотеатр, 
12 б-к; музеї: краєзнавчий, істо¬ 
рії декабристського руху, М. Д. 
Леонтовича. 
Архіт. пам’ятки: комплекс пала¬ 
цових споруд (18—19 ст.), т. з. 
будинок декабристів (18 ст., те¬ 
пер краєзнавчий музей), будинок 

Тульчин. Будинок П. І. Пестеля, в 
якому збиралися декабристи. 

П. І. Пестеля (19 ст., тепер музей 
історії декабристського руху), Ус¬ 
пенська церква з дзвіницею (1789), 
костьол і домініканський мона¬ 
стир (18 ст.), житл. будинки (18— 
19 ст.). Пам’ятники О. В. Суво- 
рову(1954, скульптор Б. Едуардс), 
М. Д. Леонтовичу (1969, скульптор 
Г. Кальченко, архітектор А. Ігна- 
щенко); меморіал на честь борців 
за Рад. владу та героїв громадян, 
війни. В Т. жив О. В. Суворов 
(1796—97). Тут працював укр. 
композитор М. Д. Леонтович 
(1908—21). У Т. бували І. П. 
Котляревський (1806—07), О. С. 
Пушкін (1821—22), поет-декабрист 
К. Ф. Рилєєв, польс. письменник 
Ю. Словацький (1827), укр. ху¬ 
дожник І. М. Сошенко (1846), укр. 
рад. поет М. Т. Рильський (1947). 
Літ.: Підласко Т. В. Тульчин. Оде¬ 
са, 1980. # 
ТУЛЬЧИНСЬКА Віра Петрівна 
[н. 31.УІІ (13.УІІІ) 1907, м. Ка¬ 
зань] — укр. рад. мікробіолог, 
чл.-кор. АН УРСР (з 1948), засл. 
діяч науки УРСР (з 1965). Член 
КПРС з 1942. Закінчила Казан, 
ветеринарний ін-т (1929). В 1932— 
36 Т. працювала в Казан, н.-д. 
ін-ті Наркомзему Тат. АРСР, 1936 
—46 — в Киргизькому с.-г. ін-ті 
в м. Фрунзе (з 1941 — професор), 
1947—52 — в Одес. с.-г. ін-ті. З 
1952 — зав. кафедрою мікробіо¬ 
логії, професор Одес. ун-ту. Нау¬ 
кові праці з питань мікробіології 
та імунології бруцельозу і тубер¬ 
кульозу; бактеріофагії, вірусоло¬ 
гії; біохімії і фізіології водяних 
мікроорганізмів — продуцентів 
біологічно активних речовин (ан¬ 
тибіотиків, вітамінів тощо) і за¬ 
стосування їх у народному госпо¬ 
дарстві, захисту навколишнього 
середовища від ксенобіотиків за 
допомогою мікробів-деструкторів. 
Делегат XIX з’їзду КПРС, XVII, 
XVIII і XIX з’їздів КП України; 
1952—56 — кандидат у члени 
ЦК КП України. Нагороджена 
орденом «Знак Пошани», ме¬ 
даллю 

ТУЛЬЧИНСЬКА УПРАВА — 
філія Південного товариства 
декабристів. Організована 1818 
П. І. Пестелем як філія «Сою¬ 
зу благоденства» в м. Тульчині 
(тепер райцентр Війн. обл.). Піс¬ 
ля розпуску в березні 1821 «Союзу 
благоденства» члени Т. у. створи¬ 
ли Південне т-во. З утворенням 
Кам’янської управи (1822) та Ва¬ 
сильківської управи (1823) Т. у. 
стала гол. управою Пд. т-ва. До 
Т. у. входили О. П. Юшневський, 
О. П. Барятинський, В. Н. Іва- 
шов, М. І. Лорер, М. В. Басаргін, 
М. О. Крюков, брати П. С. і М. С. 
Бобрищеви-Пушкіни та деякі ін. 
офіцери 2-ї армії. Члени Т. у. бу¬ 
ли прихильниками респ. ідей, 
виступали за повалення самодер¬ 
жавства та скасування кріпосного 
права шляхом революц. переворо¬ 
ту. Члени Т. у. схвалили проект 
майбутньої конституції — «Русь¬ 
ку правду> П. І. Пестеля. Після 
арешту П. І. Пестеля в грудні 1825 
1 поразки Чернігівського полку 
повстання в січні 1826 Т. у. при¬ 
пинила своє існування. 
ТУЛЬЧИНСЬКИЙ РАЙбН — у 
пд. частині Війн. обл. УРСР. 
Утворений 1923. Площа 1,1 тис. 
км2. Нас. 76,3 тис. чол. (1983). 
У районі— 54 населені пункти, 
підпорядковані міській, 2 селищ¬ 
ним, 22 сільс. Радам нар. депута¬ 
тів. Центр— м. Тульчин. Т. р. роз¬ 
ташований в межах Подільської 
височини. Поверхня хвиляста, роз¬ 
членована долинами річок, балка¬ 
ми та ярами. Корисні копалини: 
граніт, глина, каолін, кварцовий 
пісок, торф. Найбільша річка — 
Сільниця (прит. Пд. Бугу). Грун¬ 
ти в основному сірі опідзолені. 
Лежить у лісостеповій зоні. Ліси 
(дуб, ясен, клен, граб, липа, осика, 
береза, сосна, ялина) займають 
19,6 тис. га. 
Найбільші промислові підприєм¬ 
ства — тульчинські швейна та 
взуттєва фабрики, м’ясний та 
хлібний комбінати, Кирнасівсь- 
кий цукровий комбінат. Комбінат 
побутового обслуговування (Туль¬ 
чин), 11 будинків побуту. Спеціалі¬ 
зація с. г.— вирощування зерно¬ 
вих, цукр. буряків, соняшнику, 
картоплі, овочевих і кормових 
культур, вироби, м’яса, молока, 
яєць. Площа с.-г. угідь 1982 ста¬ 
новила 70,7 тис. га, у т. ч. орні 
землі — 63,7 тис. га. Скотарство, 
свинарство. У Т. р.— 19 колгоспів, 
2 радгоспи, птахофабрика, між- 
госп. об’єднання по вироби, свини¬ 
ни та по кролівництву і рибництву, 
райсільгосптехніка з вирюбничим 
відділенням, райсільгоспхімія. За¬ 
лізничні станції: Журавлівка, Кир- 
насівка, Юрківка. Автомоб. шля¬ 
хів — 319 км, у т. ч. з твердим 
покриттям — 286 км. 
В районі — ветеринарний техні¬ 
кум, культ.-осв. та сільс. профес.- 
тех. уч-ща, 39 заг.-осв., З муз. та 
спортивна школи; 44 лік. заклади, 
у т. ч. 11 лікарень, 3 санаторії. 
52 клубні установи, 3 кінотеатри, 
51 кіноустановка, 58 б-к; музеї: 
краєзнавчий, історії декабрист¬ 
ського руху, М. Д. Леонтовича 
(Тульчин), О. В. Суворова, ху¬ 
дожній ім. Т. Г. Шевченка та істо¬ 
рії села і колгоспу (с. Тиманівка), 
історії села (с. Петрашівка). У с. 
Кришинцях Т. р. народився май¬ 

стер укр. нар. мистецтва І. Т. Гон¬ 
чар, у с. Тиманівці — новатор с.-г. 
вироби. П. О. Желюк, у с. Юрків- 
ці — укр. рад. письменник Я. Д. 
Качура, у с. Маньківці — укр. 
письменник А. П. Свидницький. 
У Т. р. видається газ. «Зоря кому¬ 
нізму» (з 1925). 

Т. В. Підласко. 
ТУМАК — гібрид між зайцем 
сірим (Ьериз еигораеиз) і зайцем- 
біляком (Ь. Ііткіиз). Зустріча¬ 
ється в тих районах, де поширені 
ці обидва види, зокрема у 
пн.-зх. частині України. 
тумАн — скупчення продуктів 
конденсації водяної пари (дрібних 
капель води, кристалів льоду або 
їхньої суміші) у приземному шарі 
атмосфери. Т. викликає помутнін¬ 
ня повітря, що зменшує горизон¬ 
тальну видимість до 1 км і менше. 
Помутніння атмосфери при види¬ 
мості понад 1 км наз. серпан¬ 
ком (димкою). Осн. причинами 
утворення Т. є зниження т-ри по¬ 
вітря до роси точки і нижче та 
збільшення вологості повітря. За 
походженням розрізняють Т. охо¬ 
лодження і Т. випаровування, за 
умовами утворення — внутрішньо- 
масові (виникають усередині по¬ 
вітряної маси без участі фронталь¬ 
них процесів) і фронтальні (зу¬ 
мовлені діяльністю фронтів ат¬ 
мосферних). Найпоширеніші внут- 
рішньомасові Т. охолодження — 
адвентивні (див. Адвекція) і ра¬ 
діаційні, що утворюються внаслі: 
док охолодження земної поверхні 
(див. Випромінювання Землі). 
Водність Т. від 0,05 до 0,2 г/м3 
і більше (у густих Т.). Іноді з Т. 
випадають опади переважно у ви¬ 
гляді мряки, утворюються памо¬ 
розь, ожеледь. Т. створюють не¬ 
сприятливі умови для транспор¬ 
ту, особливо повітряного. Розроб¬ 
лено і успішно впроваджуються 
методи розсіювання туманів. 

_ П. 1. Колісник. 
ТУМАНІШВГЛІ Михайло Івано¬ 
вич (н. 6.II 1921, Тбілісі) — груз. 
рад. режисер, педагог, нар. арт. 
СРСР (з 1981). Член КПРС з 1943. 
Після закінчення 1949 Груз. театр, 
ін-ту в Тбілісі (педагог Г. Товсто- 
ногов) працював режисером Груз. 
театру ім. Ш. Руставелі (1965— 
66—гол. режисер). Серед вистав— 
«Повість про любов» К. Буачид- 
зе, «Чинграка» Г. Нахуцрішвілі, 
«Король Лір» У. Шекспіра. З 
1949 викладає в Груз. театр, ін-ті 
ім. Ш. Руставелі (з 1960 — профе- 

ТУМАНІШВІЛІ 

М. І. Туманішвілі. 
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сор). Нагороджений орденом Жовт¬ 
невої Революції, медалями. 
ТУМАННОСТІ ГАЛАКТЙЧНІ — 
див. Галактичні туманності. 
ТУМАНОВ Йосип Михайлович 
[справжнє прізв. — Туманішвілі; 
2 (15).І 1909, Тбілісі — 9.VII 
1981, Москва] — рос. рад. режисер, 
педагог, нар. арт. СРСР (з 1964). 
Член КПРС з 1956. В 1929 закін¬ 
чив драм, курси під керівництвом 
Ю. О. Завадського у Москві. З 
1936 — режисер, 1938—46 — гол. 
режисер моск. Оперного театру 
їм. К. С. Станіславського (з 1941— 
Муз. театр ім. К. С. Станіславсь¬ 
кого і В. І. Немировича-Данченка). 
В 1946—53 — худож. керівник 
Моск. театру оперети, 1953—61 — 
гол. режисер Моск. театру імені 
О. С. Пушкіна, з 1961 —гол. режи¬ 
сер Кремлівського Палацу з’їздів 
(1964—70 також гол. режисер Ве¬ 
ликого театру СРСР). Серед ви¬ 
став — «Вільний вітер» І. Дуна- 
євського, «Трембіта» Ю. Мілюти- 
на, «Жовтень» В. Мураделі, «Бал- 
маскарад», «Дон Карлос»Дж. Вер- 
ді, «Хованщина», «Борис Годунов» 
М. Мусоргського (дві останні — 
в міланському театрі «Ла Скала»). 
Брав участь як режисер у театра¬ 
лізованих святах, зокрема у по¬ 
становці худож. програм у Москві, 
присвячених XXII Олімпійським 
іграм (1980). З 1951 — пед. діяль¬ 
ність в Держ. ін-ті театр, мис¬ 
тецтва ім. А. В. Луначарського 
(Москва, з 1965 — професор). На¬ 
городжений 2 орденами Жовтневої 
Революції, ін. орденами, меда¬ 
лями. Держ. премія СРСР, 1950. 
ТУМАНСЬКИЙ Василь Григоро¬ 
вич (1723, с. Нова Басань, тепер 
Бобровицького р-ну Черніг. обл.— 
1809) — генеральний суддя Мало¬ 
російської колегії (1764—75). У 
1782—96 — помічник правителя 
Новгород-Сіверського намісницт¬ 
ва. Власник великих маєтностей 
на Чернігівщині. 
ТУМАНСЬКИЙ Василь Іванович 
[28.11 (11 .III) 1800, с. Чорториги, 
тепер с. Шевченкове Глухівського 
р-ну Сум. обл.— 23.III (4.IV) 1860, 
с. Панасівка, тепер Миргородсь¬ 
кого р-ну Полтав. обл.] — рос. по¬ 
ет. Був членом Вільного т-ва люби¬ 
телів рос. словесності (з 1822), де 
подружився з К. Рилєєвим, О. 
Бестужевим-Марлінським, В. Кю- 
хельбекером та ін. У 1823—28 жив 
в Одесі, зблизився з О. Пушкі¬ 
ним, А. Міцкевичем. Друкуватися 
почав 1817. Більшість поезій на¬ 
писано в романтичному стилі. 
Кращі вірші Т. пройняті волелюб¬ 
ними настроями («До князя Церте- 
лєва», «Грецька ода», «Греція», 
«Поетові»). 
ТУМАНСЬКИЙ Сергій Костян¬ 
тинович [8 (21).V 1901, Мінськ — 
9.IX 1973, Москва] — рад. кон¬ 
структор авіаційних двигунів, 
акад. АН СРСР (з 1968), Герой Со¬ 
ціалістичної Праці (1957). Член 
КПРС з 1951. Закінчив Петрогр. 
військ.-тех. школу (1922) і Військ.- 
повітр. інженерну академію ім. 
М. Є. Жуковського (1931). З 1956 
— ген. конструктор авіац. двигу¬ 
нів. Працював над створенням 
поршневих і реактивних двигунів 
для швидкісних бомбардувальни¬ 
ків, пасажирських лайнерів, над¬ 
звукових винищувачів, навч. тре¬ 
нувальних літаків. Зробив знач¬ 

ний внесок у створення високо¬ 
температурних туроін авіац. дви¬ 
гунів, виконав фундаментальні 
дослідження по створенню реак¬ 
тивних двигунів з двокаскадним 
компресором, розробив рекомен¬ 
дації щодо усунення небезпечних 
вібраційних напружень лопаток 
компресорів і турбін. Нагородже¬ 
ний 4 орденами Леніна, ін. орде¬ 
нами, медалями. Держ. премія 
СРСР, 1946. Ленінська премія, 
1957. 
ТУМАНСЬКИЙ Федір Васильо¬ 
вич (1746 — грудень 1810) — рос. 
письменник, перекладач і вида¬ 
вець, член Російської академії, 
чл.-кор. Академії наук і мистецтв 
(з 1779). Син В. Г. Туманського. 
Закінчив Академічний університет 
у Петербурзі. Йому належать до¬ 
слідження про життя та діяльність 
Олександра Невського, Петра І, 
«Дитячий місяцеслов» (1787) та 
ін. Видавав у Петербурзі кілька 
рос. журналів, зокрема «Россий- 
ский магазин» (1792—93). В цьому 
журналі опублікував кілька ста¬ 
тей з історії України і розшуканий 
ним «Літописець Мальїя Рос- 
сіи» з додатком свого словничка — 
«Изьясненіе малороссійскіхь ре¬ 
ченій вь предшедшихь листахь» 
(1793). Це один з перших в істо¬ 
рії укр. лексикографії переклад¬ 
них укр.-рос. словників (у ньому 
подано 333 слова). 

Л. С. Паламарчук. 
ТУМАНЯН Ованес Тадевосович 
[7 (19).II 1869, с. Дсех, тепер Ту- 
манянського р-ну Вірм. РСР — 
23.III 1923, Москва, похований у 
Тбілісі] — вірменський письмен¬ 
ник, громад. діяч. Друкувати¬ 
ся почав 1887. В поезії 90-х рр. 
відображені соціально-психоло¬ 
гічні конфлікти, звичаї народу, 
його фольклорні традиції. В пое¬ 
мах «Маро» (опуол. 1892), «Ло- 
рієць Сако» (опубл. 1890), «Ануш» 
(опубл. 1892) показав вірм. пат¬ 
ріархальне село з його звичаями, 
соціально-побутовими суперечно¬ 
стями. Поема «Стогони» (1890) — 
про стихійний протест селян, мас. 
Поеми «Давид Сасунський», «Здо¬ 
буття фортеці Тмук» (обидві — 
1902) історико-епічного характе¬ 
ру. Гострою соціальною спрямова¬ 
ністю відзначаються оповідання 
«Гікор» (1895), казки «Хазяїн і 
наймит» (1908), «Хоробрий На- 
зар» (1912), байки («Кінець зла», 
1908). Цикл віршів присвятив Гру¬ 
зії. Писав твори для дітей. Ви¬ 
ступав як критик та історик л-ри. 
Перекладач творів Т. Шевченка, 
О. Пушкіна, М. Лєрмонтова. На 
сюжети поем Т. створено опери 
«Ануш» А. Тіграняна та «Алмаст» 
О. Спендіарова. Твори Т. укр. 
мовою перекладали П. Тичина, І. 
Кочерга, О. Копиленко, М. Тере- 
щенко, Д. Павличко, В.Кочевський 
та інші. 
Те.: Укр. перекл - Вовк. X., 
1931; Гікор. X. — К., 1931; Зелений 
братік. К., 1948; Вибрані твори. К., 
1952; Вибрані твори. К., 1969; Дітям. 
К., 1969; Рос. перек л.— Избран- 
ньіе произведения, т. 1—3. Ереван, 
1969. 
Літ.: Тичина П. Ованес Туманян. 
В кн.: Тичина П. Магістралями жит¬ 
тя. К., 1941; Григорьян К. Н. Ова¬ 
нес Туманян. М., 1953; Кочевський 
В. В. Співоче серце Вірменії. (Ова¬ 
нес Туманян). К., 1969. 

С. Г. Амірян. 

ТУ М У Н О В Жамсо Тумунович 
(5.II 1916, улус Табтанай, тепер 
Агінський Бурят, авт. округ Чи- 
тин. обл.— 12.1 1955, Улан-Уде) — 
бурят, рад. письменник. Член 
КПРС з 1939. Учасник Великої 
Вітчизн. війни. Закінчив Вищу 
партійну школу при ЦК КПРС 
(1951). Друкуватися почав 1938 
(п’єса «Сесегма»). Автор поем 
«Чотири роки», «Благословіння ма¬ 
тері» (1942), «Сухе-Батор» (1946), 
«Вогні Жаргалантуя» (1952), збі¬ 
рок віршів «Гімн перемоги» (1948), 
«Нові вірші» (1950), збірок опові¬ 
дань «Степовий орел» (1942), «Не¬ 
забутні дні» (1952); романів «Степ 
прокинувся» (1949) — про події 
громадян, війни і встановлення 
Рад. влади на Забайкаллі і «Золо¬ 
тий дощ» (1955) — про героїзм 
бурят, народу у Великій Вітчизн. 
війні. Нагороджений орденами 
Вітчизн. війни 1 і 2-го ступенів, 
медалями. С. Ж. Балданов- 

ТУНГ, олійне дерево (Аіеигіїез) — 
рід одно- і дводомних деревних 
листопадних або вічнозелених рос¬ 
лин родини молочаєвих. Листки 
чергові, довгочерешкові, цілісні 
або 3—5-лопатеві. Квітки пере¬ 
важно одностатеві, п’ятипелюст¬ 
кові, в нещільних китицях, білі з 
кремовим або рожевим відтінком. 
Плід—кістянкоподібний. 5 видів, 
поширених у тропіч. і субтропіч. 
Азії. В СРСР в культурі (в Закав¬ 
каззі) 2 види: Т. китайський, 
або Т. Форда (А. Гогсііі), і Т. 
японський, або серце¬ 
видний (А. согсіаіа). Насіння 
Т. (в більшості отруйне) містить 
жирну швидковисихаючу олію, що 
використовується для виготовлен¬ 
ня високоякісних емалей і фарб, 
стійких лаків, клейонок, лінолеу¬ 
му, свічок, штучних шкур, ізо¬ 
ляційних стрічок, в миловарінні; 
в медицині — як блювотне і про¬ 
носне тощо. Олія з Т. молукксько- 
го (А. шоіиссапа), або лумбанга, 
свічкового дерева — їстівна. 

, А. П. Лебеда. 
ТУНГУСИ — застаріла назва 
евенків, поширена до 20—30-х 
рр. 20 ст. 
ТУНГУСКА НЙЖНЯ — ріка у 
Сх. Сибіру, в межах Ірк. обл. та 
Краснояр. краю РРФСР, права 
прит. Єнісею. Довж. 2989 км, пло¬ 
ща бас. 473 тис. км2. Бере початок 
на пд.-сх. схилах Ангарського 
кряжа, тече Середньосибірським 
плоскогір’ям. У верхів’ї долина 
Т. Н. широка, русло звивисте, є 
перекати. Нижче розширені ділян¬ 
ки долини чергуються зі звужени¬ 
ми (від 20 км до 200 м), у руслі 
багато порогів, перекатів. Гол. 
притоки: Кочечум, Віві (праві), 
Таймура, Учамі (ліві). Живлен¬ 
ня переважно снігове. Під час вес¬ 
няної повені рівень води у звуже¬ 
них місцях Т. Н. піднімається 
на 20 м. Пересічна річна витрата 
води у гирлі 3680 м3/с. Сплавна. 
Судноплавна досмт Тура. У бас. 
ріки — Тунгуський вугільний ба¬ 
сейн. 
ТУНГУСКА ПІДКАМ’ЯНА - рі¬ 
ка у Сх. Сибіру, в межах Ірк. обл. 
та Краснояр. краю РРФСР, пра¬ 
ва прит. Єнісею. Довж. 1865 км, 
площа бас. 240 тис. км2. Бере поча¬ 
ток на Ангарському кряжі й тече 
переважно широкою заболоченою 
долиною. До злиття з р. Тетере 



має назву Катанга. Нижче пере¬ 
тинає Середньосибірське плоско¬ 
гір'я, долина ріки звужується, у 

елі численні пороги, перекати, 
пониззі шир. долини досягає 

20 км і більше. Гол. притоки: Те¬ 
тере, Чуня (праві), Камо, Вельмо 
(ліві). Живлення гол. чин. сніго¬ 
ве. Замерзає наприкінці жовтня, 
скресає у травні. Пересічна річна 
витрата води у гирлі 1750 м3/с, 
найбільша — 35 000 м3/с. Сплавна, 
нерегулярне судноплавство. На Т. 
П.— населені пункти Ванавара, 
Байкіт. 
ТУ нгУсо-МАНЬЧЖУРСЬКІ 
М0ВИ, маньчжуро-тунгуські мо¬ 
ви, тунгуські мови — група близь¬ 
ко споріднених мов. Вважають, 
що вони віддалено споріднені з 
монгольськими, тюркськими, а та¬ 
кож, можливо, з давніми корейсь¬ 
кою та японською мовами і разом 
з ними становлять алтайську 
сім’ю. За однією з класифікацій, 
Т.-м. м. поділяють на дві групи: 
маньчжурську (південну) і тун¬ 
гуську (північну). До маньчжур¬ 
ської групи належать мертва 
чжурчженська мова і старописем- 
на маньчжурська мова з її живими 
діалектами, до тунгуської групи — 
евенкійська мова, солонська, не- 
гідальська, евенська, нанайська, 
ульчська мова, удегейська мова, 
орокська та орочська мови. Писем¬ 
ними Т.-м. м. є евенкійська, 
евенська та нанайська мови, 
алфавіти яких базуються на рос. 
графічній основі. 
Літ.: Суник О. П. Тунгусо-маньч- 
журские язьїки. В кн.: Язьїки наро- 
дов СССР, т. 5. Л., 1968; Сравнитель- 
нмй словарь тунгусо-маньчжурских 
язьїков, т. 1—2. Л.. 1975—77. 

, „ . О. П. Суник. 
ТУНГУСЬКИМ вУгГльний БА¬ 
СЕЙН — один з найбільших в 
СРСР за площею і запасами ву¬ 
гільний басейн. Розташований у 
Краснояр. краю, частково в Якут. 
АРСР та Ірк. обл. РРФСР. Пл. 
1045,4 тис. км2. Заг. геол. запа¬ 
си вугілля (до глиб. 1800 м) 2324 
млрд. т (1983). У геоструктурному 
відношенні басейн пов’язаний з 
Сибірською платформою. Вугле¬ 
носна товща представлена пере¬ 
важно континентальними від¬ 
кладами пермського (див. Перм¬ 
ський період і пермська система), 
частково середньо- та верхньокам.- 
вуг. (див. Кам'яновугільний пе¬ 
ріод і кам'яновугільна система) 
віку, потужність її від 100 до 
1500 м. Вуг. пласти мають робочу 
потужність пересічно 1—5 м, рід¬ 
ше 12—15 м.; пласт Потужний — 
до 60 м. Глиб, залягання вуг. пла¬ 
стів від 0 до 1800 м. Вугілля — від 
бурого до антрациту. На тер. Т. 
в. б. виділяють 6 вугленосних ра¬ 
йонів: Норільський, Арктичну, 
Західну, Центр, та Східну части¬ 
ни басейну, Південну окраїну 
басейну. 
Перші відомості про наявність ву¬ 
гілля на тер. Т. в. б. належать до 
2-ї половини 19 ст. Після Великої 
Жовтн. соціалістич. революції 
вперше дані про Т. в. б. узагаль¬ 
нив рад. геолог С. В. Обручев, 
який провадив експедиційні дос¬ 
лідження у Сх. Сибіру (1917—24). 
Систематичне вивчення басейну 
почалося в основному після Вели¬ 
кої Вітчизн. війни. Видобувають 
вугілля відкритим і шахтним спо¬ 

собами. Гідрогеол. умови ба¬ 
сейну ускладнені наявністю бо¬ 
літ і багаторічної мерзлоти. Ву¬ 
гілля використовують як енерге¬ 
тичне паливо, в. X. Череповський. 

ТУНГУСЬКИЙ «МЕТЕОРЙТь, 
тунгуське явище — вибух «вогня¬ 
ної кулі» 30.VI 1908 бл. 7 год ран¬ 
ку за місцевим часом в районі, роз¬ 
ташованому на схід від верхів’я 
р. Підкам’яної Тунгуски, за 65 км 
на Пн. Зх. від факторії Ванавара 
(тепер село Евенкійського і.аціо- 
нального округу Красноярського 
краю РРФСР). За кілька секунд 
до вибуху спостерігався яскравий 
болід, що рухався з Пд. Сх. на Пн. 
Зх. під кутом 20—45° до горизон¬ 
ту, на шляху якого залишився 
потужний пиловий слід, що збе¬ 
рігався протягом кількох годин. 
Максимум енергії (~1017 Дж) ви¬ 
ділилося на висоті бл. 5 км. Вибух 
супроводився потужною ударною 
хвилею (точніше серією хвиль), 
яка спричинила радіальне пова¬ 
лення лісу на площі 2150 км2 і дві¬ 
чі обійшла навколо земної кулі, 
зумовивши сейсмічні й барич¬ 
ні збурення, зареєстровані на ба¬ 
гатьох метео- й сейсмостанціях 
світу. В 1927 на місце катастрофи 
прибула перша наук, експедиція 
під керівництвом проф. Л. О. 
Кулика з метою пошуку метеори¬ 
та та його уламків. Ні ця, ні ін. 
експедиції не виявили їх. Пізніше 
знайдено оплавлені частинки, 
високобаричні модифікації міне¬ 
ралів і встановлено геохім. ано¬ 
малії, які є результатом взаємодії 
космічного тіла з поверхнею Землі, 
але не вказують на його природу. 
Найбільш аргументованою є гіпо¬ 
теза про кометну природу Т. «м.». 
За даними Г. І. Петрова, маса 
комети була 105—106 т, густина 
бл. 0,1 г/см3, швидкість наближен¬ 
ня до Землі кілька десятків км/с, 
енергія взаємодії комети з атмо¬ 
сферою оцінюється від 5 • 1023 
до 4 • 1024 ерг. Вивчення Т. «м.» 
триває. 
Літ.: Космическое вещество на Зем¬ 
ле (Проблема Тунгусского метеорита). 
Новосибирск, 1976. 

Е. В. Соботович. 

ТУНДРА (від фін. Іипіигі —безлі¬ 
са височина)— група типів рослин¬ 
ності субарктичних широт Євра¬ 
зії і Пн. Америки, що характеризу¬ 
ється переважанням у рослинному 
покриві мохів, лишайників, холо¬ 
достійких багаторічних трав, низь¬ 
корослих чагарників і чагарнич- 
ків та відсутністю лісів. Форму¬ 
ється в умовах холодного клімату, 
короткого літа (тривалістю 2— 
2,5 місяця), суворої затяжної зи¬ 
ми на перезволожених і заболоче¬ 
них грунтах при наявності багато¬ 
річної мерзлоти. Панує в тундро¬ 
вій зоні, в тайговій зоні утворює 
висотний пояс гірських тундр. Т. 
бідна за видовим складом рослин; 
серед квіткових переважають осо¬ 
ки, жовтеці, маки, деякі злаки і 
розоцвіті, яловець, багно, водян¬ 
ка, вільха, береза, верба. Чагарни¬ 
ки і чагарнички часто сланкі, їх 
висота визначається товщиною сні¬ 
гового покрову, який захищає від 
вимерзання. Осн. типи Т. в СРСР: 
арктична, мохово-лишайникова, 
чагарникова і чагарничкова. В 
арктичній Т., поширеній на 
Пн. Ямалу, Пн. Таймиру, на Пн. 

Якутії, домінують верба полярна, 
пухівка, жовтець, в приземному 
ярусі — мохи і лишайники, місця¬ 
ми трапляються плями голого суг¬ 
линку; грунти дуже заболочені. В 
мохово-лишайниковій 
Т. (на Польському п-ові, Ямалі і 
далі на Сх.) з мохів панують дре- 
панокладус, аулакомніум, політ- 
рихум, з лишайників — кладонія, 
цетрарія, тамнолія. Чагар¬ 
ничкова Т. з переважанням 
водянки, буяхів, мучниці, чорни¬ 
ці, вересу, верби трав’яної і ча¬ 
гарникова Т. з домінуван¬ 
ням чагарникових форм берези, 
вільхи і верби простягаються по¬ 
близу пд. межі Т. Тундра є 
кормовою базою північного оленя. 

М. А. Голубеиь. 
ТУНДРОВІ ГРУНТЙ — група 
типів грунтів, поширених гол. 
чин. в рівнинних і гірських тунд¬ 
рах. Розвиваються під чагарни¬ 
ково-моховою, мохово-лишайни¬ 
ковою рослинністю в умовах над¬ 
мірного зволоження, переважно в 
областях залягання багаторічної 
мерзлоти. В СРСР найпоширені¬ 
ші тундрові глейові, тундрові ілю¬ 
віально-гумусові, тундрові дерно¬ 
ві та ін. грунти. Профіль тундро¬ 
вих глейових грунтів складається 
з органогенного горизонту і міне¬ 
ральної товщі, частково чи пов¬ 
ністю оглеєної. Реакція грунтів 
від слабокислої та кислої до ней¬ 
тральної. У тундрових ілювіально- 
гумусових грунтах під органоген¬ 
ним горизонтом залягає ілювіаль¬ 
но-залізистий, нижче — порода, 
переважно піщана. Характеризу¬ 
ються кислою та дуже кислою ре¬ 
акцією. Т. г. бідні на доступні 
для рослин азот, фосфор, калій 
та мікроелементи. Осн. площі, 
зайняті Т. г., використовують гол. 
чин. як пасовища; ведуться ро¬ 
боти по освоєнню цих грунтів для 
використання їх в землеробстві. 

В. А. Величко. 
ТУНДРОВІ ЗбНИ — природні 
зони земної кулі, що характеризу¬ 
ються суворим кліматом, багато¬ 
річною мерзлотою, переважанням 
у рослинному покриві розрідже¬ 
ної мохово-лишайникової рослин¬ 
ності та низькорослих чагарників 
на перезволожених грунтах. Т. з. 
формуються в межах арктичного 
й субарктичного поясів, гол. чин. 
у Пн. півкулі й частково у Пд. 
(невеликі ділянки — на островах 
біля Антарктиди). У Пн. півкулі 
Т. з. лежить між арктичних пу¬ 
стель зоною на Пн. і лісотундро¬ 
вою зоною на Пд. Простягається 
смугою завширшки 300—500 км 
уздовж узбережжя Євразії й Пн. 
Америки. Клімат субарктичний. 
Зима тривала (8—9 міс.) і дуже 
холодна; пересічна т-ра січня у 
межах Т. з. Європ. частини СРСР 
від —5 до —10°, на Пн. Сх. Сибі¬ 
ру до—50° і нижче. Літо корот¬ 
ке, холодне; пересічна т-ра лип¬ 
ня від +5 до +10, +12°, часто бу¬ 
вають заморозки. Характерні силь¬ 
ні вітри, велика хмарність; вліт¬ 
ку часті тумани. Потужність мерз¬ 
лих гірських порід досягає 600— 
800 м. Опадів 200—400 мм на рік, 
лише на Пн. Сх. Північної Амери¬ 
ки випадає до 750 мм, що значно 
перевищує можливе випаровуван¬ 
ня. Товщина снігового покриву 
0,2—0,5 м. Багато озер і боліт; 

387_ 
ТУНДРОВІ зони 

Тунга плоди: 
1 — китайського; 
2 — японського. 
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ТУНЕЛЬ 

Схеми розміщення 
тунелів: 
а — гірського; б — під¬ 
водного; в — місько¬ 
го транспортного; / — 
портал; 2 — рампа. 

Тунець звичайний. 

Туніки жіноча і чоло¬ 
віча. 

на річках поширені полії. Трива¬ 
лість вегетаційного періоду 40— 
100 днів. Для грунтів Т. з. харак¬ 
терні процеси оглеєння (див. Тунд¬ 
рові грунти); переважають в ос¬ 
новному тундрові глейові грунти. 
Рослинний покрив утворюють мо¬ 
хи, лишайники, кілька видів ба¬ 
гаторічних трав (осока, злаки, жов¬ 
тецеві, бобові тощо), чагарники 
та чагарнички (полярна верба, 
карликова береза, кедровий сла¬ 
нець, брусниця, водянка та ін.). 
З тварин характерні північний 
олень, вовк, лемінг, песець, мус¬ 
кусний вівцебик; з птахів — поляр¬ 
на сова, біла й тундрова куріпки. 
Влітку багато перелітних птахів. 
Осн. заняття населення — оле¬ 
нярство, рибальство, полювання 
на хутрових і мор. звірів. Велике 
значення для освоєння природних 
багатств Т. з. Рад. Союзу має 
розвиток судноплавства по Пів¬ 
нічному морському шляху. Карту 
див. до ст. Зони фізико-геогра¬ 
фічні, т. 4, с. 304—305. 

О. О. Макуніна. 
ТУНЕЛЬ (англ. Іиппеї, букв.— 
труба) — горизонтальна або похи¬ 
ла підземна споруда, призначена 
для руху транспортних засобів 
і пішоходів, прокладання водово¬ 
дів, різних комунікацій тощо. За 
призначенням розрізняють тунелі 
транспортні (залізничні, автошля¬ 
хові, для транспорту кількох ви¬ 
дів, метрополітену), пішохідні 

(див. Перехід пішохідний), гідро¬ 
технічні тунелі, Т. комунальні 
(для міських мереж водопостачан¬ 
ня, каналізації, тепло- і газопоста¬ 
чання) і спец, призначення (в 
складі підземних споруд ГЕС, га¬ 
ражів, ін. об’єктів). Т. поділя¬ 
ють на гірські (в товщі гірських 
порід), підводні (під каналами, 
озерами, водотоками) й рівнинні, 
або міські (під забудованою місь¬ 
кою територією). Глибина закла¬ 
дання, довжина, форма і розміри 
поперечного перерізу Т. залежать 
від топографічних, геологічних і 
кліматичних умов, призначення 
споруди. При незначній глибині 
закладання Т. будують у відкрито¬ 
му котловані, що його потім заси¬ 
пають, відновлюючи порушену те¬ 
риторію. Т. глибокого закладання 
утворюють гірським способом — 
з вийманням породи через шахтні 
стовбури чи вхідні ділянки спору¬ 
ди, а також щитовим способом 
(див. Щит прохідницький). При 
споруджуванні Т. у слабких водо- 
насичених грунтах застосову¬ 
ють спец, способи осушування або 
закріплювання грунтового маси¬ 
ву: зниження рівня підземних 
вод, штучне заморожування грун¬ 
ту, хім. закріплювання його то¬ 
що. Всередині тунелі кріплять 
тимчасовими або постійними кон¬ 
струкціями. Від проникнення по¬ 
верхневих і підземних вод Т. за¬ 
хищають відповідним плануван¬ 
ням земної поверхні над ним, дре¬ 
нажем, гідроізоляцією, ущільнен¬ 
ням навколишніх порід тощо, 
для відведення води в тунелях 
розміщують лотоки і труби. Т. 
відомі з глибокої давнини. У Ва¬ 
вілоні, Єгипті, Греції і Римі їх 
створювали спочатку при видобу¬ 
ванні корисних копалин, при зве¬ 
денні гробниць і підземних хра 
мів, потім для водопостачання і 

трансп. цілей. Перший судноплав¬ 
ний Т. (бл. 0,16 км) споруджено 
(1679—81) у Франції, перший за¬ 
лізничний (1,19 км) — у Велико¬ 
британії (1826—ЗО). В Росії пер¬ 
ший залізничний двоколійний Ко- 
венський Т. (1,28 км) на Санкт- 
Петербурзько- Варшавській з-ці 
споруджено 1862. Широкого роз¬ 
витку набуло тунелебудування в 
СРСР, зокрема в УРСР. Найбіль¬ 
ші гідротех. Т.— Ялтинський водо¬ 
від (довж. 7,216 км, введений у дію 

Дільниця тунелю метрополітену. 

1963) і тунель Арпа—Севан (48,3 
км, 1981), автошляхові Т.— Су- 
самирський на автомоб. шляху 
Фрунзе — Ош (на вис. 3600 м, 
довж. 2,562 км, 1964) та Пушкінсь- 
кий на автомоб. шляху Тбілісі — 
Єреван (на вис. 2037 м, 1,79 км, 
1971). Споруджуються (1983) за¬ 
лізничні Т.—Північно-Муйський 
(15,3 км, ВАМ), Байкальський 
(6,7 км), Меградзорський (8,3 км, 
Вірменія) та ін. На Україні най¬ 
більші гірські Т. збудовано у Кар¬ 
патах і Криму, міські Т.— в 
Києві, Харкові й Одесі. 
ТУНЕЛЬНА ПІЧ — промислова 
піч з робочим простором у вигля¬ 
ді довгого тунелю. Довжина туне¬ 
лю — ЗО—150, ширина — 1,5— 
З м. В Т. п. розрізняють зони: пі¬ 
дігрівальну, нагрівальну й охолод¬ 
жувальну. Вироби (матеріали) пе¬ 
реміщуються у робочому просторі 
Т. п. на вагонетках, рухомому по- 
ді, транспортері або в підвішених 
металевих корзинах назустріч по¬ 
току продуктів згоряння палива. 
Експлуатують Т.п. на газоподібно¬ 
му або рідкому паливі. В Т. п. 
випалюють цеглу та ін. керамічні 
вироби, сушать деревину, підда¬ 
ють металеві вироби термічній 
обробці, провадять суху перегон¬ 
ку палива тощо. 
ТУНЕЛЬНИЙ ЕФЕКТ — кванто- 
вомеханічне явище проходження 
мікрочастинки крізь потенціаль¬ 
ний бар'єр при її повній енергії, 
меншій за потенціальну енергію 
всередині бар’єра. Зумовлений 
хвильовими властивостями мікро¬ 
частинок. Характеризується коефі¬ 
цієнтом прозорості бар’єра, який 
визначається відношенням пото¬ 
ку мікрочастинок, що проходять 
крізь бар’єр, до потоку частинок, 
що падають на нього. Т. е. ле¬ 
жить в основі багатьох явищ мікро¬ 
світу, зокрема іонізащї атомів в 
електр. полях, автоелектронної 
етсії, альфа-розпаду радіоактив¬ 

них ядер; він впливає на прохо¬ 
дження термоядерних реакщй то¬ 
що* ^ В. Л. Стрижевський. 
ТУНЕЦЬ (ТЬиппиз) — рід риб 
род. скумбрієвих. Характеризу- 
ється сильним розвитком системи 
кровоносних судин в бічних м’я¬ 
зах тіла, які виділяються темно- 
червоним кольором. Вважають, що 
ця система є пристосуванням до 
швидкого руху. Тіло веретеновид¬ 
не, довж. до 3 м, маса до 500 кг 
(іноді більше). Т.— теплолюбні 
зграйні пелагічні риби. Хижаки 
живляться дрібного рибою та ра 
коподібними. Здійснюють далек 
кормові міграції. Нерест у вес 
няно-літній період. 6 (8) видів 
поширених в тропічних, субтро 
пічних, рідше помірно теплих во 
дах Атлантичного, Тихого та Ін 
дійського океанів. В СРСР — 
2 види з кількома підвидами 
В УРСР (Чорне м.) зустрічається 
1 вид — Т. звичайний, аб< 
Т. блакитний (ТЬ. іЬиппиз) 
Т.— цінний об’єкт промислу. Т 
називають також риб ін. родів 
південний Т. (АІІоНшппиз), ма 
лий Т. (ЕиіЬиппиз), смугастий Т 
(КаІ5и\уопиз). 
ТУНГКА (лат. Іипіса) — давньо 
римський одяг типу сорочки (спо 
чатку вовняної, з 4 ст.— лляної). 
Т. мала вигляд перегнутого навпй 
прямокутного шматка тканини 
зшитого (іноді неповністю) по бо 
ках, з отворами (до яких пізніші 
почали пришивати рукава) для рук 
і вирізом для голови. У чоловіків 
Т. була звичайно довжиною до ко 
ЛІН, у жінок — до щиколотки. Т. 
оздоблювали вишивкою або кай¬ 
мою ін. кольору. Поверх Т., як 
правило, носили тогу. У давніх 
греків подібний до Т. одяг нази¬ 
вався хітоном. 
ТУ Н Г К А— 1)У росли н— одив 
або кілька (напр., у злаків — 1, у 
бузку — 2, у барвінку — 3, у кали¬ 
ни — 4) зовн. шарів клітин твір¬ 
ної тканини (меристеми) в кону¬ 
сі наростання, які діляться в на¬ 
прямі, перпендикулярному до 
поверхні. Зовн. шар Т. утворює 
епідерміс, внутр.— зовн. частину 
первинної кори рослин. 2) У тва¬ 
рин — драглиста чи хрящова обо¬ 
лонка покривників. Являє собою 
потовщену кутикулу шкірного 
епітелію, містить живі клітини, 
що мігрують з шкірного епітелію; 
виконує захисну функцію. 
ТУНГС, Туніська Республіка - 
держава в Пн. Африці. На Пн. та 
Сх. омивається Середземним м. 
У адм. відношенні поділяється на 
19 вілайєтів (провінцій). 
Державний лад. Т.— республіка. 
Глава держави — президент, який 
обирається населенням на 5 років 
(згідно з поправкою до кон¬ 
ституції 1974 довічно обраний 
X. Бургіба). Найвищий законодав¬ 
чий орган — однопалатна Палата 
представників, обирана населен¬ 
ням на 5 років (136 депутатів); 
виконавчий — уряд, очолюваний 
прем’єр-міністром. Найвищою ін¬ 
станцією країни є Рада республіки 
(члени політбюро СДП та уряду). 
Природа. Рельєф більшої частини 
території рівнинний, місцями по- 
горбований. На Пн. і Пн. Зх. про¬ 
стягаються гори Атлас (хребти 
Телль-Атлас, Туніський та ін.) 
заввишки до 1544 м, г. Шамбі. В 
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центр, частині Т. поширені без¬ 
стічні солончакові западини — шо- 
ти. Поклади фосфоритів, заліз., 
свинцевої, марганцевої та цинко¬ 
вої руд, ртуті, магнію та калійних 
солей. Клімат субтропічний, се¬ 
редземноморський. Пересічна т-ра 
січня +10, липня +26°, на Пд. 
відповідно +21 і +23°. Опадів 
1000—1500 мм, на Пд.— до 200 мм 
нарік. Часто бувають посухи. Річ¬ 
кова сітка розвинута слабо. Най¬ 
більша ріка — Меджерда. В горах 
поширені мішані ліси на бурих 
лісових грунтах, на решті терито¬ 
рії переважає рослинність пустель¬ 
ного та напівпустельного типу на 
сіро-коричневих і засолених грун¬ 
тах. В країні створено заповідник 
Джебе л ь- Б у- Хе дма. 
Населення. Бл. 98 % нас. країни 
становлять араби, решта — бербе¬ 
ри. Живуть також французи, іта¬ 
лійці, турки та ін. Офіц. мова — 
арабська. Пересічна густота нас.— 
6л. 41 чол. на 1 км2 (1982, оцінка). 
Міське населення становить 50 %. 
Найважливіші міста: Туніс, 
Сфакс, Бізерта. 
Історія. Тер. Т. була заселена з 
часів палеоліту. В 12 ст. до н. е. 
у країні з’явилися греки, потім 
фінікійці. Серед міст, заснованих 
фінікійцями, велику роль відігра¬ 
вав Карфаген. Внаслідок Пуніч¬ 
них воєн (264—146 до н. е.) д-ву 
Карфаген завоював Старод. Рим. 
Тер. Т. було включено до складу 
рим. провінції Африка. В 1 ст. н. е. 
в країні набуло поширення хри¬ 
стиянство. В 4 — 5 ст. виникли 
антирим. рухи, які мали форми ре- 
ліг. течій (донатисти, агоністи- 
ки). В 439 з допомогою берберів 
Карфаген захопили вандали. В 
534 Т. перейшов під владу Візан¬ 
тії. Боротьбу місц. населення 
проти завойовників підтримали 

араб, племена, які 647 прийшли на 
тер. Т. В 698 араби здобули Кар¬ 
фаген. У 703 вони ліквідували 
останні осередки опору візантійців. 
Кін. 7 — поч. 8 ст. ознаменований 
запровадженням серед абориге¬ 
нів Т. мусульманства, виникнен¬ 
ням ранньофеод. відносин. У 
1535 Т. захопила Іспанія, з 1574 
Т. під владою Османської імпе¬ 
рії. Проте влада тур. султанів за¬ 
лишалася номінальною, управлін- 

Туніс. На одній з вулиць міста. 

Оазис у пустелі. 

ня країною здійснювали туніські 
деї, а потім беї з дин. Мурадидів 
та Хусейнідів. У кін. 19 ст. Т. 
перетворився на напівколонію єв- 
роп. д-в. У 1883 Франція встанови¬ 
ла протекторат над Т. при збе¬ 
реженні формальної влади бея. 
Велика Жовтн. соціалістична ре¬ 
волюція сприяла розгортанню виз¬ 
вольної боротьби нар. мас Т., роз¬ 
виткові робітн. руху. В 1920 було 
створено компартію (спочатку сек¬ 
ція Франц. компартії). Об’єднан¬ 
ня патріотичних сил привело до 
створення X. Бургібою 1934 ліво- 
націоналістичної партії Новий де¬ 
стур, під керівництвом якої було 
здійснено демократизацію сусп.- 
політ. життя в країні, запровадже¬ 
но робітн. законодавство тощо. Од¬ 
нак посилення з 1938 правих сил 
у Франції позначилось і на внутрі- 
політ. обстановці в Т. (заборонено 
компартію, партію Новий дестур). 
У роки 2-ї світової війни Т. пере¬ 
бував під владою уряду «Віий> 
(1940—42), потім був окупований 
(листопад 1942— травень 1943) іта- 
ло-нім. військами. Опір окупан¬ 
там очолювали комуністи. Після 
2-ї світової війни антиколоніальний 
рух набув дальшого розвитку. В 
1952—54 заг. страйки в містах по¬ 
єднувалися з діями Туніської 
армії визволення (створена 1952 
Новим дестуром). 31. VII 1954 
Франція визнала внутр. автоно¬ 
мію Т., а З.УІ 1955 були підписа¬ 
ні конвенції, згідно з якими уп¬ 
равління Т. перейшло до нац. уря¬ 
ду. 20.III 1956 Франція визнала 
незалежність Т. В 1956 Т. встано¬ 
вив дипломатичні відносини з 
СРСР. 25.VII 1957 в Т. було скасо¬ 
вано монархію і проголошено рес¬ 
публіку. Президентом обрано 
X. Бургібу. Було націоналізовано 

майно кол. бея, великих Туніс, 
феодалів і капіталістів, встановле¬ 
но держ. контроль над зовн. тор¬ 
гівлею, транспортом, гірничодо¬ 
бувною, енерг. пром-стю. З метою 
здійснення проголошеної урядом 
(1961) екон. політики «деколоніза¬ 
ції» було розроблено 10-річний 
план розвитку Т., в основу якого 
покладено принципи т. з. дестурів- 
ського соціалізму: співіснування 
в економіці 3 секторів — держав¬ 
ного, кооперативного і приватно¬ 
власницького; координуюча і спря¬ 
мовуюча роль д-ви; співробітницт¬ 
во і соціальний «мир» між працею 
і капіталом та ін. Однак рефор¬ 
ми наштовхнулись на протидію ім- 
періалістич. монополій та внутр. 
реакції. В 1957 і 1964 Франція 
відмовила у наданні Т. кредитів, 
1958 і 1961 вдалася до воєн. дій. 
В 1963 Т. домігся повного виведен¬ 
ня іноз. військ з своєї території. 
В 1969 Міжнар. банк реконструк¬ 
ції і розвитку припинив фінансу¬ 
вання екон. програм Т. Під тиском 
консервативних сил здійснення 
10-річної програми було зірвано. 
В зовн. політиці Т. дотримується 
курсу позитивного нейтралітету, 
неприєднання до воєн, блоків, під¬ 
тримує політику мирного співісну¬ 
вання держав з різним соціальним 
ладом, виступає за справедливе 
розв’язання близькосхідної проб¬ 
леми, задоволення законних вимог 
араб, народу Палестини на ство¬ 
рення своєї суверенної держави. 
В 60—70-х рр. між Т. і СРСР 
укладено кілька угод у галузі 
економіки, науки, техніки і куль¬ 
тури. Зокрема, 1976 підписано 
угоду про розвиток екон. і тех. 
співробітництва, 1977 — угоду про 
торг, співробітництво, консульську 
конвенцію. З 1956 Т. — член 
ООН. Т.— член Ліги арабських 
держав, Організації африканської 
єдності, асоційований член Євро¬ 
пейського економічного товари¬ 
ства. і. ф. Черніков. 

Політичні партії» профспілки. Со¬ 
ціалістична оестурівська партія 
(СДП), засн. 1934. До 1964 мала 
назву Новий дестур. Правляча 
з 1956. Туніська комуністична 
партія, засн. 1920 (як секція 
Франц. КП). В 1963 — 81 діяла 
нелегально. Загальне ту¬ 
ніське об’ єднання пра- 
ц і, засн. 1946. Входить до МКВП. 
Господарство. Т.— агр. країна з 
відносно розвинутою гірничодо¬ 
бувною пром-стю. Після проголо¬ 
шення незалежності уряд вживає 
заходів щодо зміцнення нац. еко¬ 
номіки. Д-ва контролює понад 
50 % всіх засобів вироби., валют- 
но-фінанс. систему, зовн. і части¬ 
ну внутр. торгівлі. В той же час 
заохочується створення приватних 
підприємств та залучення в г-во 
іноз. капіталу. Для економіки ха¬ 
рактерні кризові явища — значне 
безробіття (250 тис. чол. 1981), 
високі темпи інфляції, низький 
життєвий рівень трудящих. У 
с. г. зайнято бл. 50 % самодіяль¬ 
ного населення. Більшість землі 
належить приватним власникам, 
подекуди збереглося общинне зем¬ 
леволодіння. Розвиток землеробст¬ 
ва можливий за умов зрошування. 
Велику допомогу Т. в створенні 
іригаційних споруд подає СРСР, 
зокрема, у спорудженні греблі на 

ТУНІС 

ТУНІС 

Площа — 
бл. 164,2 тис. кмг 
Населення — 
6,7 млн. чол. (1982. 
оцінка) 

Столиця — 
м. Туніс 

Мінарет Великої мече¬ 
ті в місті Тунісі. Архі-* 
тектори Сліман ан Ні- 
гру і Тахір бін Сабір. 
1894. 
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Руїни форуму з капі- 
толієм у давньому мі¬ 
сті Дугга. 2—Зет. 

Антична статуетка бо¬ 
гині Таніт. Теракота. 
Національний музей 
БарДо. Туніс. 

Розпис мечеті Сіді Ок- 
ба. 9 ст. Кайруан. 

р. Кассеб і гідрокомплексу Джу- 
мін — Меджерда. Переважає рос¬ 
линництво. Вирощують (збір, тис. 
т, 1982): пшеницю — 985, ячмінь 
— 275, помідори — 260, перець — 
90, маслини — 350, мигдаль — ЗО, 
цитрусові — 165, фініки — 45, 
цукр. буряки — 83, виноград — 
73, картоплю — 110, тютюн — 5,8, 
траву альфа— 100 тощо. Поголів’я 
(млн., 1982): великої рогатої ху¬ 
доби — 0,4, овець і кіз —3,1, верб¬ 
людів — 0,3. У 1982 було вилов¬ 
лено 60 тис. т риби. Провідна га¬ 
лузь пром-сті — гірничодобувна. 
Видобувають (тис. т, 1982): фосфо¬ 
рити — 4400 та плавиковий шпат 
— 37, за видобутком яких Т. посі¬ 
дає провідне місце у світі, нафту — 
5100, залізну руду — 300, свинце- 
ВУ РУДУ (концентрат) — 8,5, цин¬ 
кову руду (концентрат) — 15,5, 
барит — 33, природний газ — 
0,42 млрд. м3. Обробна пром-сть 
представлена текст, і харчосмако¬ 
вою галузями, а також окремими 
підприємствами чорної та кольоро¬ 
вої металургії, нафтопереробної, 
хім., судноремонтної, авто-, трак¬ 
тороскладальної, цем., целюлозно- 
паперової пром-сті. Розвинуті ре¬ 
месла (зокрема, виготовлення ки¬ 
лимів і виробів з кераміки). В 
1982 було вироблено 2,8 млрд. 
кВт • год електроенергії. Гол. 
пром. центри — Туніс і Бізерта. 
Довж. (тис. км, 1982): з-ць — 2,1, 
автошляхів — 24, у т. ч. з твердим 
покриттям — 10,4. Гол. мор. порти 
— Туніс (аванпорт — Хальк-ель- 
Уед), Сфакс, Бізерта. У м. Туні¬ 
сі — міжнар. аеропорт. З Т. ви¬ 
возять фосфорити, нафту, свинець 
і вироби з нього, тканини, олив¬ 
кову олію, вино, фініки, цитрусо¬ 
ві та ін.; довозять сировину і на¬ 
півфабрикати, товари широкого 
вжитку, продовольство. Гол. торг, 
партнери — Франція та ін. краї¬ 
ни Європейського економічного 
товариства, США. 
Грош. одиниця — туніський ди¬ 
нар. За курсом Держбанку СРСР 
1 туніський динар = 1,08 крб. 
(січень 1984). 
Медичне обслуговування. В 1975 
в країні було 13,1 тис. лікарняних 
ліжок (22,8 ліжка на 10 тис. ж.); 
мед. допомогу подавали 1,2 тис. 
лікарів (2,1 лікаря на 10 тис. ж.). 
В 1975 працювали 656 зубних ліка¬ 
рів, 276 фармацевтів. Лікарів 
готують на мед. ф-ті Туніського 
ун-ту. 
Освіта, наукові та культурно-ос¬ 
вітні заклади. За даними 1975 ще 
60 % дорослого населення було не¬ 
письменним, незважаючи на те, що 
80 % дітей відповідного віку від¬ 
відували школу. Сучас. система 
освіти побудована за франц. зраз¬ 
ком. Поч. школа 6-річна (з 6 до 
12 років); повну серед, освіту да¬ 
ють 7-річні ліцеї. У трьох молод¬ 
ших класах викладання ведеть¬ 
ся араб, мовою, в інших — 
французькою. Профес.-тех. освіта 
4-річна, на базі поч. школи. В 
1979/80 навч. р. налічувалося 2,6 
тис. поч. шкіл (понад 1 млн. учнів), 
193 серед, школи (понад 181,4 тис. 
учнів, зокрема, понад 80 тис. у се¬ 
ред, спец. навч. закладах). Най¬ 
більші вузи: Туніс, ун-т у столиці 
(засн. 1960; 1982/83 навч. р.—29,6 
тис. студентів; 54 ф-ти, ряд н.-д. 
ін-тів), Нац. адміністративна шко¬ 

ла (засн. 1949), Нац. консервато¬ 
рія музики, танцю й нар. мистец¬ 
тва, Тех. ін-т мистецтва, архітек¬ 
тури й містобудування, Нац. ін-т 
агрономії, всі — ум. Тунісі. На¬ 
ук. установи зосереджено переваж¬ 
но в столиці. У складі Туніського 
ун-ту — Центр екон. і соціальних 
досліджень, Ін-т наук, і тех. 
досліджень (засн. 1969), Центр 
ядерних досліджень (засн. 1966), 
Нац. тех. ін-т, збудований з до¬ 
помогою СРСР 1969, Нац. онколо- 

Видобування фосфоритів. 

гічний ін-т (засн. 1969), Нац. ін-т 
пед. досліджень (засн. 1971). Пра¬ 
цюють Нац. ін-т археології і мис¬ 
тецтва (засн. 1957), Нац. ін-т 
агрономічних досліджень (засн. 
1914), Нац. ін-т ветеринарних дос¬ 
ліджень, Нац. наук, і тех. ін-т 
океанографії й рибальства (засн. 
1924), Центр по використанню мор. 
води та іригації (засн. 1963), Нац. 
ін-т лісівництва, Ін-т Пастера(засн. 

ТУНІС 
ЕКОНОМІЧНА КАРТА 

Сільське господарство Ш Землеробство сухих субтропіків з переважанням 
зернових культур (пшениця, ячмінь) у поєднанні 
з відпнним і прськопасовищним скотарством 

цн-ніцц Субтропічне садівництво (цитрусові, виноград. 
[ІШІ'нІ оливи) та городництво 

ртт-гті Напівкочове скотарство в поєднанні з осередками 
землеробства (зернові культури) 

Кочове скотарство в пустеля* і напівпустелях 

^ Невикористовувані та маловикористовуваиі земл* 

1906), Ін-т планування сім’ї та 
охорони материнства й дитинства 
(засн. 1906) та ін. Б-ки: Нац. б-ка 
(засн. 1883); Публічна б-ка (засн. 
1965). Музеї: Нац. музей Бардо 
(засн. 1888), Нац. музей Карфа¬ 
гена (засн. 1964), ісламського 
мистецтва. В. П. Лапчинська. 

Преса, радіомовлення, телебачен¬ 
ня. В Т. 1981 видавалося 5 щоден¬ 
них газет заг. тиражем понад 130 
тис. примірників і понад 20 ін. 
періодичних видань. Щоденні га¬ 
зети: араб, мовою — «Аль-Амаль» 
(«Дія», з 1934), «Ас-Сабах» («Ра¬ 
нок», з 1951); франц. мовою — 
«Аксьйон» («Дія», з 1932), «Пресе 
де Тюнізі» («Преса Тунісу», з 
1956), «Тан» («Час», з 1975). 
Найзначніші журнали: арабською 
мовою — «Аш-Шааб» («Народ», 
з 1957), «Аль-Мараа» («Жінка», 
з 1961), «Аш-Шабаб» («Молодь»); 
французькою мовою — «Діалог» (з 
1974), газета «Ат-Тарік аль-Джа- 
дід» («Новий шлях», з 1981) — ор¬ 
ган Туніської компартії. Інформ. 
агентство Туніс Афрік Пресе 
(ТАП), засн. 1961. Радіомовлен¬ 
ня — з 1936. Передачі ведуться 
араб., франц., італ. мовами. Теле¬ 
бачення — з 1966. 
Література на території Т. розви¬ 
валася пунійською мовою (1-е тис. 
до н. е.), потім латинською (Апу- 
лей та ін.), з приходом арабів — 
ар абською мовою. Най- 
відомішими в епоху середньовіч¬ 
чя були поети-панегіристи Ібн- 
Гані аль-Андалусі та Алі ат-Туні- 
сі (обидва — 10 ст.), поети і про¬ 
заїки Ібрагім аль-Хусрі, Ібрагім 
ар-Ракік і Абд аль-Азіз ат-Таріфі 
(11 ст.), визначний мислитель 
Ібн-Хальдун (14 — поч. 15 ст.). 
Під час занепаду класичної араб, 
поезії в 12—14 ст. переважали про¬ 
зові реліг. та філос. твори. В 15 ст. 
виникла суфійська л-ра (див. Су¬ 
фізм). У 18 ст. знову відродилися 
панегіричні твори. В л-ру 19 ст. 
почали проникати мотиви нац.- 
визвольної боротьби, які знайшли 
найяскравіше відображення в твор¬ 
чості Мухаммада аш-Шадлі Хаз- 
надара. На поч. 20 ст. з’явився 
один з перших романів у л-рі Т.— 
«Аль-Хайра та Сірадж аль-Лай- 
ла» (1906) Салеха Сувісі. В 20— 
30-х рр. широку популярність здо¬ 
були твори засновника сучас Ту¬ 

ніс. поезії Абу-ль-Касима Шаббі, 
поета і публіциста Тахіра Хадда- 
да, новеліста Алі ад-Дуаджі. Ве¬ 
ликий внесок у л-ру Т. зробили 
сучас. письменники: прозаїк і дра¬ 
матург Махмуд аль-Месаді (фі¬ 
лос. драма «Гребля», 1939—40, 
опубл. 1955, та ін. твори), прозаї¬ 
ки Мухаммад аль-Арусі аль-Матві 
та Мухаммад аль-Марзукі. Після 
здобуття Т. незалежності розвину¬ 
лася творчість поета, прозаїка (по¬ 
вість «Поворот», 1969, тощо), есе¬ 
їста й драматурга Мустафи аль- 
Фарсі. В кін. 60—70-х рр. здобули 
популярність прозаїки й драматур¬ 
ги Хасан Наср, Іззеддін Медані, 
Махмуд Тунсі, Мухаммад Салех 
аль-Джабрі, Рашад Хамзаві, Абд 
аль-Кадер Бельхадж Наср та ін. 
Л-ра Т. французькою мо¬ 
вою менш розвинута. Політ, заго¬ 
стреність і соціальна значимість 
притаманні романові «Агарь» 
(1954) Альбера Меммі та його пам¬ 
флетам «Портрет колонізатора» 
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(1957) та ін. Нац.-визвольну боро¬ 
тьбу народу оспівав у романах 
«Халіма»(1964), «Гірка ягода тута» 
(1967) Мухаммад аль-Арусі аль- 
Матві. В романах Башіра Храйєфа 
<Банкрутство» (1956—58), «Барг 
аль-Ліл» (1960), «Гроно фініків» 
(1969) звучить ідеалізація минуло¬ 
го Т. З віршами виступають Му- 
стафа аль-Фарсі, Аодельмеджід 
Тлатлі та ін. Рос. мовою перекла¬ 
дено твори поетів Омара ас-Саїді 
аль-Гаріоі, А. Шаббі, Ріда Зілі 
та ін., прозаїків О. Будена, М. С. 
аль-Джабрі, М. аль-Марзукі та 
ін. В. К. Кухалаїипілі. 
Архітектура. На тер. Т. від фіні¬ 
кійської епохи збереглися руїни 
храмів та ін. будівель, некрополі, 
надгробні стели тощо; від рим. 
часів — руїни регулярно розпла¬ 
нованих міст (Дугга, Тубурбо- 
Майус) з численними храмами і 
громад, будівлями. За середньо¬ 
віччя в Т. формувалася мусульм. 
архітектура, в якій поєднувався 
вплив архітектури Близького Схо¬ 
ду з елементами давньорим. буд. 
культури (мечеті, мінарети, па¬ 
лаци). Навколо замків (рабатів) 
та на місці давньорим. портів роз¬ 
вивалися міста, в яких домінувала 
цитадель («касба»). В 11—15 ст. 
архітектура Т. розвивалася в 
руслі іспано-магрибського, а в 
16—19 ст.— тур. мистецтва. В 
20 ст. (до 1956) міське буд-во Т. 
велося франц. архітекторами, які 
в своїх спорудах творчо поєднува¬ 
ли місц. буд. традиції з принци¬ 
пами європ. раціоналізму. Після 
одержання незалежності туніські 
архітектори (К. О. Какуб, X. Ама- 
ра та ін.) проектують житлові і 
громад, споруди з застосуванням 
сучасних конструкцій та мате¬ 
ріалів. 
Образотворче мистецтво. Найдав¬ 
ніші пам’ятки туніського мистецт¬ 
ва належать до капсгйської куль¬ 
тури. В перші століття нашої 
ери розквіту досягла мозаїка. 
За часів середньовіччя поширили¬ 
ся різьблення на стуку, виробницт¬ 
во кераміки, худож. скла, ювелір¬ 
на справа, килимарство тощо. В 
50—60-х рр. 20 ст. розвинулася 
нац. школа образотворчого мис¬ 
тецтва. Художники реалістичного 
напряму — живописці А. бен Са- 
лем та X. Туркі, монументаліст і 
графік X. аль-Меккі, графік Б. 
Дахак; модерністського — скульп¬ 
тор X. Сельмі, живописець і гра¬ 
фік 3. Туркі, живописець і кера¬ 
міст А. Горджі. В сучас. Т. розви¬ 
ваються різні види традиційного 
декор.-ужиткового мистецтва — 
килимарство, плетіння мережива, 
вишивка, кераміка, карбування та 
інкрустація на металі. 
Музика Т. склалася внаслідок три¬ 
валої істор. еволюції і включає 
чимало традицій. Один з найдав¬ 
ніших її пластів — мистецтво бер¬ 
берів (збереглося до наших днів). 
У зв’язку з ісламізацією країни 
(7 ст.) на музиці позначився вплив 
араб, культури: речитація Корану, 
адан, суфійські церемонії (зикр). 
Значним був вплив т. з. андалусь- 
кої школи: осн. жанр — вокально- 
інструм. циклічна композиція ну- 
ба (туніський різновид — малуф). 
Традиційні вокальні жанри— муа- 
шах та заджаль. Муз. інструмен¬ 
ти: струнні — уд (4-струнна ци¬ 

тра), рабаб (2-струнний смичко¬ 
вий), канун (72-струнна цитра); 
духові — касба (поздовжня флей¬ 
та); ударні —тбала, бендир, дара- 
бука (барабани). У розвитку музи¬ 
ки 20 ст. значну роль відіграло 
т-во «Рашідія» (засн. 1935). Після 
завоювання Т. незалежності (1956) 
поряд з традиційною музикою 
розвиваються сучасні європеїзова¬ 
ні форми муз. життя. Створено 
Туніський нац. фольклорний ан¬ 
самбль, Бізертський ансамбль 
класичної музики. У Карфагені 
проводяться Міжнар. фестиваль 
нар. мист. (кожні 2 роки), щоріч¬ 
ні фестивалі танцю, музики і те¬ 
атру та ін. Серед сучас. музикан¬ 
тів — композитор і виконавець 
Салах аль-Махді, співачка Саліха. 

О. В. Русанова. 

Театр. Араб.-мусульм. цивіліза¬ 
ція не визнавала театр, мистецт¬ 
ва (іслам забороняв публічні ви¬ 
довища). Тому формування араб, 
театру затрималося до 19 ст. В 
1848 М. аль-Наккаш у власному 
перекладі поставив комедію Ж. Б. 
Мольєра «Скупий», що поклало 
початок розвитку араб, театр, мис¬ 
тецтва в Т. За часів франц. проте¬ 
кторату діяли лише франц. трупи. 
Перший нац. театр, колектив ство¬ 
рено 1950 в м. Тунісі. Після про¬ 
голошення Т. республікою орга¬ 
нізовано муніципальну трупу. В 
її репертуарі — твори нац. драма¬ 
тургів ( «Ез-Закк» Мадані та 
ін.), зарубіжних класиків («Гам- 
лет», «Отелло» Шекспіра, «Ове¬ 
че джерело» Лопе де Вега, «Калі- 
гула» Камю) тощо. В містах Ель- 
Кеф і Сфакс діють профес. трупи; 
в країні — численні аматорські ко¬ 
лективи. З 1959 функціонує Центр 
драм, мистецтва, який щороку 
організовує тижні театру, один 
раз на 2 роки — фестивалі театр, 
мистецтва країн Магрибу (з 1966— 
в Монастірі) і міжнародних ама¬ 
торських театральних колективів 
(з 1964— в Корді). На цих огля¬ 
дах показували, зокрема, вистави 
«Ревізор» Гоголя та «Ювілей» Че- 
хова. 
Кіно. В 1922 було знято коротко¬ 
метражний фільм «Зохра», 1924 — 
перший повнометражний фільм 
«Дочка Карфагена» (обидва — 
реж. Ш. Шіклі). В 1939 вийшла 
на екран перша звукова картина 
араб, мовою «Безумець з Кайруа- 
на» (реж. Ж. Крезі). Після за¬ 
воювання незалежності (1956) ство¬ 
рено «Туніське товариство по ви¬ 
робництву і прокату фільмів» 
(1957). Випущено фільми: «Світа¬ 
нок» (1966), «Повстанець» (1967), 
«Феллахі» (1970; усі — реж. О. 
Хліфі), «Мохтар» (1968, реж. 
С. бен Айша), «В краї Тараннані» 
(1970, реж. Ф. Бугедір, X. Б. 
Халіф та ін.), «Така проста істо¬ 
рія» (1970), «Санжан» (1974), «Азі- 
за» (1980; усі—реж. А. бен Аммар), 
«Тінь землі» (1982, реж. Т. Лухіші) 
та ін. З 1966 в Карфагені прово¬ 
диться Міжнар. кінофестиваль. 
Літ.: Плясун Я. Г. Туніська респуб¬ 
ліка. Державно-політичний розвиток. 
К., 1971; Курило В. Тунис. М., 1978; 
Гура В. К. Особенности социально- 
зкономического развития Туниса и 
Марокко. 50—70-е гг. К., 1982; Тунис. 
Справочник. М., 1978; Ворончанина 
Н. И. Культурньїе преобразования 
в современном Тунисе. М., 1978; 
Пантучек С. Тунисская литература. 

М., 1969; Прожогина С. В. Литерату¬ 
ра Марокко и Туниса. М.. 1968; Про¬ 
жогина С. В. Магриб. Франкоязьічньїе 
писатели 60—70-х годов. М., 1980. 
ТУНІС — столиця Тунісу, гол. 
політ., екон. і культурний центр 
країни, адм. ц. провінції Туніс. 
Розташований на березі Туніської 
бухти Середземного м., навколо 
оз. Туніс. Мор. порт (аванпорт 
Хальк-ель-Уед). Вузол з-ць і ав¬ 
тошляхів. Міжнар. аеропорт (Ель- 
Ауїна). 930,7 тис ж. (з передмістя¬ 
ми, 1980). Т. відомий за кілька 
століть до н. е. як передмістя 
Карфагена. Піднесення Т. поча¬ 
лося після здобуття і зруйнуван¬ 
ня Карфагена арабами (698). В 
13—16 ст. Т.— столиця східнома- 
грибської д-ви Хафсидів. У 1535 
Т. захопили і пограбували війсь¬ 
ка ісп. короля Карла V. З 1574 
Т.— в складі Османської імперії. 
В 1881—1956 — адм. центр франц. 
протекторату. Під час 2-ї світової 
війни 1939—45 Т. в листопаді 
1942 — травні 1943 був окупова¬ 
ний італо-нім. військами. Центр 
нац.-визвольного руху (виступи 
1911, 1936, 1938, 1952—54). З 1956 
— столиця Туніської Республіки. 
Підприємства кольорової металур¬ 
гії, металообр., хім., поліграф., 
скляної, цем., текст., харчосма¬ 
кової (у т. ч. рибоконсервної) та 
ін. галузей пром-сті. Туніський 
ун-т, Нац. адм. школа, Нац. кон¬ 
серваторія музики, танцю й нар. 
мистецтва та ін. вузи. Численні 
н.-д. заклади: Центр ядерних дос¬ 
ліджень, Нац. тех. ін-т (збудова¬ 
ний з допомогою СРСР), Нац. он¬ 
кологічний ін-т, Ін-т Пастера, Нац. 
ін-т пед. досліджень та ін. Нац. 
і Публічна 6-ки. Нац. музей Бар¬ 
до, музей ісламського мистецтва 
та ін. Муніципальний театр. Ар- 
хіт. пам’ятки 8—19 ст. 
ТУНІСЬКА КОМУНІСТИЧНА 
ПАРТІЯ (ТКП). Створена в травні 
1939 на базі Комуністичної феде¬ 
рації Тунісу, що існувала з 1920 
як секція Французької КП. Бра¬ 
ла активну участь у нац.-визволь¬ 
ному русі й антифашист, боротьбі. 
У вересні 1939 заборонена франц. 
колоніальною владою. Під час 
італо-нім. окупації Тунісу 1942— 
43 очолювала Рух Опору. В 1943, 
після визволення країни від оку¬ 
пації, вийшла з підпілля і до 1952 
діяла легально. Неправильна оцін¬ 
ка керівництвом ТКП характеру 
збройної боротьби народу 1952— 
54 і репресії колоніальної влади 
(1952) призвели до ослаблення 
партії. В 1954—63 знову працюва¬ 
ла легально. Після завоювання 
Тунісом 1956 незалежності ТКП 
боролася за здійснення демокра¬ 
тичних перетворень, проведення 
агр. реформи, підвищення життє¬ 
вого рівня трудящих. VI з’їзд 
ТКП (1957) прийняв її нову про¬ 
граму. VII з’їзд ТКП (1962) під¬ 
креслив, що гол. метою партії 
є боротьба за соціалізм. В 1963 
ТКП була заборонена, окремі її 
керівники зазнали репресій. В 
липні 1981 легалізована. Висту¬ 
пає за єдність дій прогрес, сил Ту¬ 
нісу в боротьбі за соціальний про¬ 
грес, за некапіталістичний шлях 
розвитку країни. Брала участь у 
нарадах комуністичних і робітн. 
партій 1957, 1960 і 1969. Перший 
секретар ЦК — Мухаммед Хар- 

ТУНІСЬКА 
КОМУНІСТИЧНА 

ПАРТІЯ 

Місто Туніс. Кафед¬ 
ральний католицький 
собор. Початок 20 ст. 

Туніс. 
Дерев’яна різьблена па¬ 
нель мінбара в мечеті 
Сіді Окба. 9 ст. Кай- 
руан. 
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А. М. Туполев. 

В. 3. Тур. 

О. ф. Тур. 

мель. Друк, органи: газ. «Еспуар» 
(«Надія», франц. мовою), щотиж. 
газ. «Ат-Тарік аль-Джадід» («Но¬ 
вий шлях», араб, мовою). 

в І. Д. Шевченко. 
ТУНГСЬКА ПРОТбКА, Сіцілій- 
ська протока — у центр, частині 
Середземного м.; відокремлює о. 
Сіцілія від пн. узбережжя Тунісу. 
Найменша шир. 148 км, глиб, до 
1200 м. Багато обмілин, на Пд.— 
о. Пантеллерія. Гол. порт — Мар- 
сала (Італія). 
ТУНКІН Григорій Іванович [н. 
ЗО.IX (13-Х) 1906, с. Намово, те¬ 
пер Арханг. обл.] — рад. юрист- 
міжнародник, член-кор. АН СРСР 
(з 1974), засл. діяч науки РРФСР 
(1972). Член КПРС з 1939. Закін¬ 
чив Моск. юрид. ін-т (1935). В 
1939—65 — на дипломатичній 
роботі. Член Комісії міжнар. пра¬ 
ва ООН (1957—66), Кураторіуму 
Академії міжнар. права, голова 
Рад. асоціації міжнар. права (з 
1957), почесний доктор Паризького 
ун-ту. Нагороджений трьома орде¬ 
нами Червоного Прапора, двома 
орденами «Знак Пошани», меда¬ 
лями. 
Те.: Идеологическая борьба и между- 
народное право. М., 1967; Теория ме- 
ждународного права. М., 1970. 
ТУНМЕНХбИ, Об’єднаний союз, 
Союзна ліга — кит. революц. орга¬ 
нізація, засн. 1905 Сунь Ятсеном 
в Японії шляхом об’єднання ре¬ 
волюц. організацій, що висту¬ 
пали проти маньчжурсько-імпера¬ 
торського уряду Китаю. До Т. 
входили представники серед, і 
дрібної міської буржуазії, лібе¬ 
ральних поміщиків та селянства. 
Програма Т. включала вимоги: 
вигнання маньчжурів, відновлен¬ 
ня суверенітету Китаю, створен¬ 
ня республіки, зрівняння прав на 
землю. Т. організував ряд революц. 
виступів проти маньчжурського 
панування, що сприяло зростанню 
його зв’язків з народом і збіль¬ 
шенню чисельності. Підготовлене 
Т. збройне повстання в м. У чані 
10.Х 1911 стало початком Сінь- 
хайської революції, внаслідок 
якої було повалено маньчжурську 
династію Цін і проголошено Ки¬ 
тайську республіку. Однак Т. не 
забезпечив розв’язання антифеод. 
і антиімперіалістичних завдань ре¬ 
волюції. В серпні 1912 внаслідок 
об’єднання Т. з рядом ліберально- 
бурж. орг-цій було створено пар¬ 
тію гоміндан. Р. М. Бродський. 

ТУПАЙЯ (Тираіа) — рід примі¬ 
тивних комахоїдних ссавців род. 
тупайєвих. Зовні схожі на білку. 
Тіло (довж. до 22 см) вкрите м’я¬ 
ким густим волосяним покривом 
бурого або рудого кольору. Хвіст 
(довж. до 20 см) пухнастий. Пере¬ 
дні кінцівки коротші від задніх, 
морда видовжена. 13 видів, поши¬ 
рених в Пд.-Сх. Китаї, Індокитаї 
1 на Малайському архіпелазі. Жи¬ 
вуть в лісах. Переважно наземні 
тварини, спритно лазять по дере¬ 
вах і кущах. Активні вдень. Гніз¬ 
да влаштовують серед коренів 
дерев тощо. Живляться плодами, 
насінням, комахами. Вагітність 
45—50 діб. У виплоді найчастіше 
2 малят. Деякі дослідники Т. ве¬ 
лику (Т. Іапа) і Т. смугасту (Т. 
сіогзаііз) виділяють в окремий рід 
тана (Тапа). 
ТУПАК АМАРУ (Тирас Ашаги; 
справж. ім’я — Хосе Габрієль 

Кондорканкі; 1738—81) — керів¬ 
ник найбільшого повстання індіан¬ 
ців у Перу, спрямованого проти 
іспанських колонізаторів і місце¬ 
вих поміщиків-креолів. Здобув 
освіту в коледжі в м. Куско. Прий¬ 
няв ім’я останнього керівника бо¬ 
ротьби інків проти ісп. загарбни¬ 
ків (16 ст.) Ту пак Амару. Повстан¬ 
ня, що почалося 1780, набрало ха¬ 
рактеру могутнього визвольного 
руху, охопило всю країну. Прохо¬ 
дило під гаслами незалежності 
і відновлення д-ви інків. Армія 
повстанців (досягла 60 тис.) зав¬ 
дала ряд поразок ісп. військам. 
У 1781 повстанців було розбито 
біля Чекакупе. Т. А. та ін. ке¬ 
рівники повстанців були стра¬ 
чені, але повстання тривало до 
1783. 
Літ.: Сознна С. А. Тупак Амару — 
великий индейский повстанец. 1738 — 
1781. М., 1979. 
Т^ПИК (Ргаіегсиїа) — рід птахів 
род. чистикових. Довж. тіла бл. 
31 см, маса 6л. 510 г; самці більші 
за самок. Дзьоб високий, стисну¬ 
тий з боків, в період розмноження 
червоно-жовтий. Оперення спини 
чорне, черева — біле. З види, по¬ 
ширені в пн. морях Пн. півкулі; 
в СРСР — 2: тупик арк¬ 
тичний (Рагсііса), тупик 
і п а т к а (Р. согпісиїаіа). Се¬ 
ляться колоніями, утворюючи ра¬ 
зом з ін. птахами пташині базари. 
Моногами. Гніздяться в норах. 
Кладка з 1 яйця в червні; насид¬ 
жують самець і самка 6л. 40 діб. 
Живляться переважно рибою. Ви¬ 
копні рештки Т. відомі починаю¬ 
чи з плейстоцену. 

Л. Ф. Назаренко. 

ТУПІ-ГУАРАНІ — група індіан¬ 
ських племен (каїнгуа, гуаяки, чі- 
рігуано, оямпі, емерільйони, апіа- 
ка, мундуруку, кавахіб, сіріоно 
та ін.), які живуть у центр, части¬ 
ні Пд. Америки від узбережжя 
Бразілії до сх. схилів Анд і від 
Гвіани і нижньої Амазонки до 
Уругваю. Заг. чисельність — 60 
тис. чол. (1978, оцінка). Говорять 
тупі-гуарані мовами. Заняття 
Т.-г. — мисливство, рибальство; 
частина працює сезонними робіт¬ 
никами. 
ТУПГ-ГУАРАНІ МбВИ — одна 
з найбільших сімей мов індіанщв 
Пд. Америки (див. Індіанські мо¬ 
ви). Поширені в Бразілії, Парагваї 
та Болівії. До Т.-г. м. належать 
6л. 50 мов (тупі., гуарані, арикем, 
камаюра та ін.), які об’єднують 
у 7 груп. Фонетичні системи Т.-г. 
м.— «атлантичного типу», для них 
характерні багатство системи го¬ 
лосних і відносна бідність системи 
приголосних. За типологією нале¬ 
жать до аглютинативних мов, 
у деяких мовах є інкорпорація. У 
словотворі префіксація переважає 
над суфіксацією. Дієслівна мор¬ 
фологія розвинена більше, ніж 
іменна. Т.-г. м. належать до мов 
активної будови. Своєрідні особ¬ 
ливості має іспанізований варіант 
мови гуарані (в Парагваї). Див. 
також Тупі-гуарані. 
Літ.: Климов Г. А. Типология язьїков 
активного строя. М., 1977. 

Г. А. Климов. 

Т^ПОЛЄВ Андрій Миколайович 
[29.Х (10.ХІ) 1888, с. Пустомазо- 
во, тепер Калінінського р-ну Ка- 
лінін. обл.— 23.XIІ 1972, Москва] 
— рад. авіаконструктор, генерал- 

полковник-інженер (1967), акад. 
АН СРСР (з 1953), засл. діяч нау¬ 
ки і техніки РРФСР (з 1939), три¬ 
чі Герой Соціалістич. Праці (1945, 
1957, 1972). В Рад. Армії з 1944. 
В 1918 закінчив Моск. вище тех. 
уч-ще. Брав участь в організації 
Центр, аерогідродинаміч. ін-ту, 
де працював 1918—35. Першим з 
рад. конструкторів почав створю¬ 
вати суцільнометалеві літаки. Під 
керівництвом Т. спроектовано і 
збудовано понад 100 літаків різ¬ 
них типів, 70 з них впроваджено 
у серійне виробництво. Створені 
під його керівництвом літаки 
ТБ-1, ТБ-3, СБ, ТБ-7, МТБ-2, 
Ту-2 і торпедні катери Г-4, Г-5 
застосовувалися під час Великої 
Вітчизн. війни. Після війни Т. 
створив реактивні бомбардуваль¬ 
ники Ту-12, Ту-16, пасажирські 
Ту-104, Ту-114, Ту-124, Ту-134, 
Ту-154 та ряд надзвукових літаків, 
у т. ч. пасажирський Ту-144. 
Нагороджений 8 орденами Леніна, 
орденом Жовтневої Революції, ін. 
орденами, медалями. Держ. пре¬ 
мія СРСР, 1943, 1948, 1949, 1952, 
1972. Ленінська премія, 1957. 
ТОПТАЛО Данило Савич (Димит- 
рій Ростовський; грудень 1651, 
м. Макарів, тепер Київ, обл.— 
28.Х (8.XI) 1709, Ростов-Ярослав- 
ський) — укр. і російський пись¬ 
менник, церковний і культурний 
діяч. Навчався в Києво-Могилян- 
ській колегії (1662—65). У 1668 
постригся в ченці, прибравши ім’я 
Димитрій. Був ігуменом у мона¬ 
стирях Батурина, Глухова, Києва, 
Чернігова, Новгорода-Сіверсько- 
го, відвідував Москву. В 1702 при¬ 
значений митрополитом у Ростов, 
де проводив просв. діяльність. 
Як проповідник таврував зажер¬ 
ливість багатіїв, висловлював спів¬ 
чуття до гноблених. Серед числен¬ 
них морально-повчальних, бого¬ 
словських, драм, творів Т. найві- 
доміший чотиритомний збірник 
«Четьї-Мінеї» («Книга житій свя¬ 
тих», друкарня Києво-Печерської 
лаври, 1689, 1695, 1700, 1705). 

В. П. Колосова. 
ТУР Василь Захарович (н. 21 .VIII 
1919, с. Вільшанка, тепер Лубен¬ 
ського р-ну Полтав. обл.)— орга¬ 
нізатор с.-г. виробництва, Герой 
Соціалістичної Праці (1966), засл. 
працівник сільського господарст¬ 
ва Української РСР (з 1979). 
Член КПРС з 1948. Після закін¬ 
чення Харківського с.-г. ін-ту 
(1942) працював агрономом МТС 
в Узбекистані. Учасник Великої 
Вітчизн. війни 1941—45. У 1944— 
55 працював гол. агрономом Ли- 
манського (тепер Білгород-Дніст- 
ровського) р-ну Одес. обл., голо¬ 
вою Татарбунарського райвикон¬ 
кому, секретарем Кілійського рай¬ 
кому Компартії України Одес. 
обл. З липня 1955 — голова ордена 
Леніна колгоспу ім. Татарбунарсь¬ 
кого повстання Татарбунарського 
р-ну Одес. обл. Очолюваний Т. 
колгосп став передовим багатогалу¬ 
зевим г-вом. Тут створений агро¬ 
промисловий комплекс, до якого 
входять консервний цех, винороб¬ 
ний завод, бройлерна фабрика по¬ 
тужністю мільйон бройлерів на рік, 
тваринницький комплекс на 20 
тис. голів свиней. Т.— делегат 
XXV—XXVI з’їздів КПРС. На 
ХХУ з’їзді КПРС був обраний 
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членом Ревізійної комісії ЦК 
КПРС. Депутат Верховної Ради 
УРСР 9—10-го скликань. Наго¬ 
роджений 3 орденами Леніна, ін. 
орденами, медалями. О. Г. Білоус. 

ТУР Никифор (р. н. невід.— п. 
1599) — укр. антиуніатський цер¬ 
ковний діяч, архімандрит Киє¬ 
во-Печерської лаври (1593 — 99). 
Походив з укр. православної шлях¬ 
ти. Рішуче виступав проти Брест¬ 
ської упії 1596. У 1596 і 1598 за 
допомогою місц. населення і чен¬ 
ців відбив спроби уніатів насиль¬ 
но захопити Києво-Печерську лав¬ 
ру, яка була одним з центрів ан- 
тиуніатської боротьби на Україні. 
ТУР Олександр Федорович [З 
(15).IX 1894, м. Новгород-Сівер- 
ський, тепер Черніг. обл.— 24.VII 
1974, Ленінград] — рад. педіатр, 
академік АМН СРСР (з 1952), 
заслужений діяч науки РРФСР 
(з 1947). В 1919 закінчив Військ.- 
мед. академію (Петроград). З 
1930 завідував кафедрою фізіоло¬ 
гії і дієтетики дитини Ленінгр. 
н.-д. ін-ту охорони материнства й 
дитинства, потім — пропедевтич¬ 
ної (з 1934) і госпітальної (з 1939) 
педіатрії Ленінгр. педіатрич. 
мед. ін-ту. Осн. праці з проблем 
періоду новонародженості, гемато¬ 
логії, харчування здорової і хво¬ 
рої дитини. Автор циклу праць, 
присвячених зниженню захворю¬ 
ваності і смертності дітей. Був го¬ 
ловою Всерос. т-ва дитячих ліка¬ 
рів (з 1958). Нагороджений 2 орде¬ 
нами Леніна, ін. орденами, меда¬ 
лями. Ленінська премія, 1970. 
ТУР (Во$ ргітідепіиз), первісний 
бик — вимерлий дикий бик; пре¬ 
док бика свійського. Був пошире¬ 
ний в лісостепах і степах Сх. півку; 
лі у 2-й пол. антропогену. Викопні 
рештки Т. відомі з пізнього пліоце¬ 
ну. Т. досягав 1,8 м висоти, в хол¬ 
ці — до 2 м при масі понад 800 кг. 
Мав череп з плескатим лобом, 
великими гострими рогами, вищі, 
ніж у ін. биків, ноги. Був об’єк¬ 
том мисливства. На Україні Т. 
остаточно зникли у 17 ст. Про по¬ 
ширення Т. на Україні, зокрема 
на Поліссі в межах Волинської, 
Ровен. та ін. областей, свідчать па¬ 
леонтологічні знахідки, а також 
згадки в піснях, казках тощо. Ос¬ 
танній Т. (самка) загинув 1627 в 
Польщі. 
ТУР — місто в центр, частині 
Франції, адм. ц. департаменту 
Ендр і Луара, гол. місто істор. 
обл. Турень. Розташований на р. 
Луарі. Вузол з-ць і автошляхів. 
141 тис. ж. (1975). Розвинуте ма¬ 
шинобудування, зокрема електро- 
тех. і с.-г. Хім., поліграф., меб¬ 
лева, взуттєва, текст., швейна і 
харч, пром-сть. Ремонт вагонів. 
Поблизу Т., в Шіноні — велика 
АЕС. Розвинутий туризм. У Т. на¬ 
родився О. Бальзак. 
турА — ріка у Зх. Сибіру, в ме¬ 
жах Свердл. і Тюмен. областей 
РРФСР, ліва прит. Тоболу (бас. 
Обі). Довж. 1030 км, площа бас. 
80,4 тис. км2. Бере початок на сх. 
схилах Серед. Уралу, тече пере¬ 
важно Туринською рівниною. Рі¬ 
чище звивисте, є перекати, заплава 
заболочена. Живлення гол. чин. 
снігове. Замерзає у листопаді, 
скресає у квітні. Є водосховища. 
ГЕС. Сплавна, судноплавна біль¬ 
ше як на 750 км від гирла. На Т.— 

м. Тюмень; у басейні нижньої 
течії — поклади торфу. 
турА — селище міського типу, 
центр Евенк, авт. окр. Краснояр. 
краю РРФСР. Розташована на р. 
Нижній Тунгусці, при впадінні в 
неї р. Кочечума. Важлива пере¬ 
вальна база. У Т.—Середньосиоір- 
ська геологорозвідувальна експе¬ 
диція «Шпат».; ліспромгосп. База 
н. -д. ін-ту с. г. Крайньої Півночі, 
мед. уч-ще. Краєзнавчий музей. 
Т. утворено 1938. 
ТУРАЄВ Борис Олександрович 
[24.VII (5.VIII) 1868, Новогрудок, 
тепер Грод. обл. БРСР — 23.VII 
1920, Петроград] — рос. учений, 
історик, сходознавець, акад. Рос. 
АН (з 1918). З дворян. У 1891 
закінчив Петерб. ун-т, освіту про¬ 
довжував за кордоном. З 1896 
читав курс історії Старод. Сходу 
в Петерб. ун-ті. З 1911 — професор 
цього ун-ту. З 1912 — хранитель 
зібрання єгип. старожитностей Му¬ 
зею красних мистецтв у Москві. 
Осн. праця — «Історія Стародав¬ 
нього Сходу» (ч. 1—2, 1911). На 
основі вивчення історії, культу¬ 
ри, мови і релігії народів Старод. 
Сходу Т. довів спадкоємні зв’яз¬ 
ки між давньосхідним і античним 
світом, а також між культурою 
Старод. і середньовічного Сходу. 
Соціально-екон. факторам відво¬ 
див другорядну роль, основою 
істор. розвитку вважав релігію і 
духовну культуру. 
Те.: Древний Египет. Пг., 1922; Укр. 
п е р е к л. — Історія Стародавнього 
Сходу, т. 1 — 2. К.—X., 1938. 

турАн — давня назва частини 
Середньої Азії на Сх. від р. Аму¬ 
дар’ї (територія сучас. Узб. РСР 
1 пд. частини Каз. РСР). Згаду¬ 
ється в творах Фірдоусі. 
турАнська НИЗОВИНА, Ту- 
ранська рівнина — низовинна рів¬ 
нина в зх. частині Середньої Азії 
та на Пд. Казахстану. Довж. 6л. 
2 тис. км. Для рельєфу Т. н. ха¬ 
рактерне чергування акумулятив¬ 
них низовин із столовими плато, 
днища окремих западин лежать 
нижче р. м. Поширені безстічні 
улоговини, сухі русла, є солоні 
озера. Родовища газу, кам. солі. 
Т. н. перетинають річки Амудар'я 
і Сирдар'я. Більша частина Т. н. 
зайнята пустелями Кизилкум і 
Каракуми. Пасовища, зрошуване 
землеробство. 
ТУРБАЇВСЬКЕ ПОВСТАННЯ 
1789—93 — виступ селян проти 
феод, гноблення в с. Турбаях 
(тепер Глобинського р-ну Полтав. 
обл.). Після визвольної війни ук¬ 
раїнського народу 1648—54 Тур¬ 
баї входили до Миргородського 
полку і вважалися вільним 
військ, селом. У 1711 миргород¬ 
ський полковник Д. Апостол випи¬ 
сав турбаївських козаків з реєст¬ 
ру і звелів «писати їх своїми під¬ 
даними». В 1738 новий полковник 
В. Капніст записав 76 турбаївців 
у козаки. В 1776 внучка Д. Апосто¬ 
ла продала Турбаї поміщикам Ба- 
зилевським, які почали силою при¬ 
мушувати турбаївців відбувати по¬ 
винності, обтяжуючи їх надмірною 
працею в допоміжних г-вах, чи¬ 
нячи над ними свавільний суд і 
розправу. Турбаївці відмовляли¬ 
ся виконувати повинності і водно¬ 
час «шукали козацтва» (див. «Шу¬ 
кання козацтва»). У червні 1788 

Сенат визнав козац. права за 76 
турбаївцями та їхніми родинами. 
5 (16).І 1789 селяни відмовилися 
виконувати панщину, створили 
сільс. самоврядування. Незабаром 
у село для розгляду справи прибув 
Говтвянський нижній земський 
суд. Не маючи на руках списка 
осіб, визнаних Сенатом козаками, 
він почав з’ясовувати на місці, хто 
50 років тому був записаний у ко¬ 
заки. Жителі села відмовилися 
давати свідчення. В 1-й пол. трав¬ 
ня Говтвянський суд прибув у село 
з військ, командою. Козаками бу¬ 
ло визнано лише 29 родин. Дізнав¬ 
шись про це, турбаївці 8 (19).VI 
1789 роззброїли військ, команду, 
вбили поміщиків Базилевських. 
Потім зажадали від заарештова¬ 
них київ, чиновників, які прибули 
в Турбаї, і членів суду написати 
розписку про те, що вони «ствер¬ 
джені козаками добровільно, без 
примусу». Вимоги селян було за; 
доволено. Чотири роки турбаївці 
всі громад, справи вирішували на 
своїх зборах, а виконавчу владу в 
селі здійснювали виборні отамани, 
суддя, писар. Під впливом подій у 
Турбаях проти феод, гноблення 
виступили й жителі сіл Кринок, 
Остап’я, Очеретуватого. Зважаю¬ 
чи на складну міжнар. обстановку 
(бурж. революція у Франції, вій¬ 
на з Швецією і Туреччиною), цар¬ 
ський уряд тривалий час намагався 
без застосування військ, сили умо¬ 
вити повстанців припинити опір. 
Але, зазнавши невдачі, царська 
влада в червні 1793 ввела в село ба¬ 
тальйон піхоти й провела масові 
арешти. З 11 (22).VII 1793 до 31.1 
(11.11) 1794 тривав суд. процес над 
турбаївцями. 15 повстанців, не 
витримавши катувань, померли. 
Понад 100 повстанців було пока¬ 
рано батогами і заслано на до¬ 
вічні каторжні роботи в Тобольськ. 
Решту після покарання батогами 
вислано в степи Таврійської і 
Херсон, губерній. Село Турбаї 
було перейменовано на Скорб¬ 
не (стару назву відновлено 1919). 
Т. п. широко відображено в нар. 
творчості та худож. літературі. 
Літ.: Селянський рух на Україні. 
Середина XVIII — перша чверть 
XIX ст. Збірник документів і мате¬ 
ріалів. К., 1978; Гуслистий К. Турба- 
ївське повстання. К., 1947; Гуржій 
І. О. Повстання селян в Турбаях 
(1789-1793). К., 1950. 

В. М. Кулаковський. 

ТУРБАЦЬКИЙ ЛЕВ (7.VI 1876, 
с. Джурин, тепер Чортківського 
р-ну Терноп. обл.— 8.II 1900, 
Львів) — укр. критик, перекладач, 
журналіст демократичного напря¬ 
му. Навчався у Львів, ун-ті. Брав 
активну участь у сел. радикаль¬ 
ному русі. Друкувався у журн. 
«Народ», газетах «Громадський 
голос», «Хлібороб». У 1897—99 
редагував газ. «Буковина», надру¬ 
кував тут статті про Е. Золя, 
В. Бєлінського, О. Пушкіна, В. 
Стефаника, І. Франка, перекла¬ 
ди творів А. Чехова, М. Конопні- 
цької. Підтримував близькі сто¬ 
сунки з І. Франком. Як критик 
відстоював принципи реалізму й 
народності в літературі. 

Ф. П. Погребенник. 
ТУРБЕЛЯРМ — клас плоских чер¬ 
вів. Те саме, що й війчасті черви. 
тУрбів — селище міського типу 
Липовецького р-ну Війн. обл. 

ТУРБІВ 

Тупайя звичайна. 

Тур (первісний бик). 

Тупик іпатка. 
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ТУРБІВСЬКЕ 
РОДОВИЩЕ 
КАОЛІНІВ 

Турбобур: 
1 — долото; 
2 — гідравлічний дв 
гун (турбіна); 
3 — бурильна труба. 

4 5 

Турбогвинтовий 
двигун: 
1 — повітрозабирач; 
2 — компресор; 
3 — камера згоряння; 
4 — газова турбіна; 
5 — реактивне сопло. 

Мал. 1. Форми течій: 
а — ламінарна течія; 
б — турбулентна те¬ 
чія. 

Мал. 2. Розподіл швид¬ 
костей течії в її попе¬ 
речному перерізі: 
а — в ламінарному по 
тоці, 
б — в турбулентному 
потоці. 

УРСР, на р. Десні (прит. Пд. Бу¬ 
гу). Залізнична станція. 6,9 тис. 
ж. (1983). 
У селищі — каоліновий, склороб¬ 
ний, маш.-буд. з-ди, цукр. ком¬ 
бінат, гранітний кар’єр, цех Липо- 
вецького комбінату побутового об¬ 
слуговування. З заг.-осв. школи, 
лікарня, поліклініка, Будинок 
культури, 4 б-ки. Відомий з 1545, 
с-ще міськ. типу — з 1956. 
ТУРБІВСЬКЕ РОДбВИЩЕ 
КАОЛГНІВ — у Липовецькому 
р-ні Війн. обл. УРСР. Запаси 
пром. категорій первинних каолі¬ 
нів 5669 тис. т (1983). Каоліни 
залягають на кристалічних поро¬ 
дах докембрію, вони перекриті 
суглинками антропогенового віку. 
Пересічна потужність пласта 5— 
12 м, макс. 22,8 м. Глиб, заля¬ 
гання від 2,3 до 17,6 м. Каоліни 
жовті й сірувато-жовті. Хіміч¬ 
ний склад: ЗЮ2 — 39,55—53,87 % ; 
Аі203 — 28,72—40,39 %; Ре203 — 
0,55—2,59 % ; Ті02 — 0,31—2,16% ; 
№20 — 0,0 — 0,12 %. Родовище 
розробляють з 1912. Експлуатує 
його Турбівський каоліновий з-д. 
Використовують каоліни як на¬ 
повнювач гуми й штучної шкіри. 

К. О. Суходольський. 

ТУРБІНА [франц. іигЬіпе, від 
лат. ІигЬо (іигЬіпіз) — вихор, обер¬ 
тання] — лопатковий (лопатевий) 
двигун, що перетворює енергію 
робочого тіла (пари, рідини, га¬ 
зу) на механічну роботу оберто¬ 
вого вала. До осн. частин Т. нале¬ 
жать нерухомі напрямні (соплові) 
пристрої, де енергія робочого тіла 
перетворюється на кінетичну, і 
ротори з лопатками (робочі коле¬ 
са з лопатями), де кінетична енер¬ 
гія робочого тіла перетворюється 
на мех. роботу обертового вала. 
За видом робочого тіла розрізня¬ 
ють газові турбіни, гідротурбіни 
і парові турбіни; за принципом 
дії — активні турбіни і реактив¬ 
ні турбіни. Т.— високоекономіч- 
ні, компактні, надійні в експлуа¬ 
тації, забезпечують значну одинич¬ 
ну потужність. Див. також Кон- 
денсаиійна турбіна, Теплофіка¬ 
ційна турбіна, Енергетичне ма¬ 
шинобудування . 
ТУРБОБУДУВАННЯ — галузь 
енергетичного машинобудування, 
підприємства якої виробляють па¬ 
рові, газові й гідравлічні турбіни 
та турбодопоміжне устаткування. 
Див. також Машинобудування, 
Важке машинобудування. 
ТУРБОБУР — машина з гідрав¬ 
лічним двигуном (турбіною), при¬ 
значена для буріння глибоких 
та надглибоких нафтових і газо¬ 
вих свердловин. Двигун Т. (мал.), 
з’єднаний з нижньою частиною 
бурильної труби і розміщений у 
вибої, приводиться в рух потоком 
глинистого розчину (промивальної 
рідини), що його буровий насос 
нагнітає у свердловину по буриль¬ 
ній трубі; разом з двигуном обер¬ 
тається й буровий інструмент {до¬ 
лото). Розрізняють Т. багатосту¬ 
пінчасті (кількість ступенів турбі¬ 
ни — до 120) і секційні (з послідов¬ 
но з’єднаними двома-трьома секці¬ 
ями турбіни). Діаметр Т. для бурін¬ 
ня свердловин — переважно 104, 
127, 164, 172, 195 і 240 мм. Для 
колонкового буріння (з одержан¬ 
ням кернів) використовують КОЛОН; 

кові турбо долота, в порожнисті 

вали яких вставлено колонкові 
труби, що їх можна піднімати на 
поверхню, не піднімаючи долота. 
Першу конструкцію Т. (односту¬ 
пінчатого) розроблено 1922 в 
СРСР (М. А. Капелюшников та 
ін.). 
ТУРБОГВИНТОВИЙ ДВИГУН— 
авіаційний газотурбінний двигун, 
де основна тяга створюється по¬ 
вітряним гвинтом, а додаткова — 
реакцією струменя газів, що виті¬ 
кають з реактивного сопла; тип 
компресорного повітряно-реак¬ 
тивного двигуна. Однією з осн. 
частин Т. д. (мал.) є камера згорян¬ 
ня, куди надходить стиснене (у 
повітрозабирачі, компресорі) атм. 
повітря і впорскується хім. па¬ 
ливо (авіац. гас). Гази, що утвори¬ 
лися при згорянні палива, частко¬ 
во розшцрюються у газовій турбі¬ 
ні, яка обертає компресор і повітр. 
гвинт; остаточне розширення їх 
відбувається у реактивному соплі. 
Т. д. встановлюють на літаках і 
вертольотах з дозвуковою швид¬ 
кістю польоту. 
ТУРБОГЕНЕРАТОР — електрич¬ 
на машина {генератор) змінного 
струму з приводом від парової або 
газової турбіни. Т. (мал.) є най¬ 
поширенішим синхронним генера¬ 
тором, вал якого безпосередньо 

з’єднаний з валом турбіни. Об¬ 
мотка збудження Т. розміщена 
на роторі з неявно вираженими 
полюсами, трифазна робоча обмот¬ 
ка — на статорі. Потужність 
пром. Т. досягає 800—1200 МВт. 
Ккд Т. 0,98—0,99. В СРСР осн. 
частину (80 % ) електроенергії ви¬ 
робляють за допомогою турбогене¬ 
раторів, встановлених на теплових 
е л ектростанці ях. 
ТУРБОЕЛЕКТРОХІД — див. 
Електрохід. 
ТУРБОРЕАКТЙВНИЙ ДВИГУН 
— авіаційний газотурбінний дви¬ 
гун, в якому тяга створюється 
реакцією струменя газів, що ви¬ 
тікають з реактивного сопла; тип 
компресорного пові тряно-реактив- 
ного двигуна. Однією з осн. частин 
Т. д. (мал.) є камера згоряння, ку¬ 
ди надходить стиснене (у повітро¬ 
забирачі, компресорі) атм. повіт¬ 
ря і впорскується хім. паливо 
(авіац. гас). Гази, що утворилися 
при згорянні палива, частково роз¬ 
ширюються у газовій турбіні, яка 
обертає компресор; остаточне роз¬ 
ширення їх відбувається в реак- 

Турбореактивний двигун: 
1 — повітрозабирач; 2 — компресор; 
З — камера згоряння; 4 — газова тур¬ 
біна; 5 — реактивне сопло. 

тивному соплі. Є Т. д. з форсаж¬ 
ною камерою (між газовою турбі¬ 
ною і реактивним соплом), в якій 
спалюють додаткову масу палива, 
збільшуючи цим самим тягу дви¬ 
гуна. До найекономічніших нале¬ 
жать двоконтурні (турбовентиля¬ 
торні) Т. д., по зовн. контуру яких 
атм. повітря надходить в реактивне 
сопло (збільшуючи тягу двигуна), 
а по внутр. контуру — в камери 
згоряння. Т. д. служать маршови¬ 
ми (основними) двигунами на літа¬ 
ках з дозвуковими і надзвуковими 
швидкостями польоту, а також 
підйомними (полегшеними) двигу¬ 
нами на літаках вертикального 
зльоту й посадки. Перспективне 
використання Т. д. на перших 
ступенях повітряно-космічних лі¬ 
таків. 
ТУРБУЛЕНТНА ТЕЧІЯ (від 
лат. іигЬиІепІиз — бурхливий, нев- 
порядкований) — невпорядкована 
течія рідини або газу, при якій 
їхні елементи рухаються по склад¬ 
них траєкторіях (див. Турбулент¬ 
ність). Т. т. відрізняється від 
відповідної ламінарної течії, зо¬ 
крема, складною структурою по¬ 
току (мал. 1), розподілом осеред- 
неної швидкості за його перері¬ 
зом (мал. 2; при ламінарній те¬ 
чії в трубі максимальне значення 
швидкості потоку більше за її се¬ 
реднє значення в 2 рази, а при 
Т. т. — лише в 1,23 раза). Зви¬ 
чайно течія є турбулентною, ко¬ 
ли Рейнольдса число, що ха¬ 
рактеризує її, перевищує критичне 
значення. 
ТУРБУЛЕНТНІСТЬ — явище ви¬ 
никнення вихорів різних розмірів 
у течіях рідин і газів. Внаслідок 
Т. характеристики цих течій 
{швидкість, тиск, т-ра тощо) не¬ 
рівномірно змінюються у просторі 
і часі, тобто зазнають хаотичних 
флуктуащй. Цим турбулентна 
течія відрізняється від ламінар¬ 
ної течії. Т. виникає, коли ламі¬ 
нарна течія втрачає стійкість (див. 
Рейнольдса число). Її враховують 
при визначенні опору рухові твер¬ 
дих тіл у рідинах і газах, а також 
при розрахунках теплообміну між 
тілами, що обтікаються рідиною 
або газом. Описують Т. статистич¬ 
ними методами. 
ТУРБУЛЕНТНІСТЬ в атмосфе¬ 
рі — невпорядкований рух окре¬ 
мих часток, властивий повітряним 
течіям. Особливо значна Т. у 
нижньому шарі тропосфери та в 
областях струминних течій. Ви¬ 
никнення Т. зумовлено утворен¬ 
ням в атмосфері вихорів різного 
масштабу. Розвиток дрібномас¬ 
штабної Т. (мікротурбулентність) 
істотно залежить від вертикаль¬ 
ного розподілу густини повіт¬ 
ря. Т.— один з факторів, що виз¬ 
начає вертикальний розподіл і до¬ 
бові коливання метеорологічних 
елементів. Турбулентний обмін ві¬ 
діграє велику роль у процесах роз¬ 
сіювання забруднюючих повітря 
домішок (див. Аерозолі), випаро¬ 
вування з поверхні суходолу і оке¬ 
ану, формування хмар і туманів, 
дисипації кінетичної енергії (див. 
Дисипативні системи) тощо. Цей 
процес впливає на поширення зву¬ 
кових, світлових і радіохвиль, 
спричинюючи мерехтіння зірок, 
флуктуаіу’ї радіосигналів від кос¬ 
мічних апаратів тощо. Т. врахо- 
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вують при розв’язанні багатьох 
прикладних завдань, зокрема про¬ 
гнозу погоди, контролю забруд¬ 
нення атмосфери, космічного ра¬ 
діозв’язку, наддалекого телебачен¬ 
ня, а також при розрахунку дина¬ 
мічних вітрових навантажень на 
літальні апарати, висячі системи 
тощо. Крім дрібномасштабної, іс¬ 
нує Т. синоптичного масштабу 
(макротурбулентність), елемента¬ 
ми якої є циклони і антициклони, 
та Т. проміжного масштабу (мезо- 
турбулентність), пов’язана з гро¬ 
зами, шквалами тощо; інтенсив¬ 
ність останньої порівняно мала. 
Див. також Турбулентна течія, 
Турбулентнг сть. 

А. В. Ткаченко. 
ТУРГАЙ — ріка у Тург. та Актюб. 
областях Каз. РСР. Довж. 825 км, 
площа бас. 157 тис. км2. Утворю¬ 
ється злиттям двох витоків — Жал- 
дама і Кара-Тургай на Зх. Казах¬ 
ського дрібносопковика. Нижче, в 
межах Тургайської улоговини, те¬ 
че широкою, подекуди заболоче¬ 
ною долиною, річище розгалужу¬ 
ється на окремі рукави. Губиться 
у солончаку Шалкартеніз. Жив¬ 
лення переважно снігове. Замер¬ 
зає у листопаді, скресає у квітні. 
Влітку міліє. 
тургАйська Область — у 
складі Каз. РСР. Утворена 23.XI 
1970. Площа 111,9 тис. км2. Нас. 
298 тис. чол. (на 1.1 1983). Осн. на¬ 
селення — казахи, живуть також 
росіяни, українці та ін. Міськ. 
нас.— 33 %. Поділяється на 10 
районів, має 3 міста, одне с-ще 
міськ. типу. Центр — м. Арка- 
лик. Т. о. нагороджено орденом 
Леніна (1973). Поверхня області 
переважно рівнинна. Пн. частину 
займає Тургайське плато, на Пд.— 
Пд.-Тургайська рівнина з піщани¬ 
ми масивами (Тосинкум, Аккум), 
на Сх.— Казахський дрібносопко- 
вик (вис. до 478 м, г. Кокшетау), 
на Пд. Зх.— Тургайська улогови¬ 
на. Корисні копалини: боксити, 
буре вугілля, буд. матеріали. Клі¬ 
мат різко континентальний. Пере¬ 
січна т-ра січня —18° на Пн. та 
—16° на Пд., липня відповідно 
+ 21° та +25°. Опадів 175—300 
мм на рік. Характерні сильні 
вітри, влітку — пилові бурі. Гол. 
ріки — Ішим (з притоками Терсак- 
кан, Каракол, Кизилсу) і Тургай. 
Багато озер, найбільше — Сарико- 
па (прісне). Є запаси підземних вод 
(Тургайський артезіанський ба¬ 
сейн). На тер. Т. о. переважає по- 
линово-солянкова та злаково-поли¬ 
нова рослинність на буроземах і 
сіроземах. Є ділянки барханних 
пісків. У бас. р. Ішиму — типча¬ 
ково-ковилові степи на світло- 
каштанових і каштанових грун¬ 
тах, у зниженнях рельєфу— солон¬ 
ці. Провідна галузь г-ва — с. г. 
(у т. ч. неполивне землеробство 
і м’ясо-вовнове тваринництво) та 
пром-сть по переробці с.-г. продук¬ 
ції. Розвинута харч, (борошномель¬ 
на, маслоробна і м’ясна) та легка 
(вовномийна) пром-сть. Енергети¬ 
ка базується на довізному паливі. 
Створено нові галузі — гірничодо¬ 
бувну (видобування та первинна 
обробка бокситів і вогнетривких 
глин у Аркалику), металообр. 
(ремонт с.-г. та гірничорудної тех¬ 
ніки). Гол. пром. центри: Арка- 
лик, Єсіль, Державінськ. С. г. 

спеціалізується на вироби, зерна, 
м’яса та вовни. Вирощують яру 
пшеницю, просо, ячмінь, кормові 
культури, картоплю, овочі. Роз¬ 
водять овець (м’ясо-сальних, м’я- 
со-вовнових і тонкорунних), кіз, 
велику рогату худобу (м’ясо-мол. 
порід), свиней, коней, верблю¬ 
дів. У напівпустельних районах 
та по берегах озер — мисливство. 
Тер. Т. о. перетинає ділянка Ці¬ 
линної залізнич. магістралі (Куста¬ 
най — Цілиноград), вітка Єсіль — 
Аркалик. Важливі автомоб. шля¬ 
хи: Кустанай — Аркалик, Тургай 
— Аркалик, Аркалик — Єсіль. 
В Аркалику — аеропорт. В області 
— пед. ін-т (Аркалик), 5 серед, 
спец. навч. закладів. Музеї: істор.- 
краєзнавчий (Аркалик) та мемо¬ 
ріальні Амангельди Іманова (с. 
Амангельди) і педагогічний Ібрая 
Алтинсаріна (Аркалик). Казах, 
муз.-драм, театр в Аркалику. 

М. Ш. Япмухамедов. 

ТУРГАЙСЬКЕ ПЛАТб, Тургай¬ 
ська столова країна — платоподіб- 
не підняття на Пн. Зх. Каз. РСР. 
Лежить між передгір’ями Пд. 
Уралу і Мугоджарами на Зх. 
та Казахським дрібносопковиком 
на Сх. З Пн. на Пд. простягається 
майже на 550 км, із Зх. на Сх.— 
на 350—400 км. Вис. до 250—330 м. 
Для рельєфу Т. п. характерне 
чергування столово-останцевих ма¬ 
сивів, обмежованих денудаційни¬ 
ми (див. Денудащя) уступами — 
Кизбельтау, Каргалитау, Шалкар- 
нура та ін., та численних річко¬ 
вих долин і безстічних улоговин, 
що лежать на вис. 100—200 м. 
У центр, частині Т. п. простяга¬ 
ється Тургайська улоговина зав¬ 
ширшки до 40 км з системою озер 
(Кушмурун, Саримойин, Аксуат 
та ін.). Родовища заліз, руди, 
бокситів, бурого вугілля тощо. 
Значні запаси підземних вод, пе¬ 
реважно мінералізованих. У пн. 
і центр, частинах плато переважа¬ 
ють ковилово-типчакові степи на 
каштанових і темно-каштанових 
грунтах. Значні площі розорано 
(вирощують гол. чин. яру пше¬ 
ницю). На Пд.— полиново-курає¬ 
ва напівпустельна рослинність на 
світло-каштанових грунтах; це ра¬ 
йон пасовищного тваринництва. В 
межах Т. п.— Наурзумський за¬ 
повідник. В. О. Ніколаєв. 

ТУРГЕНЄВ Іван Сергійович Г28.Х 
(9.XI) 1818, Орел — 22.VIII (3-ІХ) 
1883, Бужіваль, поблизу Парижа; 
похований у Петербурзі] — рос. 
письменник. Учився в Моск. ун-ті 
(1833—34), закінчив Петерб. ун-т 
(1837). Значну частину життя про¬ 
вів за кордоном. Друкуватися по¬ 
чав 1836 (ліричні вірші, поеми, 
прозові та драматичні твори). 
З 1847 в журналі пСовременникь 
почав друкувати цикл оповідань 
«Записки мисливця», пройнятих 
духом гуманізму, протестом про¬ 
ти кріпацтва, увагою до народу. 
На початку 1852 за замітку про 
смерть М. Гоголя був заарешто¬ 
ваний і засланий в с. Спаське-Лу- 
товиново під нагляд поліції. У по¬ 
вістях та оповіданнях 50-х рр.— 
«Щоденник зайвої людини» (1850), 
«Муму» (1854), «Фауст» (1856), 
«Ася» (1858), а також у пер¬ 
ших романах «Рудін» (1856), 
«Дворянське гніздо» (1859) Т. 
показав розклад феодально-крі¬ 

посницької системи і нездатність 
ліберального дворянства до ак¬ 
тивної діяльності на користь сус¬ 
пільства. В романах «Напередод¬ 
ні» (1860), «Батьки і діти» (1862) 
Т. протиставляв лібералам і «зай¬ 
вим людям» демократичну різно¬ 
чинну інтелігенцію. Однак Т. не 
зрозумів істор. потреб народу, що 
й привело його на поч. 60-х рр. до 
розриву з революц.-демократичною 
редакцією журн. «Современник». 
В. І. Ленін підкреслював, що Т. 
«вернуло від мужицького демокра¬ 
тизму Добролюбова і Черни шев¬ 
ського» (Повне зібр. тв., т. 36, 
с. 193). В 60-х рр. Т. написав по¬ 
вісті «Нещасна» (опубл. 1869), 
«Степовий король Лір» (опубл. 
1870), роман «Дим» (1867). В умо¬ 
вах загострення політ, боротьби 
70-х рр. Т. у романі «Новина» 
(1877), в мініатюрі «Поріг» (1878) 
та ін. відобразив подвиг революц. 
народників. Разом з тим в «Нови¬ 
ні» показано трагедію народни* 
цької інтелігенції, чиї теорії розби¬ 
лися при зіткненні з жорстокою 
суспільною дійсністю. У повістях 
«Весняні води» (1872), «Клара 
Милич» (1883) відчутні песимі¬ 
стичні мотиви. «Поезії в прозі» 
(ч. 1, опубл. 1882) — роздуми над 
мистецтвом і соціальною дійсністю. 
Т.— автор драм, творів («Провін¬ 
ціалка», «Місяць на селі» та ін., 
написаних в 40—50-х рр.), літ.- 
критичних статей про О. Остров- 
ського, С. Аксакова та мемуарів 
«Зустріч моя з Бєлінським» (1860), 
«Літературні та житейські спога¬ 
ди» (1869—80). Виступаючи побор¬ 
ником критичного реалізму в л-рі 
й мистецтві, Т. з інтересом і сим¬ 
патією ставився до укр. народу і 
л-ри. Підтримував дружні стосун¬ 
ки з Т. Г. Шевченком (клопо¬ 
тався про посмертну публікацію 
його творів за кордоном, брав 
участь у визволенні з кріпацтва ро¬ 
дичів поета), Марком Вовчком (пе¬ 
реклав рос. мовою її оповідання і 
надрукував їх 1859 з своєю перед- 

ТУРГЕНЄВ 
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мовою). Написав «Споминки про 
Шевченка» (1876). Т. високо ціну¬ 
вав худож. талант Ю. Федьковича. 
Зустрічався в Петербурзі з діяча¬ 
ми укр. культури (М. Костомаро¬ 
вим, Д. Мордовцем та ін.). Твори 
Т. укр. мовою перекладали І. 
Франко, Леся Українка, І. Білик, 
М. Загірня, в рад. час — М. Риль¬ 
ський, О. Кундзіч, О. Ільченко. 
П’єси Т. йдуть на сцені театрів 
України. Багато його творів екра¬ 
нізовано. У 1918 відкрито музей 
Т. в Орлі, 1921 — в Спаському- 
Лутовинові. 
Те.: Полное собрание сочинений и 
□исем, т. 1—28. М. —Л., 1960—68; 
Укр. перекл.— Вибрані твори. 
К.—X., 1937; Оповідання. К., 1948; 
Записки мисливця.— Батьки і діти. 
К., 1949; Повісті і оповідання. К.— 
Ужгород, 1951; Дворянське гніздо. 
К., 1952; Напередодні. К., 1954; Ру- 
дін. К., 1956; Муму. К., 1964; Ася.— 
Перше кохання. К., 1968. 
Літ.: Франко І. Іван Сергійович Тур- 
генєв. В кн.: Франко І. Зібрання тво¬ 
рів, т. 26. К., 1980; Айзеншток І. Тур- 
генєв і Шевченко. «Червоний шлях», 
1926, № 2; Леонидов Ф. На пороге 
новой 9похи. «Радуга», 1968, № 11; 
Прийма Ф. Я. Шевченко и русская 
литература XIX века. М. —Л., 1961; 
Шабліовський Є. С., Гнатюк М. П. 
І. С. Тургенєв і українська дожовтне¬ 
ва література. К., 1968; Петров С. М. 
И. С. Тургенєв. М., 1979; Библиогра- 
фия литературьі о Тургеневе. 1918— 
1967. Л., 1970. Л. Ф. Хінкулов. 

тургЕнєв Микола Іванович 
[12 (23).X 1789, Симбірськ, тепер 
Ульяновськ — 29.Х (10.ХІ) 1871, 
Париж] — рос. держ. діяч, дека¬ 
брист, економіст. Слухач Моск. 
(1806—07) і Геттінген. (1808— 11) 
ун-тів. У 1813 — рос. комісар адм. 
департаменту союзників у Німеч¬ 
чині. З 1816 — в Росії, помічник 
статс-секретаря Держ. ради, з 
1819 — у М-ві фінансів. Висту¬ 
пав проти кріпосництва за умов 
збереження землі у поміщиків. 
У 1818 вступив у «Союз благоден¬ 
ства» і став одним з його ідеоло¬ 
гів; прихильник респ. ладу. Один 
із засновників Північного това¬ 
риства декабристів. У повстан¬ 
ні 14.XII 1825 участі не брав, ос¬ 
кільки 1824 виїхав за кордон. За¬ 
очно був засуджений на довічне 
заслання. В 1857 відновлений у 
правах. 
ТУРГОР (лат. іигдог, від 1иг£ео 
— набрякаю, наливаюся) у рос¬ 
лин — стан напруження оболонки 
рослинної клітини, зумовлений 
високим вмістом води в клітині 
і тиском протопласта на оболон¬ 
ку. При надходженні води в клі¬ 
тину внаслідок сисної сили, що 
виникає при транспірації, збіль¬ 
шуються внутр. (тургорний) тиск і 
протидія клітинної оболонки, 
яка розтягується. Сисна сила в 
більшості випадків дорівнює різ¬ 
ниці між осмотичним тиском і 
тургорним. Проте за певних умов 
сисна сила може бути більшою за 
рахунок виникнення від’ємного 
тиску, коли тверді клітинні обо¬ 
лонки відстають від стиснутого 
протопласта (напр. у ксерофітів 
під час великої спеки). Т. необхід¬ 
ний для нормального перебігу всіх 
фізіол. процесів в організмі рос¬ 
лин. Завдяки Т. тканини рослин 
мають певну пружність і кон¬ 
структивну міцність. Зміною 
Т. зумовлені рухи у рослин, 
в’янення. 

ТУРЕ (Тоиге) Ахмед Секу (9.1 
1922, Фарана — 27. III 1984, Клів¬ 
ленд, США) — держ. діяч Гвіней¬ 
ської Нар. Революційної Респуб¬ 
ліки. В 1936—37 навчався у франц. 
тех. ліцеї в Конакрі. Брав участь 
у поліг, житті та профспілковому 
русі країни. Один із засновників 
(1947) Демократичної партії Гві¬ 
неї (з 1978 — Партія — держава 
Гвінея), з 1952 — її генеральний 
секретар. У 1956 — 58 — депутат 
Нац. зборів Франції. В 1957—58— 
голова Урядової ради Гвінеї. 
В 1958—72 — прем’єр-міністр, з 
1961 — президент Гвінеї. Між- 
нар. Ленінська премія «За зміц¬ 
нення миру між народами», 1961. 
ТУРЕК (Тигек) Людвіг (28.УІІІ 
1898, м. Стен даль — 1975, Берлін) 
— нім. письменник (НДР). Член 
Компартії Німеччини з 1919 (з 
1946 — Соціалістичної Єдиної пар¬ 
тії Німеччини). В автобіогр. ро¬ 
мані «Пролетар розповідає» (1930) 
долю робітника зображено на тлі 
нім. життя перших десятиліть 20 
ст. В 1930—32 жив у Рад. Союзі. 
В 1933—40 — у Франції, пізніше 
— на підпільній роботі в Німеч¬ 
чині. Романи «Друзі» (1947) і «Ос¬ 
танній фрахт» (1950) — антифа¬ 
шист. спрямування. Роман «Анна 
Любіцке» (1952) присвячений від¬ 
новленню країни після розгрому 
фашизму. Автор роману «Родина 
Нагельшверт» (1961), оповідань, 
кіносценаріїв, книг для дітей. 
Те.: Укр. перекл.— Пролетар 
оповідає. X. —К., 1932; Рос. пе¬ 
рекл.— Жизнь и смерть моего брата 
Рудольфа. В кн.: Немецкая новелла 
XX века. М., 1963. А. Г. Баканов. 

ТУРЕЦЬКА МбВА — мова тур¬ 
ків. Належить до тюркських мов. 
У Т. м. розрізняють дві осн. групи 
діалектів: сх.-анатолійську (говір 
м. Анкари, що належить до цієї 
групи, ліг в основу сучасної літ. 
Т. м.) і західну, або дунайсько-ту¬ 
рецьку. Осн. фонетичні риси Т. м.: 
сингармонізм голосних і асиміля¬ 
ція афіксальних приголосних; за 
типологією належить до аглютина¬ 
тивних мов. У синтаксисі — твер¬ 
дий порядок слів. Перші писемні 
пам’ятки належать до 13 ст. Су¬ 
часна літ. Т. м. почала формува¬ 
тись у серед. 19 ст., сучас. норми 
склались у 20—40-х рр. 20 ст. На 
Україні Т. м. досліджували А. Ю. 
Кримський, Т. І. Грунін та ін. 
Писемність Т. м. до 1928 базу¬ 
валася на араб, графічній осно¬ 
ві, з 1928 — на латинській. Про 
л-ру Т. м. див. Туреччина, розділ 
Література. 
Літ.: Кримський А. Ю. Тюрки, їх 
мови та літератури. В кн.: Крим¬ 
ський А. Ю. Твори, т. 4. К., 1974; 
Грунін Т. Турецька мова. X. —К., 
1930; Кононов А. Н. Грамматика со- 
временного турецкого литературного 
язьїка. М.— Л., 1956. 
ТУРЕЧЧИНА, Турецька Республі¬ 
ка — д-ва в Зх. Азії та Пд.-Сх. 
Європі. Більша частина країни 
(Анатолія) розташована на п-ові 
Мала Азія, 6л. З % території (Сх. 
Фракія) — в Європі, на Пд. Сх. 
Балканського п-ова. Омивається 
на Пн. водами Чорного, на Зх.— 
Егейського, на Пд.— Середземно¬ 
го морів. Європ. частину Т. від 
азіатської відділяють протоки Бос¬ 
фор і Дарданелли та Мармурове 
м. В адм. відношенні поділяється 
на 67 ілів. Карти див. на окре¬ 
мому аркуші, с. 256—257. 

Державний лад. Т.— республіка. 
За конституцією 1982 глава д-ви 
— президент, обираний Великими 
нац. зборами Т. (ВНЗТ) на 7 років. 
Законодавчу владу здійснює одно¬ 
палатний парламент у складі 400 
депутатів, виконавчу — уряд — 
рада міністрів. 
Природа. Т.— переважно гірська 
країна, майже вся територія якої 
зайнята Малоазіатським на¬ 
гір'ям, у складі якого виділяють 
Анатолійське плоскогір'я, обме- 
жоване на Пн. Понтійськими гора- 

Анкара. Панорама міста. 

ми, на Пд. — горами Тавр. На 
Сх. Т. лежить Вірменське нагір'я 
з найвищою вершиною країни — 
згаслим вулканом Арарат (вис. 
5165 м). Вздовж мор. берегів 
вузькими смугами простягаються 
низовини. Часто бувають руйнів¬ 
ні землетруси. Європ. частина 
Т. являє собою погорбовану рів¬ 
нину заввишки 40—100 м. У над¬ 
рах Т. виявлено поклади хромової, 
вольфрамової, мідної, марганцевої, 
заліз., цинкової, свинцевої руд, 
кам. вугілля, нафти, бокситів, 
ртуті, боратів, корунду, азбесту, 
флюориту, сірки, фосфоритів, 
кам. солі та ін. Клімат субтропіч¬ 
ний. У примор. районах пересічна 
т-ра січня від +5 на Пн. до +10° 
на Пд., у внутр. районах від —5 
наЗх. до—15° на Сх., липня від¬ 
повідно від +22 до +32°, на внутр. 
плоскогір’ях від +15 до +22°. 
Опадів на узбережжях випадає 
від 700 мм (Ізмір) до 2500 мм (Рі¬ 
зе), у внутр. районах 200—600 мм 
на рік. Річки гірські, мілководні 

Вид частини міста Стамбула. 

Узбережжя Середземного моря. 
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й порожисті, несудноплавні. Най¬ 
більші з них — Євфрат, Тігр, 
Аракс. Найбільше озеро — Ван. 
Поширені переважно гірські грунти 
(сіроземи, оуроземи, підзолисті), 
на низовинах — коричневі алюві¬ 
альні, на Пн. Сх.— червоноземи 
та бурі гірсько-лісові. Ліси зай¬ 
мають бл. 16 % площі Т., гол. 
чин. в горах. На Анатолійському 
плоскогір’ї поширена рослинність 
сухих степів та напівпустель, на 
узбережжях морів — субтропічна. 

нення зх.-європ. д-в і Росії Ос¬ 
манська імперія почала занепа¬ 
дати. Цьому сприяли також по¬ 
ходи запорізьких козаків у Крим 
(1575—77 і пізніше), на Очаків 
(1523, 1669, 1688, 1694, 1699), Сі- 
ноп (1614), Стамбул (1615) тощо. 
Т. зазнала поразок у війні з Росією 
(1569), у битві з іспано-венеціан- 
ським флотом біля Лепанто (1571), 
під Хотином (див. Хотинська 
війна 1620—21), у Чигиринських 
походах 1677 і 1678, у битві під 

Населення. Бл. 90 % нас. станов¬ 
лять турки; живуть також курди, 
араби, лази, греки, туркмени, 
вірмени та ін. Держ. мова — ту¬ 
рецька. Пересічна густота нас.— 
57,9 чол. на 1 км2 (1980, перепис). 
Міське населення становить 45 % 
(1977). Найбільші міста .Стамбул, 
Анкара, Ізмір, Адана, Бурса. 
Історія. Тер. сучас. Т. в різний 
час входила (повністю або частко¬ 
во) до складу багатьох держ. ут¬ 
ворень: Хеттського царства, Лідії, 
Мідії, д-ви Ахеменідів, д-ви 
Александра Македонського, д-ви 
Селевкідів, Понтійського царст¬ 
ва, Пергаму, Старод. Риму, Ві¬ 
зантії та ін. В 11 ст. тут з’явилися 
кочові племена тюрків-огузів, що 
прийшли з Центр. Азії. До 20-х рр. 
14 ст. на Пн. Зх. Малої Азії скла¬ 
лося феод, князівство тюрків- 
огузів на чолі з Османом І, яке 
згодом стало ядром імперії, наз¬ 
ваної за ім’ям її засновника Ос¬ 
манською. В 14—15ст. османо-тур. 
завойовники, яких називали тур¬ 
кам и-османами, підкорили Малу 
Азію, більшість країн Балкан, 
п-ова, Константинополь (1453, пе¬ 
рейменований на Стамбул, став 
центром Османської імперії), по¬ 
ставили у васальну залежність від 
себе Кримське ханство (1475), 
Валахію, в 16 ст. підкорили Вір¬ 
менію, Курдистан, Пн. Месопота¬ 
мію, Сірію, Палестину, Єгипет, 
Хіджаз, Алжір, значну частину 
Угорського королівства, о-ви Егей- 
ського архіпелагу, Тріполітанію, 
Кіпр, Туніс, Молдавію і Букови¬ 
ну, 1672 — Поділля і пд. частину 
Правобережної України. Протя¬ 
гом кількох століть турки вчиняли 
грабіжницькі напади на територію 
України, супроводячи їх руйну¬ 
ванням і спустошенням міст і сіл, 
захопленням у полон укр. насе¬ 
лення і продажем його в рабство 
на ринках Стамбула та ін. міст 
Сходу. З 2-ї пол. 16 ст. через 
відсутність госп., етнічної і політ, 
єдності, загострення соціальних 
відносин, а також внаслідок зміц¬ 

Віднем 1683. За умовами рос.- 
тур. Бахчисарайського мирного 
договору 1681 Т. і Кримське хан¬ 
ство змушені були відмовитися від 
дальших зазіхань на Лівобережну 
і частину Правобережної України, 
визнавши возз’єднання їх з Ро¬ 
сією. Наприкінці 17 — 18 ст. від 
тур. ярма було визволено пд. ча¬ 
стину Правобережної України, По¬ 
ділля й Крим (див. Карловицький 
конгрес 1698—99, Кючук-Кайнар- 
джійський мир 1774, Ясський мир¬ 
ний договір 1791). Поразки Туреч¬ 
чини у війнах проти Росії (див. 

Російсько-турецькі війни 17—19 
століть) полегшили визвольну бо¬ 
ротьбу й досягнення незалежності 
народами Закавказзя, Балкан- 
ського п-ова (див. Аоріанополь- 
ський мирний договір 1829> Сан- 
Стефанський мирний договір 
1878). 
В умовах занепаду Османської 
імперії посилилися антифеод. сел. 
і міські рухи (повстання в Анато¬ 
лії в кін. 16 — 1-й пол. 17 ст., Пат¬ 
рона Халіла повстання), сепара¬ 
тизм місцевих феодалів. Це зму¬ 
шувало султанську владу в кін. 
18—19 ст. вдаватися до прого¬ 
лошення або часткового запрова¬ 
дження деяких реформ (реформи 
Селіма III і Махмуоа II, про¬ 
голошення Абдул-Гамідом II пер¬ 
шої тур. конституції 1876 та ін.). 
Однак ці реформи не могли від¬ 
вернути процесу розпаду Осман¬ 
ської імперії та поступового 
перетворення її на напівколонію 
зх.-європ. д-в. У 1878 в Т. було 
встановлено самодержавний дес¬ 
потичний режим («зулюм»), який 
був ліквідований Молодотурець¬ 
кою революцією 1908. Революція, 
однак, не змінила становища тру¬ 
дящих і нац. меншостей. Керова¬ 
на молодотур. урядом (див. Мо¬ 
лодотурки) Т. взяла участь у 1-й 
світовій війні 1914—18 на боці 
Німеччини. Війна для Т. закінчи¬ 
лася повною поразкою. Д-ви Ан¬ 
танти нав’язали їй кабальне Муд- 
роське перемир’я 1918. Фактично 
це був кінець Османської імперії. 
Війська Великобританії, Франції, 
Італії і Греції окупували Анатолію. 
Під впливом Великої Жовтн. со- 
ціалістич. революції в Т. розгор¬ 
нувся нац.-революц. рух. З 1919 
його очолив М. Кемаль-паша (див. 
Ататюрк М. К.), від імені якого 
цей рух здобув назву кемалістсь- 

ТУРЕЧЧИНА 

Герб Туреччини. 

ТУРЕЧЧИНА 

Площа — 
780,6 тис. км2 

Населення — 
45,2 мли. чол. 
(1980, перепис) 

Столиця — 
м. Анкара 
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Виробництво основних 
видів промислової 
продукції 

Продукція 1981 

Чавун, тис. т 1727 

Прокат, тис. т 1531 

Нафтопро¬ 
дукти. тис. т 12606 

Бавовняні 
тканини, млн. м 227 

Вовняні тка¬ 
нини, млн. м 5,9 

Папір і кар¬ 
тон, тис. т 365 

Цукор, тис. т 1117 

Добрива, тис. т 6916 

Краєвид ва Анатолій- 
ському плоскогір’ї. 
Вівці на пасовищі. 

кого (див. Кемалістська револю¬ 
ція). Рад. уряд першим (2.VI 
1920) визнав кемалістський уряд 
і надав тур. народові фінанс. та 
воєнну допомогу. 16.III 1921 в 
Москві було підписано рад.-тур. 
Договір про дружбу і братерство 
(див. Радянсько-турецькі доку¬ 
менти). Аналогічні договори з Т. 
уклали також рад. республіки 
Закавказзя (Каре, 13-Х 1921) та 
Рад. Україна (Анкара, 2.1 1922, 
під час перебування там місії М. В. 
Фрунзе). В серпні 1922 тур. вій¬ 
ська завдали повної поразки інтер¬ 
вентам. б.Х 1923 тур. армія всту¬ 
пила в Стамбул. Перемога тур. на¬ 
роду у визвольній боротьбі була 
закріплена Лозаннським мирним 
договором 1923 (замінив собою 
грабіжницький Севрський мирний 
договір 1920). В ході визвольної 
боротьби в Т. розв’язувалися зав¬ 
дання бурж.-нац. революції. Про¬ 
те проведені кемалістами реформи 
задовольняли лише інтереси бур¬ 
жуазії і поміщиків. Заснована 
1920 Комуністична партія Туреч¬ 
чини зазнавала постійного пере¬ 
слідування (вбивство тур. жан¬ 
дармами 1921 групи комуністів на 
чолі з М. Субхі тощо). 29.Х 1923 Т. 
була проголошена республікою. 
3.III 1924 був ліквідований халі¬ 
фат. У 1924—34 проведено ре¬ 
форми в галузі держ. устрою, пра¬ 
вових відносин, культури й побуту 
(прийнято респ. конституцію, лік¬ 
відовано мусульм. духовні уч-ща 
і реліг. суд, запроваджено європ. 
календар і літочислення, відок¬ 
ремлено церкву від д-ви, надано 
жінкам виборчі права тощо), здій¬ 
снено ряд прогресивних екон. за¬ 
ходів. Значну екон. і наук.-тех. 
допомогу Т. подав СРСР. У 1925 
між Т. і СРСР було підписано До¬ 
говір про дружбу і нейтралітет. 
З 2-ї пол. 30-х рр. тур. уряд почав 
відходити від нац. принципів. 
Під час 2-ї світової війни 1939— 
45 Т. була офіційно нейтральною, 
а фактично — невоюючою союзни¬ 
цею Німеччини. В серпні 1944 Т. 
розірвала дипломатичні відносини 
з Німеччиною, а в лютому 1945 
оголосила їй і Японії війну. В 
зв’язку зі змінами під час 2-ї 
світової війни в рад.-тур. відноси¬ 
нах Рад. уряд 19.III 1945 денон¬ 
сував рад.-тур. договір 1925. З 
кінця війни в Т. посилився, а піс¬ 
ля війни став домінуючим вплив 
імперіалізму США. В 1950—60 
уряд Т. формувала Демократична 
партія (ДП, засн. 1945), яка вира¬ 
жала інтереси великої буржуазії. 
Зовн. політика Т. в цей час орієн¬ 
тувалася в основному на США. В 
кін. 40 — на поч. 50-х рр. тур. уряд 
уклав з США угоду про подан¬ 

ня Т. амер. «допомоги»; Т. 1959 
надала США свою територію для 
буд-ва військ, баз. У 1952 Т. всту¬ 
пила в НАТО, 1955 — до Багдад¬ 
ського пакту (1959—79 мав наз¬ 
ву— СЕНТО). Антидемократична 
політика уряду Т. викликала не¬ 
вдоволення в країні і привела до 
держ. перевороту 1960. Уряд ДП 
(Мендереса) було скинуто, ДП 
розпущено. 60—70-і рр. характе¬ 
ризувалися загостренням бороть¬ 
би політ, партій за владу, активі¬ 
зацією демократичного руху. В 
1974 у зв’язку з антиурядовим 
путчем на Кіпрі Т. висадила свої 
війська на острові, що загострило 
тур.-грец. відносини і посилило 
сепаратистський рух серед тур. ча¬ 
стини населення Кіпру. В 1975—78 
у зв’язку із загостренням амер.- 
тур. відносин військ, бази СІЛА 
на тер. Т. було закрито. Проте 
амер. імперіалізм домігся віднов¬ 
лення діяльності своїх баз у Т. 
В 1980 було підписано амер.-тур. 
угоду про співробітництво в галузі 
«спільної оборони та економіки». 
Внутр. становище Т. в останні ро¬ 
ки характеризується наростанням 
соціально-екон. труднощів, вик¬ 
ликаних тривалою орієнтацією Т. 
на Зх. та участю в НАТО. За цих 
умов у країні різко загострилися 
класові суперечності. Активізу¬ 
валися виступи трудящих і про¬ 
гресивної громадськості за демо¬ 
кратичний шлях розвитку і ви¬ 
хід з НАТО. В той же час неофа^ 
шист. групи розв’язали в країні 
кампанію насильства і терору. 
Неспроможність провідних оурж. 
партій вирішити проблеми, які 
стояли перед країною, призвела 
до того, що 12.IX 1980 керівни¬ 
цтво збройними силами здійснило 
військ, переворот і взяло владу 
в свої руки. Дію конституції 1961 
було припинено, всі політ, партії 
1980 заборонено. За законом 17.III 
1983 в країні було створено нові 
партії. 6.ХІ 1983 в Т. відбулися 
вибори до Великих нац. зборів 
(парламенту), на яких перемогу 
здобула Партія вітчизни. Вона 
запропонувала ряд заходів, спря¬ 
мованих на зміцнення екон. са¬ 
мостійності Т., поліпшення соці¬ 
ального становища трудящих і 
забезпечення їхніх демократичних 
прав. У галузі зовн. політики 
уряд Т. виступає за широкі 
міжнар. зв’язки, в т. ч. з СРСР. 
У той же час він підтверджує обо¬ 
в’язки Т. щодо НАТО. 
Між Т. і СРСР 1972 підписа¬ 
но Декларацію про принципи доб¬ 
росусідських відносин між ними, 
1977 укладено угоду про наук.- 
тех. і екон. співробітництво, 1978 
підписано Політ, документ про 

принципи добросусідського і друж¬ 
нього співробітництва. З 1945 Т.— 
член. ООН. О. І. Ганусець. 
Політичні партії, профспілки. 
В 1983 в Т. було створено 15 по¬ 
літ. партій, серед яких: Партія 
вітчизни (з 1983 формує 
уряд), Народна партія і 
Партія національної 
демократі ї. Комуністич¬ 
на партія Туреччини, засн. 1920, 
з 1923 — в підпіллі. Кон¬ 
федерація робітничих 
профспілок Туреччи- 
н и, засн. 1952. Єдине профоб’єд¬ 
нання. діяльність якого дозво¬ 
лена. 
Господарство. Т.— агр.-індустр. 
країна з середнім рівнем розвит¬ 
ку капіталізму. Незважаючи на 
те, що з 1981 частка пром-сті у 
валовому нац. продукті (31,8 %) 
перевищує частку с. г. (22,0%), 
у міжнар. капіталістичному роз¬ 
поділі праці Т. залишається агр.- 
сировинним районом, залежним 
від іноз. монополій. В країні ство¬ 
рено значний держ. сектор, що 
включає найбільші пром. підпри¬ 
ємства, копальні, шахти, електро¬ 
станції, засоби зв’язку, частину 
транспорту; запроваджено держ. 
планування госп. розвитку. Для 
економіки Т. характерні кризові 
явища: зростають вартість життя 
та інфляція, 1982 налічувалося 
3,4 млн. безробітних, 6л. 950 
тис. робітників змушені працюва¬ 
ти за кордоном, 6л. 25 % нац. бюд¬ 
жету витрачається на воєнні цілі. 
В структурі пром. виробництва 
провідна роль належить харчо¬ 
смаковій (зокрема, цукр., тютюно¬ 
вій, овоче- та фруктоконсервній) 
і легкій (особливо текст.) пром-сті, 
що базується на місц. сировині. 
Видобувають (млн. т, 1981): кам. 
вугілля — 3,9, буре вугілля — 
11,6, нафту — 2,4, залізну — 2,9, 
хромову — 0,6, марганцеву, мід¬ 
ну, свинцево-цинкову та ін. 
руди, борати, сірку, селітру, кам. 
сіль, буд. матеріали тощо. Розви¬ 
вається чорна і кольорова металур¬ 
гія (виплавка чавуну, сталі, феро¬ 
хрому, міді, свинцю, алюмінію та 
ін.). Машинобудування представ¬ 
лене гол. чин. підприємствами по 
складанню (переважно з імпортних 
вузлів і деталей) автомашин, трак¬ 
торів та продукції електроніки 
(телевізори, радіоприймачі). Ви¬ 
робляють також мета лообр. і ткаць¬ 
кі верстати, парові котли, судна, 
локомотиви, вагони, с.-г. машини 
тощо. Хім. (вироби, мінеральних 
добрив, кислот, пороху, мила, 
автопокришок), буд. матеріалів 
(зокрема, вироби, цементу й скла), 
деревообр. та ін. галузі пром-сті. 
Розвинуті кустарні промисли. 
Частина підприємств збудована 
з допомогою СРСР, зокрема ме¬ 
талург. з-ди в Іскендеруні, алюмі 
нієвий в Сейдішехірі, сірчаної 
к-ти в Бандирмі, нафтоперероб¬ 
ний поблизу Ізміру, деревноволок- 
нистих плит у Артвіні, бавовнопря¬ 
дильна ф-ка в Газіантепі та ін. 
У 1981 було вироблено 24,9 млрд. 
кВт год електроенергії. Гол. 
пром. центри — Стамбул, Ізмір, 
Анкара, А дана. 
У с. г. зайнято 6л. 60 % самодіяль¬ 
ного населення. В обробітку — 
27 млн. га землі. Більшість землі 
належить поміщикам, збереглися 



399 
феод, пережитки, поширена орен¬ 
да. Основа с. г.— рослинництво, 
яке дає 60 % вартості с.-г. продук¬ 
ції. Вирощують (збір, млн. т, 
1981): пшеницю — 17,0, ячмінь — 
5,9, кукурудзу— 1,3, з технічних: 
бавовну — 0,5, тютюн — 0,2, 
цукр. буряки — 11,2, чай, а також 
фундук, цитрусові, маслини, ви¬ 
ноград тощо. Тваринництво має 
екстенсивний характер, продук¬ 
тивність його низька. Поголів’я 
(млн., 1981): великої рогатої ху- 

Металургійний завод в Іскендеруні. 

доби — 17,0, овець — 49,6, кіз — 
18.9 (у т. ч. ангорської породи — 
3,9). У 1981 було виловлено 465 
тис. т риби. 
Транспорт Т. розвинутий слабо. 
Довж. (тис. км): з-ць — 8,2 (1982), 
шосейних шляхів — 60,8. 
Тоннаж мор. торг. флоту — 
2127.9 тис. т. У 1973 відкрито під¬ 
вісний міст через прот. Босфор. 
Гол. мор. порти та міжнар. аеро¬ 
порти — Стамбул, Ізмір. В експор¬ 
ті Т. переважає продукція с. г. 
(бавовник, тютюн, фундук та 
ін.), мінеральна сировина (пере¬ 
важно руди чорних і кольорових 
металів), тканини тощо. 
Довозять машини і устаткування, 
трансп. засоби, товари широкого 
вжитку тощо. Осн. торг, партне¬ 
ри — країни Європейського еконо¬ 
мічного товариства, СІП А, Япо¬ 
нія. Розвиваються торг, відносини 
з СРСР та ін. соціалістичними 
країнами. 
Грош. одиниця — тур. ліра. За кур¬ 
сом Держбанку СРСР 1000 тур. 
лір = 2,75 кро. (січень 1984). 

А. М. Гаджі-заде. 

Медичне обслуговування. В 1975 
вкраїні було 57,1 тис. лікарняних 
ліжок (21,9 ліжка на 10 тис. ж.); 
мед. допомогу подавали 21,7 тис. 
лікарів (5,5 лікаря на 10 тис. ж.). 
В 1975 працювали 5046 зуб¬ 
них лікарів, 7002 фармацевти. 
Підготовку лікарів здійсню¬ 
ють (на 1974) медичні факуль¬ 
тети 5 університетів і 7 вищих 
медичних шкіл. 
Освіта, наукові та культурно-ос^ 
вітні заклади. У 1924 в країні 
прийнято закон про обов’язкове 

В одному з цехів текстильного ком¬ 
бінату в Кайсері. 

поч. навчання, 1973 — про обов’яз¬ 
кову 8-річну освіту. Однак, за 
даними 1975, навіть поч. освітою 
охоплено 90 % дітей; серед дорос¬ 
лого населення рівень письменно¬ 
сті становив 44,5 %. Поч. школа 
5-річна (2 + 3), середня — 6-річ- 
на і складається з 3-річної проміж¬ 
ної школи й 3-річного ліцею, у 
старших класах учнів розділяють 
по гуманітарному і природничо- 
матем. напрямах. Профес. освіту 
здобувають на відповідних 
курсах, у т. ч. і при великих під¬ 
приємствах (без відриву від вироб¬ 
ництва). В 1978/79 навч. р. було 
понад 42 тис. поч. шкіл (5,6 млн. 
учнів), 3,3 тис. серед, шкіл (1,6 
млн. учнів). Серед, спец, освіту 
дають профес. ліцеї й ін-ти, учи¬ 
телів для поч. шкіл готують 2- 
річні пед. коледжі, для проміж¬ 
них шкіл — 3-річні та для ліцеїв — 
4-річні пед. коледжі. Вищу освіту 
здобувають в ун-тах, академіях 
і вищих школах, причому частина 
цих навч. закладів повної вищої 
освіти не дає. В 1978/79 навч. 
р. у Т. налічувалося 66 вищих навч. 
закладів (181,4 тис. студентів), у 
т. ч. 18 ун-тів. Найбільші ун-ти: 
Стамбульський (засн. 1453), Ан- 
карський (засн. 1946); спеціалі¬ 
зовані ун-ти: Стамбульський тех¬ 
нічний (засн. 1773), Середньосхід- 
ний технічний в Анкарі (засн. 
1956), ун-т Хаджеттепе в Анкарі 
(засн. 1967) — найбільший центр 
підготовки мед. працівників; про¬ 
вінційні ун-ти — Егейський в Ізмі¬ 
рі (засн. 1955), ім. Ататюрка в Ер¬ 
зурумі (засн. 1957) та ін. У краї¬ 
ні немає єдиної системи наук, уста¬ 
нов і єдиного координаційного 
центру, деякі функції його вико¬ 
нують Держ. планова орг-ція, 
Тур. наук.-тех. дослідницьке т-во 
й ряд м-в. Осн. масу н.-д. робіт 
виконують ун-ти, н.-д. групи при 
м-вах. Наук, робота проводиться 
Тур. н.-д. товариством, Анкарсь- 
ким центром ядерних досліджень, 
Брит. ін-том археології в Анкарі 
та ін. Найбільші 6-ки: Нац. (засн. 
1946), Анкарського університету 
(засн. 1950) і Великих національ¬ 
них зборів Т. (засн. 1920), усі — 
в Анкарі, б-ка Стамбульського 
ун-ту (засн. 1925) та ін. Музеї: 
Археол. музей (засн. 1923), Ет- 
ногр. музей (засн. 1927) — в Анка¬ 
рі, Музей собору св. Софії (засн. 
1934), археол. музеї, Музей-палац 
Топкапи — в Стамбулі та ін. 

В. П. Лапчинська. 

Преса, радіомовлення, телеба¬ 
чення. В 1981 в Т. видавалося бл. 
370 щоденних газет заг. тиражем 
1353 тис. прим, і 6л. 500 ін. періо¬ 
дичних видань (більшість тур. мо¬ 
вою). Найвпливовіші щоденні га¬ 
зети: «Адалет» («Справедливість», 
з 1962), «Бариш» («Мир», з 1972), 
«Гюнайдин» («Добрий день», з 
1968), «Джумхурієт» («Республі¬ 
ка», з 1923), «Міллієт» («Нація», з 
1950), «Ресмі газете» («Офіційна 
газета», з 1920) — урядовий віс¬ 
ник. Найзначніщі журнали: «Ян- 
ки» («Ехо», з 1972), «Еді гюн» 
(«Сім днів», з 1972), «Озгюр ін- 
сан» («Вільна людина», з 1972). 
Анатолійське агентство (АА) засн. 
1920. Є акціонерним т-вом, біль¬ 
шість акцій належить урядові. 
Тур. інформ. агентство (ТХА) 
засн. 1950 (акціонерне т-во). Т-во 

радіомовлення і телебачення засн. 
1964. Радіомовлення — з 1927. На 
закордон мовлення ведеться англ., 
араб., болг., грец., нім., перс., 
рум., сербохорватською,тур., урду 
і франц. мовами. Телебачення — 
з 1968. 
Література. В Т. здавна існує усна 
нар. творчість. Писемна л-ра за¬ 
родилася в 13 ст. і до поч. 19 ст. 
розвивалася під певним впливом 
перс, і араб. л-р. Перша писемна 
пам’ятка —«Турецький диван Сул¬ 
тана Веледа» — складена в кін. 
13 — на поч. 14 ст. Наступниками 
Султана Веледа були Юнус Емре, 
якого сучасне тур. літературознав¬ 
ство вважає основоположником 
тур. нар. поезії, та Ашик-паша. 
В 14—16 ст. під сильним впливом 
перс, л-ри розвивалася високоху- 
дож. й витончена, але чужа й не¬ 
доступна для народу т. з. двірце- 
ва поезія. Найвідоміші її представ¬ 
ники: Хамді Челебі, Ахмет-паша, 
Неджаті Іса, Махмуд Баки, поете¬ 
са Міхрі Хатун. З серед. 17 ст. 
«двірцева поезія» занепадає. Один 
з останніх уславлених поетів-лі- 
риків того періоду — Ахмет Недім. 
Новий етап розвитку літ. життя 
пов’язаний з т. з. періодом Танзи- 
мату (реформи в Османській ім¬ 
перії в ЗО—60-х рр. 19 ст.). Почи¬ 
наючи з цього часу літературі при¬ 
таманні розширення тематики, 
жанрів, прагнення подолати впли¬ 
ви араб, й перс. л-р. У драмах, 
комедіях, новелах, романах, пое¬ 
мах письменники 2-ї пол. 19 — 
поч. 20 ст. Ібрагім Шінасі, Намик 
Кемаль, Шемсеттін Самі, Ахмед 
Мідхат та ін. пропагували ідеї про¬ 
світительства, висміювали й засуд¬ 
жували деспотичні феодально-му¬ 
сульманські традиції, насильниць¬ 
кі шлюби тощо. Поети Реджаїзаде 
Махмут Екрем, Абдулхак Хамід 
Тархан уперше в турецькій поезії 
почали застосовувати європейсь¬ 
кі віршові розміри. Посилився 
інтерес до фольклору (Мехмед 
Тевфік). 
У кін. 19 ст. у зв’язку з деспотич¬ 
ним режимом («зулюмом»), за¬ 
провадженим султаном Абдул-Га- 
мідом II, л-ра вступила в період 
застою. Молодотур. революція 
1908 і скасування «зулюму» дали 
поштовх дальшому розвиткові 
л-ри, яка в наступні 10—15 років 
пройшла складний і суперечливий 
шлях від спроб відродити принци¬ 
пи «чистого мистецтва» і оспіву¬ 
вання давнини до пропаганди 
ідей бурж. націоналізму, пантюр¬ 
кізму і песимізму, що особливо 
посилилося в умовах поразки Т. 
в 1-й світовій війні. В л-рі того ча¬ 
су виділялася творчість поета Тев- 
фіка Фікрета. Після перемоги 
кемалістської революції л-ра всту¬ 
пила в період піднесення. Тема¬ 
тика боротьби широко висвітлюва¬ 
лася у творах Халіде Едіп 
Адивар, Решада Нурі Гюнтекіна, 
Хюсейна Рахмі Гюрпинара, Якуба 
Кадрі Караосманоглу, Ака Гюндю- 
за та ін. Виник демократичний на¬ 
прям, пов’язаний з іменами Са- 
бахаттіна Алі, Садрі Ертема, Ре¬ 
шада Еніса Айгена, Су сю Дервіш, 
Орхана Велі Каника, Меліха 
Джевдета Андая, Октая Рифата 
Хорозчу та ін. Видатним явищем 
прогресивної л-ри стала творчість 
письменника-комуніста Хікмета 
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Мавзолей Дьонер-кюм- 
бет у Кайсері. 1276. 
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Мечеть Уч Шерефелі 
в Едірне. 1437—47. 

Готель «Стад» в Ан¬ 
карі. Архітектори 
М. Хепгюлер, С. Сіса, 
Д. Текелі. 1970. 
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Ангел летить. Рельєф 
з Коньї. Камінь. 13 ст. 
Сельджуцький музей. 
Конья. 

Сінан-бей. Портрет 
Мехмеда II. Друга по¬ 
ловина 15 ст. Палац- 
музей Топкапи. Стам¬ 
бул. 

Гьок-медресе в Сівасі. 
Портал. 1271. 

Назима Рана. Посилення реакції 
в Т. в 40—50-х рр. негативно 
позначилося на розвиткові літ. 
процесу. 
Провідне місце в сучас. прогресив¬ 
ній л-рі Т. займають твори таких 
письменників-реалістів, як Фаїк 
Саїд, Джахід Ситки Таранджи, 
Зія Осман Саба, Кемаль Тахір, 
Фазил Хюсню Дагларджа, Зія 
Ямач, Азі з Несін, Орхан Хан- 
черліоглу, Фахрі Ердінч, Неджа- 
ті Джумали, Яіиар Кемаль, Джен- 
гіз Тунджер, в яких порушено 
вузлові проблеми політ, і екон. 
життя країни, нерозв’язаність агр. 
питання, безробіття, тяжка доля 
тур. робітників у країнах Зх. Єв¬ 
ропи, реліг. фанатизм тощо. Роз¬ 
виваються прогресивна драматур¬ 
гія (п’єси Халдуна Танера, Четіна 
Алтана, Реджаїзаде Більгінера), 
літ. критика (праці Рауфа Мут- 
луая, Бехчета Неджатігіля та ін.). 
В перекладі рос. та укр. мовами 
видано багато творів тур. письмен¬ 
ників. На Україні питаннями роз¬ 
витку тур. л-ри, вивчення тур. мови 
займалися Всеукраїнська наукова 
асоціація сходознавства ( ВУ Н АС), 
її друкований орган журн. <Схіо- 
ний світ*. Укр. мовою твори Азіза 
Несіна, Р. Н. Гюнтекіна, Орхана 
Велі Каника, Сабахаттіна Алі, 
Садрі Ертема, О. Ханчерліоглу, 
Назима Хікмета, Яшара Кемаля 
та ін. виходили в перекладах А. 
Кримського, П. Тичини, О. Га- 
нусця, Г. Халимоненка. 

О. І. Ганусець. 

Архітектура. На тер. Т. збереглися 
численні пам’ятки худож. культу¬ 
ри Греції Старод., д-в епохи еллі¬ 
нізму, Візантії (див. Софії храм). 
У кін. 12—13 ст. будували міста 
(Конья та ін.), оточені фортечни¬ 
ми мурами з цитаделлю в центрі 
та ізольованими один від одного 
кварталами. Для культової архі¬ 
тектури характерні композиції з 
айванами та відкритими подвір’я¬ 
ми або з центр, залом, перекритим 
куполом (медресе Індже-мінаре 
у Коньї, 1262—68). В цей час оу- 
дували караван-сараї та лазні, 
декоровані рельєфами з геом. та 
стилізованим рослинним орнамен¬ 
том. На архітектуру 14 — 1-ї пол. 
15 ст. мав вплив досвід сельджу¬ 
цьких будівничих, для кін. 15— 
16 ст. характерне творче викори¬ 
стання візантійських традицій 
(будівлі арх. Сіпана). В 16—19 ст. 
у містах споруджували медресе, 
мавзолеї (гробниця Роксолани у 
Стамбулі, 16 ст.; іл. див. на окре¬ 
мому аркуші до ст. Меморіаль¬ 
ні споруди, т. 6, с. 448—449), вишу¬ 
кано оздоблені фонтани (фонтан 
султана Ахмеда у Стамбулі, 17 
ст.), в кін. 19ст. у будівлях просте¬ 
жуються елементи європ. еклек¬ 
тизму. В 20 ст. широко розгорну¬ 
лися містобудівні роботи. Якщо в 
1-й пол. 20 ст. буд-во велося гол. 
чин. європ. архітекторами, то з 
50-х рр. розвивається нац. школа 
тур. архітектури (арх. Е. Онат, 
С. X. Ельдем та ін.), яка поєд¬ 
нує форми європ. неокласицизму 
або функщоналізму з традиційни¬ 
ми елементами (мавзолей Кемаля 
Ататюрка, 1953, арх. Е. Онат, О. 
Арда; будинок Турецького істор. 
т-ва, 1966, арх. Т. Джансевер; го¬ 
тель «Стад», 1970, арх. М. Хеп- 
гюлер та ін.; всі — в Анкарі). 

Образотворче мистецтво. На тер. 
Т. збереглися пам’ятки первісного, 
давньосхідного (хеттського та ін.), 
давньогрец., елліністичного, рим. 
та візант. мистецтва. У 12—13 ст. 
склалася художня культура, що 
зросла на грунті місцевих мало¬ 
азійських культурних традицій і 
ввібрала в себе Іран., Ірак., вірм. 
та азерб. культурні впливи. В цей 
час розвивалися різні види декор.- 
ужиткового мист.: ткацтво, кили¬ 
марство, худож. обробка металу, 
різьблення на дереві. В період 
могутності Османської імперії, в 
16 ст., розквітло мистецтво міні¬ 
атюри, для якої характерні бага¬ 
тофігурні сцени, різкість ліній 
малюнка, яскравість локальних 
кольорів (художники Насух, Ос¬ 
ман, Нігярі). Серед декор, мис¬ 
тецтв цього часу провідне місце 
належало архітектурній (панно і 
фризи з плиток з підглазурним 
орнаментальним розписом) і побу¬ 
товій (посудини з багатоколірни¬ 
ми, реалістично трактованими 
квітковими мотивами) кераміці. В 
16 — на поч. 17 ст. високого рівня 
досягли килимарство (центр — 
Ушак), художня обробка кістки, 
шкіри, металу. Традиції мистецт¬ 
ва мініатюри в 1-й пол. 17 ст. про¬ 
довжили Календер і Накші. У 
2-й пол. 17—18 ст. мініатюра стала 
схожою на європ. живопис, заро¬ 
дився станковий живопис. У 2-й 
пол. 19 ст. живописці працювали 
в руслі європ. школи як в дусі 
академізму, так і під впливом 
реалістичного напряму (О. Хам- 
ді-бей та Сеїт-бей). На початку 
20 ст. поширилися принципи ім- 
пресіонізму і постімпресіо нізму 
(Н. 3. Гюран, І. Чалли, Ф. Ду- 
ран, X. А. Ліфіж). З кін. 20-х рр. 
20 ст. в образотворчому мист. Т. 
поширилися експресіонізм, ку¬ 
бізм, конструктивізм, а з 50-х рр. 
20 ст.— абстрактне мистецтво. 
Ряд майстрів, поєднуючи досвід 
новітніх європ. течій з традиція¬ 
ми хеттської пластики (живопи¬ 
сець і графік Дж. Толлу, скульп- 

Будинок Турецького історичного това¬ 
риства в Анкарі. Архітектор Т. Джан¬ 
север. 1966. 

Пам’ятник Кемалю Ататюрку в Анка¬ 
рі. Скульптор Мехмет Шаді Чал- 
лик. 1966—68. 

тор X. Гезер), тур. мініатюри й 
декор, мист. (живописець і гра¬ 
фік Н. Берк, І. Балабан, графік 
М. Аслиєр), прагнуть створити су¬ 
часний художній національний 
стиль. Деякі митці зберігають 
зв’язок з традиціями тур. мініа¬ 
тюри (живописець і графік Т. 
Заїм). У країні розвиваються ке¬ 
раміка, килимарство та ін. види 
декоративно-ужиткового мистецт¬ 
ва. Т. Г. Морозова. 

К. Дікмен. Анатолійський пейзаж. 
20 ст. 

Музика. Тур. музичний фольклор 
близький до фольклору ін. тюрк, 
народів Серед. Азії, Казахстану, 
Азербайджану. Традиційна музи¬ 
ка пов’язана з арабо-іран. культу¬ 
рою. Розрізняють твори з мело¬ 
дією невеликого діапазону, з рів¬ 
номірним ритмом (кирик хава) 
і твори з мелодією широкого діа¬ 
пазону, що не мають чітких метро- 
ритмічних схем (узун хава). Іс¬ 
нує багато ладів (макамів), але з 
них 13—15 — основні. Своєрідна 
ритміка: трапляються ритми на 
20 і більше долей; використовують¬ 
ся непарні розміри. В Т. пошире¬ 
ний унісонний спів. Муз. інстру¬ 
менти: струнні — кеманча, саз; 
духові — кавеле (пастушача флей¬ 
та), балабан, зурна; ударні — 
давул, деф, дурбука. Танці з 
інструм. і вокально-інструм. суп¬ 
роводом (зейбек, халай, херон, 
бар), а також без муз. супроводу 
(чоловічі, в яких ритмічний аком¬ 
панемент утворюється ударами ме¬ 
ча або кинджала по щиту тощо). 
Серед композиторів 17—18 ст.— 
Бухурі-заде Мустафа Ітрі-ефен- 
ді та вчений-енциклопедист Д. К. 
Кантемір. У 19 ст. утворилася тур. 
композиторська школа (Осман 
Ібрагім, Алі Рза-бей, Неджіп Ве- 
зір-заде та ін.). Практично роз¬ 
виток профес. музики почався 
після утворення Тур. Республіки 
(1923). Цьому сприяла творчість 
композиторів Джемаля Рашіда 
Рея, Хасана Фаріда Алнара, Улві 
Джемаля Еркіна, Ахмета Аднана 
Сайгуна, Неджіля Кязіма Аксеса. 
Серед відомих музикантів — ком¬ 
позитори Бюлент Тарджан, Ілхан 
Усманбаш. У Т. працюють опер¬ 
ні театри в Анкарі (50-і рр. 20 ст.) 
і Стамбулі (1960); Театр оперети 
(1928, Анкара); симф. оркестри — 
президентський (в Анкарі, ство¬ 
рений з придворного військ, ор¬ 
кестру, 1826), Стамбульський 
міський (1943), Ізмірського філар¬ 
монічного т-ва (1962); консерва¬ 
торії — в Стамбулі (1923), Анка¬ 
рі (1936), Ізмірі (1951). У Стам¬ 
булі проводиться Міжнар. муз. 
фестиваль. В СРСР, зокрема на 
Україні, виступали тур. піаністка 
І. Бірет, співачки Л. Генджер, С. 
Корад та ін. Укр. хореогра4 
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А. Іііикеро га художник Є. Лисик 
поставили балет «Легенда про лю¬ 
бов» Мелікова в оперному те¬ 
атрі ■« Анкарі. 
Теагр. Джерела профес. театру — 
в нар. творчості, в її найцікаві¬ 
ших проявах — ляльковому (див. 
Театр ляльок) і тіньовому театрах 
(карагьоз), майданових іграх 
(орта оюну). У 18 ст. почали вини¬ 
кати перші любительські тру¬ 
пи, діяльність яких сприяла на¬ 
родженню профес. театру. В 50-х 
роках 19 ст. Наум Ефенді збудував 
у Стамбулі перше театр, примі¬ 
щення — «Наум тіятросу». В 
60-х роках тут почали свої висту¬ 
пи випускники театр, шкіл. У 
1869 було створено вірм. театр 
«Гедік-паша», де йшли вистави та¬ 
кож і тур. мовою. Театр очолив 
режисер і актор Гюллю Акоп (Вар- 
довян). У репертуарі — п’єси 
У. Шекспіра, Ф. Шіллера, Ж. Б. 
Мольєра, В. Гюго, а також нац. 
драматургів — Намика Кемаля, 
Ахмеда Мідхата, Шемсеттіна Са¬ 
мі. В кін. 19 ст., під час правлін¬ 
ня султана Абдул-Гаміда II, театр, 
життя занепало. В 1884 було зак¬ 
рито театр «Гедік-паша». Після 
1908 активізувалася діяльність лю¬ 
бительських та напівпрофес. труп, 
репертуар яких складався з п’єс 
тур. драматургів Намика Кемаля, 
Д. Шахабеддіна, Ака Гюндюза? 
X. Фахрі та ін. В 1914 у Стамбулі 
6уло_ відкрито над. театр «Дарюль- 
бедаї Османі* («Османський храм 
мистецтва»). Серед акторів цього 
театру були перші актриси-турчан- 
ки Афіфе, Періхан, Бехіре, Бай¬ 
за та ін. З 1927 цей театр очолив 
Мухсін Ертугрул, який 1925, 
1927, 1934 і 19/3 відвідав Рад. 
Союз, ознайомився з життям рад. 
театру, вивчав Станіславського 
систему (працював разом з К. С. 
Станіславським і В. Е. Мейєрхоль- 
дом). У 1933 театр «Дарюльбедаї 
Османі» було.перетворено на Місь¬ 
кий театр, в репертуарі — «Живий 
труп», «Анна Кареніна» Л. Толсто- 
го, «Ревізор», «Одруження» М. Го¬ 
голя, «На дні» М. Горького,«Всіма 
забутий», «Череп» Назима Хікме- 
та, «Голуба блискавка» Ака Гюн- 
дюза, «Герой», «Батьківщина» Ф. 
Нафиза та ін. Театр підтримував 
творчі зв’язки з театрами Москви, 
Ленінграда, Баку. Найвідоміші 
актори театру цього періоду: Г. 
Бедіє, X. Кемаль, Р. Боран, А. Рі¬ 
за. В роки 2-ї світової війни в Ан¬ 
карі було створено Держ. театр 
(згодом Великий театр; оперна і 
драм, трупи), Малий театр, Ди¬ 
тячий театр, Камерний театр. У 
Стамбулі працюють: Драм, театр, 
Театр драми і комедії, «Кадикей 
тіятросу», Новий театр, приват¬ 
ні — «Арена тіятросу», «Азак», 
«Бульвар», «Дормен», «Генар» та 
ін. Всього в Стамбулі — бл. два¬ 
дцяти театр, колективів. Серед ві¬ 
домих акторів — В. Зобу, Г. Еркал, 
Й. Енал, А. Ферай, А. Алган. Іс¬ 
нують також університетські теат¬ 
ри: «Джеп тіятросу», Молодіж¬ 
ний театр, Театр тех. ун-ту, Те¬ 
атр Академії мистецтв. Деякі тру¬ 
пи популяризують нар. театр кара¬ 
гьоз та орта оюну. В Стамбулі 
виходить щомісячний журн. «Тіят- 
ро» («Театр», з 1969). 
П’єси Назима Хікмета, перекла¬ 
дені мовами народів СРСР, йдуть 

у драм, театрах, зокрема, рос. мо¬ 
вою («Дамоклів меч», Одес. рос. 
драм, театр ім. А. В. Іванова, 1960; 
Навчальний театр-студія Київ, 
ін-ту театр, мистецтва ім. І. К. 
Карпенка-Карого, 1983) і укр. мо¬ 
вою («Легенда про любов», 1953; 
«Всіма забутий», 1959; обидві — 
в Харків, укр. драм, театрі ім. 
Т. Г. Шевченка). 

І. Г. Посудовська. 

Кіно. Перший документальний 
фільм було знято 1914. В 1915 
створено Центр, армійське уп¬ 
равління з питань кінематографії. 
Перші худож. фільми—«П’ятірня» 
і «Лазутчик» (обидва — 1917, реж. 
Седат Сімаві). В 1919 брати К. 
і ПІ. Седен-ефенді створили в 
Стамбулі першу фірму по прокату 
фільмів, перетворену 1922 на кі¬ 
ностудію «Кемаль-фільм», де ви¬ 
датний майстер турецького теат¬ 
ру Мухсін Ертугрул екранізував 
оперети, зняв історичні картини і 
драми на сучасні сюжети (найзнач- 
ніший фільм—«Вогнянасорочка», 
1923, за Халіде Едіп Адивар). У 
1928 Мухсін Ертугрул очолив кіно- 
фірму «Іпек-фільм», де створено 
перший тур. звуковий фільм «На 
вулицях Стамбула» (1931), кіно¬ 
картину «Нація прокидається» 
(1933). В 1934 рад. режисери зня; 
ли в Т. художньо-документальні 
фільми: С. Юткевич — «Анкара — 
серце Туреччини», Е. Шуб — «Ту¬ 
реччина на піднесенні». Вийшли 
фільми, створені Назимом Хікме- 
том: «Симфонія Стамбула» (1934), 
«Назустріч сонцю» (1937). Після 
2-ї світової війни відкрито кіль¬ 
ка кіностудій. Серед фільмів — 
«Біла хустина» (1955, реж. Л. 
Акад), «Чужий у місті» (1962, 
реж. X. Рефіг), «Помста змій» 
(1962, реж. М. Ерксан), «Нескін¬ 
ченна дорога» (1965, реж. Д. Са- 
хироглу), «Надія» (1970), «Плач» 
(1971), «Батько» (1972), ^Това¬ 
риш» (1974; всі — реж. Й. Гю- 
ней), «Бедрана» (1974, реж. С. Ду- 
ру), «Пропаща Еміне» (1975, реж. 
О. Кавур), трилогія «Наречена», 
«Весілля» і «Кровна помста» 
(1973—75, реж. Л. Акад), «Авто¬ 
бус» (1976, реж. Т. Окан). У 1978 
було випущено рад.-тур. фільм 
«Легенда про кохання» (реж. А. 
Ібрагімов). У числі провідних 
акторів — Т. Шорай, Ф. Гірік, 
Йилдиз Кентер, М. Юн. 

Г. 1. Халимоненко. 
Літ.: СССР и Турция. 1917 — 1979. 
М., 1981; Новичев А. Д. История 
Турции, т. 1—3. Л., 1963—73; Проб¬ 
леми истории Турции. М., 1978; Га- 
нусець О. І. Державний устрій Ту¬ 
реччини в період Республіки. К., 1961; 
Удовиченко П. П. З історії зовнішньої 
політики УРСР (1919 — 1922 рр.). К., 
1957; Черніков І. Ф. Радянсько-ту¬ 
рецькі відносини в 1923 — 1935 рр. К., 
1962; Ганусець О. І. Сусідам треба 
дружити. К., 1966; Черников И. Ф. 
В интересах мира н добрососедства. 
К., 1977; Еремеев Д. Е. На стьіке Азии 
и Европьі. М.р 1980; Розалиев Ю. Н. 
Зкономическая история Турецкой 
Республики. М., 1980; Крьімский А. Е. 
История Турции и ее литературьі, т. 
1—2. М., 1910—16; Кримський А. 
Історія Туреччини та її письменства, 
т. 2, в. 2. К., 1927; Гарбузова В. С. 
Позгьі ередневековой Турции. Л., 
1963; Гарбузова В. С. Позтьі Турции 
XIX в., в. 2. Л., 1970; Гарбузова В. С. 
Позгьі Турции первой четверти XX ве- 
ка. Л., 1975; Кямилев X. У истоков 
современной турецкой литературьі. М., 
1967; Алькаева Л., Бабаев А. Турецкая 

литература. М., 1967; Алькаева Л. О. 
Сюжетьі и герой в турецком романе. 
(Конец XIX - начало XX в.). М., 
1966; Алькаева Л. О. Из истории ту- 
рецкого романа. 20—50-е годьі XX в. 
М., 1975; Меликов Т. Д. Турецкая 
поззия 60-х — начала 70-х годов. М., 
1980; Утургаури С. Н. Турецкая про¬ 
за 60 —70-х годов. Основньїе тенден- 
ции развития. М., 1982; Гусейнов А. А. 
Туоецкое кино. М., 1978. 
ТУРИЗМ (франц. Іоигізте, від 
Ьоиг — прогулянка, подорож) — 
подорожі у вільний час, пов’язані 
з від’їздом за межі постійного про¬ 
живання; один з видів активного 
відпочинку, який поєднує віднов¬ 
лення продуктивних сил людини 
з оздоровчими, пізнавальними, 
спорт, та культурно-розважаль¬ 
ними цілями. В міжнар. практиці 
до туристів відносять осіб, які 
тимчасово і добровільно змінили 
місце проживання з будь-якою ме¬ 
тою, крім діяльності, яка винаго¬ 
роджується в місці тимчасового пе¬ 
ребування. Т. залежно від мети 
подорожі поділяють на спорт., 
пізнавальний (екскурсійний), ді¬ 
ловий, любительський (мисливсь¬ 
ко-рибальський), релігійний та ін.; 
залежно від засобів пересування — 
на пішохідний, Лижний, автобус¬ 
ний, автомобільний, авіаційний, 
велосипедний, водний, залізнич¬ 
ний, комбінований. Виділяють та¬ 
кож внутрішній (нац.) та інозем¬ 
ний (міжнародний) Т.; Т. з актив¬ 
ними (веслові судна, плоти, вело¬ 
сипед та ін.) і пасивними (морські 
та річкові круїзи, подорожі на 
автобусах тощо) засобами пере¬ 
сування; організований та само¬ 
діяльний. Розвиток Т. пов’язаний 
з використанням рекреаційних 
ресурсів: природних (клімат, рель¬ 
єф, ландшафти, рослинний і тва¬ 
ринний світ, водні та лікувально- 
оздоровчі ресурси) з урахуванням 
питань охорони природи, культур- 
но-істор. (музеї, пам’ятки, теат-, 
ри), соціально-екон. (рівень роз¬ 
витку транспорту, галузей економі; 
ки, які обслуговують Т., трудові 
ресурси), а також з розв’язанням 
ряду питань охорони здоров’я. В 
останні роки Т. перетворився на 
важливу галузь економіки неви¬ 
робничої сфери. 
Перша велика туристська орг-ція 
в Росії виникла в Петербурзі 1885. 
Перша рад. туристська організа¬ 
ція створена 1918. Керівництво 
туристським рухом в країні здійс¬ 
нює Центр, рада по Т. та екскурсі¬ 
ях (ЦРТЕ; 1962—69 — Центр, 
рада по Т.) ВЦРПС, роботою 
дитячих туристських орг-цій ке¬ 
рує Центр, дитяча екскурсійно- 
туристська станція М-ва освіти 
СРСР (засн. 1970). Міжнар. ту¬ 
ристські зв’язки здійснюють Все¬ 
союзне акціонерне т-во «Інтурист» 
(створене 1929) і Бюрс молодіжно¬ 
го Т. «Супутник» (створене 1958). 
ЦК КПРС, Рада Міністрів СРСР 
і ВЦРПС прийняли постанови 
«Про заходи по дальшому розвит¬ 
ку туризму та екскурсій у країні» 
(1969), «Про дальший розвиток 
і вдосконалення туристсько-ек¬ 
скурсійної справи в країні» (1980), 
що зміцнили матеріальну базу Т. 
Туризм як вид спорту включено до 
Єдиної Всесоюзної спортивної 
класифікащї (1949). З метою по¬ 
пуляризації спорт. Т. запрова¬ 
джено масовий значок «Турист 
СРСР». 

ТУРИЗМ 

Туреччина. 
Блюдо з Ізніка. Кінець 
16 ст. Державний Ер¬ 
мітаж у Ленінграді. 

Туреччина. 
Ваза з Ізніка. Кінець 
15 — початок 16 ст. 
Музей Вікторії і Аль- 
берта. Лондон. 

Туреччина. 
М. Аслиєр. Гравюра. 
50-і роки 20 ст. 

26 УРЕ, т. 11 
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УРИН 

В. Туркенич. 

'уризм. 
Іначок «Турист СРСР». 

М. Турин. Письмен- 
ик Василь Стефаник. 
956.^ Львівський музей 
країнського мистецтва. 

В СРСР склалися численні плано¬ 
ві та самодіяльні туристські марш¬ 
рути. В 1982 діяло 973 туристські 
бази і готелі на 375,2 тис. місць, 
відпочивало 25 млн. чол. (зокре¬ 
ма, на Україні — 189 туристських 
баз і готелів на 68,9 тис. місць, 
відпочивало бл. б млн. чол.), на 
туристських маршрутах вихідно¬ 
го дня — 10 млн. чол., в екс¬ 
курсіях взяли участь 179 млн. 
чоловік. Широко розвинувся са¬ 
модіяльний Т. Кожного року 
в походах по рідному краю, по 
місцях революційної, бойової і 
трудової слави рад. народу бере 
участь понад ЗО млн. чол.; працює 
З тис. туристських клубів, багато 
пунктів прокату туристського спо¬ 
рядження. 
Наук, дослідження в галузі Т. 
ведуть Ін-т географії АН СРСР, 
Центр, і зональні ін-ти курортоло¬ 
гії і фізіотерапії М-ва охорони 
здоров’я СРСР, Всесоюзна н.-д. 
лабораторія Т. і екскурсій ЦРТЕ, 
Н.-д. лабораторія іноз. Т. та ін. 
орг-ції. Кадри для туристських 
орг-цій готують центр, і зональні 
туристські курси ЦРТЕ, Ін-т під¬ 
вищення кваліфікації керівних 
працівників і спеціалістів Держ. 
комітету СРСР з іноз. Т., спец, 
ф-т у Вищій школі профспілкового 
руху ВЦРПС. 
В СРСР видається щомісячний 
журн. «Турист», проспекти «Ту- 
ристские маршрути», для зару¬ 
біжних туристів — журн. «Путе- 
шествие в СССР» (рос., англ., 
франц. і нім. мовами). 
Міжнар. Т., який розвинувся в се¬ 
редині 19 — 2-й пол. 20 ст., 
набув масового характеру, він має 
важливе політичне значення як 
засіб зміцнення миру, співробіт¬ 
ництва та взаємовідносин, відіг¬ 
рає важливу роль в економіці 
ряду країн Європи (Італія, Фран¬ 
ція, Іспанія, Швейцарія, СФРЮ, 
ЧССР, СРР, НРБ), Пн. Америки 
(США, Канада), Азії (Японія та 
ін.). В. Ф. Северинов. 
Т^РИН Роман Миколайович (2. 
IX 1900, м. Снятин, тепер Івано- 
Фр. обл.— 29.VIII 1979, Львів) — 
укр. рад. живописець. У 1921— 
25 навчався у Краківській акаде; 
мії красних мистецтв та в Парижі 
(1925—27) у В. Яроцького. Тво¬ 
ри: «Жіночий портрет» (1939), 
портрети — Героя Рад. Союзу ге¬ 
нерал-майора С. Руднєва (1945), 
А. Труш-Драгоманової (1946), 
акад. АН УРСР Ф. Колесси (1947), 
академіка АН УРСР В. Щурата 
(1950), письменника В. Стефаника 
(1956), «Портрет дипломантки» 
(1958). Більшість картин Т. збе¬ 
рігається в музеях Львова. В 
1933—35 створив документальні 
фільми про Гуцульщину («Гу¬ 
цульські фрагменти») та спортив¬ 
не життя Зх. України. Збирав і 
популяризував твори нар. майст¬ 
ра Никифора (Н. Криницького). 
туріанчАйський ЗАПОВІД¬ 
НИК — в Аз. РСР. Засн. 1958. 
Площа 12,4 тис. га. Розташований 
у степових передгір’ях Великого 
Кавказу та на схилах хр. Боздаг. 
Характерні фісташково-арчове рід¬ 
колісся, лучно-степові угрупован¬ 
ня, тугаї. Поширені також дуб 
іберійський, клен грузинський, то¬ 
поля, карагач; у підліску — гра¬ 
натник, держидерево, жимолость 

східна, ефедра, жасмин та ін. 
Флора заповідника налічує більш 
як 400 видів; є 15 видів ссавців, 
108 — птахів. Характерні вовк, 
лисиця, ведмідь, рись, з птахів — 
кеклик, фазан, сизий голуб та ін. 
В заповіднику розробляють мето¬ 
ди охорони і відновлення біогео¬ 
ценозі в фісташково-арчового рід¬ 
колісся. в. І. Олещенко. 
ТУРІЙСЬК — селище міського 
типу Волин. обл. УРСР, райцентр, 
на р. Турії (прит. Прип’яті). За¬ 
лізнична станція. 5,2 тис. ж. (1983). 
Вперше згадується під 1097. У 
1340 Т. загарбало Велике князів¬ 
ство Литовське, після Люблін¬ 
ської унії 1569 — шляхет. Поль¬ 
ща. В 1759 Т. надано магдебурзь¬ 
ке право. Після 3-го поділу Поль¬ 
щі (1795) Т. у складі Зх. Волині 
возз’єднано з Росією. Під час 
1-ї світової війни Т. 1915 окупува¬ 
ли австро-нім. війська. В 1919 
Т. загарбала бурж.-поміщицька 
Польща. В 1921 в Т. було створено 
підпільний комуністичний осере¬ 
док, 1925 — підпільний райком 
КПЗУ. В 1939 Т. у складі Зх. 
України возз’єднано з УРСР. З 
1940 — с-ще міськ. типу. У сели¬ 
щі — консервний і комбікормо¬ 
вий з-ди, 2 міжгосп. буд. орг-ції, 
райсільгосптехніка, райсільгоспхі- 
мія, комбінат побутового обслуго¬ 
вування. З заг.-осв., музична та 
спорт, школи, лікарня, полікліні¬ 
ка, 2 будинки культури, кінотеатр, 
2 бібліотеки. 
ТУРГЙСЬКИЙ РАЙОН — на Зх. 
Волин. обл. УРСР. Утворений 
1940. Площа 1,2 тис. км2. Нас. 
32,8 тис. чол. (1983). У районі — 
75 населених пунктів, підпоряд¬ 
кованих 2 селищним і 16 сільс. 
Радам нар. депутатів. Центр — 
смт Туріиськ. Т. р. розташований 
в межах Поліської низовини. По¬ 
верхня — плоскохвиляста рівнина. 
Поклади торфу, піску, глини, вап¬ 
няків. Річки — Турія, Стохід 
(притоки Прип’яті). Грунти в ос¬ 
новному дерново-підзолисті, тор¬ 
фово-болотні й лучні. Лежить 
у зоні мішаних лісів. Ліси (сосна, 
дуб, вільха, береза) займають 25,6 
тис. га. Найбільші пром. підпри¬ 
ємства району — Луківський комбі¬ 
нат буд. матеріалів і Турійський 
консервний з-д. Комбінат побуто¬ 
вого обслуговування (Турійськ). 
С. г. району спеціалізується на ви¬ 
рощуванні зернових (озима пше¬ 
ниця, жито, ярий ячмінь, овес), 
цукр. буряків, льону-довгунця, 
картоплі, овочів та вироби, м’яса 
і молока. Площа с.-г. угідь 1982 
становила 82,9 тис. га, у т. ч. ор¬ 

ні землі — 49,2 тис. га. У Т. р.— 
22 колгоспи, радгосп, райсільгосп¬ 
техніка, райсільгоспхімія. Заліз¬ 
ничні станції: Турійськ, Мацеїв. 
Автомоб. шляхів — 329 км, у т. ч. 
з твердим покриттям — 183 км. 
У районі — сільс. профес.-тех. 
уч-ще (смт Луків), 43 заг.-осв., 
музична та спорт, школи; 66 лік. 
закладів, у т. ч. 4 лікарні. 68 
клубних закладів, кінотеатр, 44 
б-ки. ВТ. р. видається газ. «Ленін¬ 
ська правда» (з 1941). 

А. Я. Христич. 
ТУРІН — місто на Пн. Зх. Італії, 
адм. ц. обл. П’ємонт і пров. Турін. 
Розташований при впадінні р. До- 
ра-Ріпарія в р. По. Вузол з-ць 
і автошляхів, аеропорт. 1,2 млн. 
ж. (1976). Важливий пром. центр 
країни з розвинутими торг.-фі- 
нанс. функціями. Значна важка 
пром-сть, особливо автомобілебу¬ 
дування (підприємства пром. кон¬ 
церну ФІАТ), а також авіа-, ва- 
гоно-, тракторо- і моторобудівна, 
електрометалург., воєнна галузі. 

Турін. Палаццо Мадама. Архітектор 
Ф. Ювара. 1718-21. 

Численні підприємства ін. галу¬ 
зей: по вироби, шарикопідшипни- 
ків та верстатів для виготовлення 
їх (фірма РІВ), залізнич. устат¬ 
кування, с.-г. машин, електрон¬ 
ної апаратури, гуми, барвників, 
хім. волокон, кабеля, сірчаної 
к-ти, фарм. засобів тощо. Тради¬ 
ційно розвинута поліграф., шкі¬ 
ряна, текст., швейна, харчосмако¬ 
ва (зокрема, виноробна, конди¬ 
терська) пром-сть. Арсенал. ГЕС. 
Ун-т (засн. у 15 ст.), політех. 
ін-т. Академія мед. наук. Над. 
б-ка. Численні музеї: автомобіля, 
кіно, міська галерея сучас. мис¬ 
тецтва, галерея Академії мистецтв 
Альбертіна, міський старовинного 
мистецтва, старожитностей, Єги 
петський, Галерея Сабауда та ін. 
Театри. Архіт. пам’ятки 15—18 
ст. Т.— один з центрів робітн. і 
демократичного руху Італії. 
Т^РІЯ, Тур’я — річка у Волин. 
обл. УРСР, права прит. Прип'яті 
(бас. Дніпра). Довж. 184 км, пло¬ 
ща бас. 2900 км2. Бере початок н? 
Волинській височині, нижче пере¬ 
тинає Поліську низовину. Русло 
звивисте, заплава заболочена. 
Живлення мішане з переважанням 
снігового. Використовують як во¬ 
доприймач осушувальних систем. 
На Т.— міста Турійськ, Ковель; 
для водопостачання Ковеля на 
річці споруджено водосховище. 
Т^Р’Т реметй — селище місь¬ 
кого типу Перечинського р-ну За- 
карп. обл. УРСР. Розташовані на 
р. Тур’ї (бас. Дунаю), за 12 км 
від залізнич. ст. Перечин. 3,5 
тис. ж. (1983). В селищі — пром. 
комбінат та комбінат побутового 
обслуговування, лісництво. Серед¬ 
ня школа, лікарня, Будинок куль¬ 
тури, 2 б-ки. Т. Р. відомі з 1451, 
с-ще міськ. типу — з 1971. 
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ТУРКА — місто Львівської обла¬ 
сті УРСР, райцентр, на р. Стрию 
(прит. Дністра). Залізнична стан¬ 
ція. Перша писемна згадка про 
Т. належить до 1431. Тоді вона 
була під владою феод. Польщі. 
В 1730 Т. надано магдебурзьке 
право. В 1744 поблизу Т. діяли 
опришки під керівництвом О. В. 
Довбуша. Після 1-го поділу Поль¬ 
щі (1772) Т. загарбала Австрія 
(з 1867 — Австро-Угорщина), 
1919 — бурж.-поміщицька Поль¬ 
ща. В 1927 в Т. створено підпіль¬ 
ний комуністичний осередок. У 
1922, 1923, 1931—33, 1935—38 в 
Т. відбулися страйки й демонст¬ 
рації. В 1939 Т. у складі Зх. 
України возз’єднано з УРСР. З 
того самого року Т.— місто. В 
місті — світлотех. з-д, щебеневий 
кар’єр, філіал Бориславського 
швейно-галантерейного об’єднан¬ 
ня, лісгоспзаг, райсільгосптехніка, 
райсільгоспхімія, міжколг. буд. 
орг-ція, комбінат побутового об¬ 
слуговування. Тех. уч-ще, 3 заг.- 
осв. та музична школи, лікарня, 
поліклініка, Будинок культури, 
кінотеатр, 2 б-ки. Пам’ятки бой¬ 
ківської школи дерев'яної архі¬ 
тектури — Миколаївська-серед- 
ня (1739, майстер Д. Прокопій), 
Миколаївська-горішня (1-а пол. 
17 ст.), Покровська (1780) церкви. 
Пам’ятники: В. І. Леніну, воїнам, 
які загинули під час визволення 
м. Турки від нім.-фашист, за¬ 
гарбників 1944. В Т. бували поль¬ 
ський революційний демократ 
Ю. М. Госляр (1846), І. Я. Фран- 
ко (1891). 
туркЄнич Іван Васильович 
(18.1 1920, с. Новий Лиман, тепер 
Петропавловського р-ну Ворон, 
обл.— 14.VIII 1944) — один з ке¬ 
рівників підпільної комсомольсь¬ 
кої організації <Молода гвардія», 
учасник Великої Вітчизняної вій¬ 
ни 1941—45. Член Комуністичної 
партії з 1944. В 1938—40 навчався 
в Севастопольському залізнич. тех¬ 
нікумі. З 1940 — в Рад. Армії. 
В липні 1942 в боях на Дону потра¬ 
пив у полон, але втік і повернувся 
до Красно дона (сім’я Туркеничів 
мешкала в місті з 1921), де став 
членом штабу <Молодої гвардії», 
а згодом — командиром орг-ції. 
Брав безпосередню участь у бойо¬ 
вих операціях. Коли в Красно до¬ 
ні почалися арешти, Т. перейшов 
лінію фронту і став до лав Черво¬ 
ної Армії. Загинув у боях на р. 
Віслі. Нагороджений орденом Чер¬ 
воного Прапора (посмертно), ме¬ 
далями. 
туркестАн — історико-геогр. 
область, що включала в 19 — на 
поч. 20 ст. територію сучасної Се¬ 
ред. Азії і Казахстану, а також 
частину Центр. Азії. Умовно Т. 
поділявся на Зх., або Російський 
(пд. частина Казахстану і серед¬ 
ньоазіатські володіння Росії), Сх., 
або Китайський (входив до кит. 
провінції Сіньцзян), Афганський 
(пн. частина Афганістану). На 
тер. Рос. Т. 1867 було утворено 
Туркестанське генерал-губернатор¬ 
ство, з 1886 офіц. назва Туркестан¬ 
ський край. Після Великої Жовтн. 
соціалістичної революції у квітні 
1918 тут було утворено Турке¬ 
станську Автономну Радянську 
Соціалістичну Республіку. Після 
нащонально-державного розмежу¬ 

вання радянських республік Се¬ 
редньої Азії (1924—25) назва 
«Туркестан» замінилася назвою 
Середня Азія. 
туркестАн — місто обласного 
підпорядкування Чимкент, обл. 
Каз. РСР, райцентр. Залізнична 
станція. 73 тис. ж. (1983). У Т.— 
з-ди: ковальсько-пресового устат¬ 
кування, бавовноочисний, рем.- 
мех., рембудшляхмаш, залізобе¬ 
тон. виробів, корм, антибіотиків, 
пивоварний та цегельний; комбі¬ 
нати: буд. деталей і конструк¬ 
цій, нерудних матеріалів та ін. 
Індустр.-пед. технікум, мед. і 
пед. училища. Республіканський 
музей — комплекс Ходжі Ахмеда 
Ясаві. Під сучас. назвою місто 
відоме з 15 ст. 
ТУРКЕСТАНСЬКА АВТОНОМ¬ 
НА РАДЯНСЬКА СОЦІАЛІС¬ 
ТИЧНА РЕСПУБЛІКА (ТАРСР) 
— рад. республіка в Середній 
Азії, утворена ЗО.ІУ 1918 на 5-му 
Всетуркестанському з’їзді Рад; бу¬ 
ла в складі РРФСР. Столиця — 
м. Ташкент. Населення — понад 
5 млн. чол. Містилася на терито¬ 
рії кол. Туркестанського краю 
(див. Туркестан). Навесні 1918 в 
ТАРСР було націоналізовано про¬ 
відні галузі пром-сті, банки, з-ці, 
почалося здійснення ленінського 
Декрету про землю. В червні 
відбулося орг. оформлення Кому¬ 
ністичної партії Туркестану як 
частини РКП(б). Влітку 1918 
ТАРСР виявилася відрізаною кіль¬ 
цем фронтів від Центр. Росії. 
Було утворено Червону Армію 
Туркестану. ЦК РкП(б) і Уряд 
РРФСР подали трудящим респуб¬ 
ліки екон. і військ.-політ, допомо¬ 
гу в боротьбі проти інтервентів і 
внутр. контрреволюції. У вересні 
1919 рад. війська Туркестансько¬ 
го фронту (команд. М. В. Фрун- 
зе, член Реввійськради В. В. 
Куйбигиев) прорвали оточення і 
відновили зв’язки ТАРСР з Центр. 
Росією. У 1921—22 в ряді районів 
ТАРСР проведено зем.-водну ре¬ 
форму, здійснено ряд заходів у 
галузі держ. і культур, будівницт¬ 
ва. Було ліквідовано осн. вогнища 
басмацтва. ТАРСР існувала до 
27.Х 1924; внаслідок національно- 
державного розмежування радян¬ 
ських республік Середньої Азії 
на тер. ТАРСР, Бухарської на¬ 
родної радянської республіки і 
Хорезмської народної радянської 
республіки за нац. ознакою були 
утворені Узб. РСР (1924), Туркм. 
РСР (1924), Тадж. АРСР (1924), 
Кара-Кирг. (1924) і Каракалп. авт. 
області (1925). 
Т!^ Р К И (самоназва — тюрк) — на¬ 
ці я, основне населення Туреччини. 
Живуть також у Болгарії, Югосла¬ 
вії, Греції, на Кіпрі, в Румунії, 
Іраку, СРСР та ін. країнах. За¬ 
гальна чисельність — 42 млн. чол. 
(1980, оцінка). Говорять турець¬ 
кою мовою. За релігією переваж¬ 
на більшість Т.—мусульмани-суні- 
ти(див. Сунізм). Т. сформувались 
у народність приблизно в 15 ст. 
внаслідок змішання тюркських 
племен, які прийшли з Серед. Азії 
та Ірану, а також Балкан, з місц. 
населенням Малої Азії (арабами, 
вірменами, греками). Формуван¬ 
ня Т. в націю завершилось у 1-й 
чверті 20 ст. У складі Т. є етногр. 
групи напівкочовиків: юрюки, тах¬ 

та джі, абдали та ін. Осн. заняття 
Т.— землеробство, тваринництво, 
ремесла; частина Т. працює в 
пром-сті. Докладніше про історію, 
г-во, культуру Т. див. Туреччина. 
ТУРКІВСЬКИЙ РАЙбН — у пд.- 
зх. частині Львів, обл. УРСР. Ут¬ 
ворений 1939. Площа 1,2 тис. км2. 
Нас. 60,4 тис. чол. (1983). У райо¬ 
ні — 57 населених пунктів, під¬ 
порядкованих міській, селищній 
і 27 сільс. Радам нар. депутатів. 
Центр — м. Турка. Т. р. розташо- 

ТУРНІВСЬНИЙ РАЙОН 
ЛЬВІВСЬНОІ ОБЛАСТІ 

ваний в межах Карпат Україн¬ 
ських. Корисні копалини: наф¬ 
та, природний газ, вапняки. Є мі¬ 
неральні води. Річки — Дністер 
(бере початок) та його прит. 
Стрий. Грунти бурі лісові, пере¬ 
важно щебенюваті. Ліси (ялиця, 
бук) і чагарники займають 59,4 тис. 
га. Найбільші пром. підприємства: 
турківські світлотех. з-д, лісгосп¬ 
заг, філіал Бориславського швей¬ 
но-галантерейного об’єднання, ШЄ- 
беневий кар’єр. Комбінат побуто¬ 
вого обслуговування (Турка), 8 
будинків побуту. Осн. напрям роз¬ 
витку с. г.— м’ясо-мол. тварин¬ 
ництво (скотарство, вівчарство). 
Площа с.-г. угідь 1982 становила 
39.4 тис. га, у т. ч. орні землі — 
18 тис. га, сіножаті й пасовища — 
21.4 тис. га. Гол. культури: кор¬ 
мові, картопля, льон. У Т. р.— 
9 колгоспів, 5 радгоспів, райсіль¬ 
госптехніка, райсільгоспхімія. За¬ 
лізничні станції: Турка, Сянки, 
Нижня Яблунька. Автомоб. шля¬ 
хів — 291 км, у т. ч. з твердим по¬ 
криттям — 259 км. У районі — 
профес.-тех. (смт Бориня) і тех. 
(Турка) уч-ща, 55 заг.-осв. та 
музична школи; 71 лік. заклад, у 
т. ч. 5 лікарень; 2 турбази (с. 
Розлуч). 5 будинків культури, 
60 клубів, 2 кінотеатри, 60 кіно¬ 
установок, 57 б-к. У Т. р. видаєть¬ 
ся газ. «Ленінський шлях» (з 
1940). Г. К. Брич. 
туркманчАиський дбго- 
ВГР 1828. Укладений між Росією 
та Іраном 10 (22). II в с. Туркман- 
чай (побл. Тебріза), завершив 
рос.-Іран, війну 1826—28 (див. 
Російсько-іранські ві йни 18—19 
століть). У розробці умов Т. д. 
брав участь О. С. Грибоєдов. За 
Т. д. до Росії відійшли Єреван¬ 
ське і Нахічеванське ханства (Сх. 
Вірменія), уряд Ірану зобов’язав- 

ТУРКМАНЧАЙ- 
СЬКИЙ ДОГОВІР 

1828 

Турка. Миколаївська 
горішня церква. Пер¬ 
ша половина 17 ст. 

26 
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Герб Туркменської 
РСР. 

ТУРКМЕНСЬКА РСР 

Площа — 
488,1 тис. км2 

Населення — 
3042 тис. чол. 
(на 1.1 1983) 
Столиця — 
м. Ашхабад 

Туркменська РСР. 
Сонячний опріснювач у 
радгоспі «Бахарден» 

ил . е решко джати переселенню 
вірмен до Росії. Іран мав сплатити 
контрибуцію на користь Росії в 
розмірі 20 млн. крб. сріблом. Під¬ 
тверджувалося виключне право 
Росії тримати флот на Каспійсь¬ 
кому м. Одночасно з мирним дого¬ 
вором було укладено торг, трак¬ 
тат, за яким рос. купці дістали 
право вільної торгівлі на всій тер. 
Ірану. Т. д. був основою рос.- 
іран. відносин аж до 1917. 
ТУРКМЕНИ (самоназва — турк¬ 
мен) — нація, основне населення 
Туркм. РСР. Живуть також у 
РРФСР, Узб. РСР, Тадж. РСР, 
Каз. РСР і за межами СРСР — в 
Ірані, Афганістані, Іраку, Сірії 
й Туреччині. Заг. чисельність — 
3,4 млн. чол. (1980, оцінка). В 
СРСР — 2028 тис. чол. (1979, пе¬ 
репис), з них у Туркм. РСР — 
1892 тис. чол. Мова — туркмен¬ 
ська (див. Туркменська мова). Ві¬ 
руючі Т. — мусульмани-суніти 
(див. Сунізм). Найранішу основу 
в етногенезі Т. становили давні 
місц. і рано мов ні дахо-масагетські 
і сармато-аланські племена степів 
і частково жителі давніх д-в — 
Маргіани, Парфії і Хорезму. В 
серед. 1-го тис. у прикаспійських 
степах з’явилися ранні тюрки, а в 
9—11 ст.— огузи й споріднені з 
ними племена сельджуків, які 
відіграли осн. роль в етногенезі 
Т. Процес формування туркм. 
народності в основному завершив¬ 
ся в 15 ст. В 2-й пол. 19 ст. Т. 
ввійшли до складу Росії, що мало 
для них прогресивне значення. 
Осн. заняттями в минулому були 
поливне землеробство й екстенсив¬ 
не скотарство. Після Великої 
Жовтн. соціалістич. революції в 
ході соціалістичного будівництва 
Т. консолідувалися в соціалістич¬ 
ну націю і разом з ін. соціалістич¬ 
ними націями і народностями 
СРСР утворили нову соціальну та 
інтернаціональну спільність — ра¬ 
дянський народ. За роки Рад. 
влади в житті Т. відбулися доко¬ 
рінні зміни. Вони працюють у різ¬ 
них галузях пром-сті і колективі¬ 
зованому с. г. Виросли пром. 
міста, а також упорядковані колг. 
села з будівлями сучас. типу. 
Нац. одяг Т. поєднується з су¬ 
час. одягом міськ. типу. Глибокі 
зміни за роки Рад. влади відбули¬ 
ся у культурі й побуті Т. Зникли 
патріархально-феод. звичаї, лік¬ 
відовано неписьменність; зросла 
нац. інтелігенція. Про історію, 
економіку і культуру Т. див. Турк¬ 
менська Радянська Соціалістич¬ 
на Республіка. 
Літ..: Народи Средней Азии и Казах- 
стана, т. 2. М., 1963; История Турк- 
менской ССР, т. 1—2. Ашхабад, 
1957; Васильєва Г. П. Преобразова- 
ние бита и зтнические процессьі в Се- 
верном Туркменистане. М., 1969; Про¬ 
блеми зтногенеза туркменского наро- 
да. Ашхабад, 1977. 

С. Г. Агаджанов. 
ТУРКМЕНСЬКА МбВА — мова 
туркменів. Належить до тюрк¬ 
ських мов. Розмовляють нею в 
СРСР 2 млн. чол. (1979, перепис). 
У Т. м. виділяють бл. ЗО діалектів 
і говорів. В основу літ. Т. м. ліг 
ахальський говір текинського діа¬ 
лекту. Характерні риси Т. м.: у 
фонетиці — наявність первинних 
довгих голосних, сингармонізм, 
наявність міжзубних приголосних, 

наголос експіраторний, падає зде¬ 
більшого на останній склад. Мор¬ 
фологічна будова аглютинатив¬ 
на. іменникові властиві катего¬ 
рії числа, присвійності, відмінка, 
дієслову — особи, числа, часу, спо¬ 
собу й стану. Сучасна літ. Т. м. 
почала складатись у 18 ст., оста¬ 
точно сформувалася після Великої 
Жовтн. соціалістич. революції. 
До 1928 писемність — на основі 
араб, алфавіту, 1928—39 — на 
базі латинського, з 1940 — на 
рос. графічній основі. Про л-ру 
Т. м. див. Туркменська РСР, 
розділ Література. 
Літ.: Баскаков Н. А. К истории изу 
чения туркменского язьїка. Ашхабад. 
1965; Азимов П., Амансарьіев Дж., 
Сарьіев К. Туркменский язьїк. В кн.: 
Язьїки народов СССР, т. 2. М., 1966: 
Грамматика туркменского язьїка, ч. 1 
Ашхабад, 1970. Б. Ч. Чарияров 
ТУРКМЕНСЬКА РАДЯНСЬКА 
СОЦІАЛІСТЙЧНА РЕСПУБЛІ¬ 
КА, Туркменистан. 
Загальні відомості. Вперше утво¬ 
рена 7.VIII 1921 як Туркменська 
обл. у складі Туркестанської 
АРСР, 27.Х 1924 перетворена на 
Туркм. РСР. Розташована на Пд. 
Зх. Серед. Азії, на крайньому Пд. 
Рад. Союзу (в урочищі Чильдух- 
тер, поблизу м. Кушки — крайня 
пд. точка СРСР). На Пн. межує 
з Каз. РСР, на Пн. і Пн. Сх.— з 
Узб. РСР, наПд.— частина держ. 
кордону СРСР з Іраном та Афгані¬ 
станом. З Зх. омивається Каспій¬ 
ським м. У Т.— 5 адм. областей, 
44 райони, 15 міст і 74 с-ща міськ. 
типу. Карти див. на окремому ар¬ 
куші, с. 416—417. 
Державний лад. Туркм. РСР—су¬ 
веренна радянська соціалістична 
держава, що входить до складу 
СРСР. Діючу конституцію Туркм. 
РСР прийнято 13.IV 1978 поза¬ 
черговою 9-ю сесією Верховної 
Ради Туркм. РСР 9-го скликання. 
Найвищий орган держ. влади і 
єдиний законодавчий орган Туркм. 
РСР — однопалатна Верховна Ра¬ 
да Туркм. РСР, що обирається 
населенням строком на 5 років. 
Верховній Раді Туркм. РСР 
підзвітна обирана нею Прези¬ 
дія Верховної Ради Туркм. РСР — 
постійно діючий орган Верховної 
Ради республіки, який здійснює 
в межах, передбачених Конститу¬ 
цією Туркм. РСР, функції най¬ 
вищого органу держ. влади рес¬ 
публіки в період між сесіями Вер¬ 
ховної Ради Туркм. РСР. Верхов¬ 
на Рада Туркм. РСР утворює Уряд 
Туркм. РСР — Раду Міністрів 
Туркм. РСР — найвищий виконав¬ 
чий і розпорядчий орган держ. 
влади республіки, відповідальний 
перед нею і підзвітний їй. Місц. 
органами держ. влади в областях, 
районах, містах, районах у мі¬ 
стах, селищах і сільс. населених 
пунктах Туркм. РСР є відповід¬ 
ні Ради нар. депутатів, що оби¬ 
раються строком на 2,5 року. 
Всі Ради нар. депутатів Туркм. 
РСР обираються громадянами, 
які досягли 18 років, на основі 
заг., рівного й прямого виборчого 
права при таємному голосуванні. 
Найвищий суд. орган республіки — 
Верховний Суд Туркм. РСР, оби¬ 
раний Верховною Радою Туркм. 
РСР строком на 5 років. 
Природа. Берегова лінія Каспій¬ 
ського м. в межах Т. (понад 1100 

км) на Пд. порізана слабо, на Пн. 
утворює затоки (Кара-Богаз-Гол, 
Красноводська, Туркменська), пів¬ 
острови (Красноводський, Челе¬ 
кен). В межах Т.— о-ви Огурчин- 
ський, Караада. Рельєф Т. пере¬ 
важно рівнинний. Більша частина 
республіки розташована в межах 
Туранської низовини, зайнятої 
пустелею Каракуми. Пустеля роз¬ 
ділена солончаковими западина¬ 
ми на Центральні та Заунгузькі 
Каракуми; в межиріччі Аму- 

Ріка Мургаб. 

дар’ї та Теджену — Пд.-Сх. Кара¬ 
куми. Туринську низовину обля¬ 
мовують невисокі хребти (Малий 
Балхан, Великий Балхан) та висо¬ 
чини (Бадхиз, Карабіль, відроги 
плато Устюрт і Красноводське). 
На Пд. розташовані гори Копет¬ 
даг, на Пд. Сх.— хр. Кугітангтау 
(вис. до 3139 м, г. Айрибаба — най¬ 
вища точка республіки). Вздовж 
узбережжя Каспійського м.— вузь¬ 
ка смуга низовини. На території 
республіки — Сарикамишська за¬ 
падина, западина Акджакая (— 81 
м) га ін. Т. багатий на різноманіт¬ 
ні корисні копалини. Є родовища 
нафти й газу, вугілля, мінераль¬ 
них солей (хлоридів та сульфа¬ 
тів), ртуті, кам’яної солі, полі¬ 
металів, бентоніту, озокериту, буд. 
матеріалів. Значні запаси пром. 
і мінеральних вод. Клімат Т. різ¬ 
ко континентальний, посушливий. 
Пересічна т-ра січня від —5 до 
+ 4° (абсолютний мінімум —32°), 
липня +28, +34° (абс. максимум 
+ 50°, ст. Репетек). Опадів від 
80 мм на рік (в нижній течії Аму¬ 
дар’ї) до 150 мм в Каракумах, 
200—300 мм в передгір’ях і гірсь¬ 
ких долинах та понад 400 мм у го¬ 
рах. Для Т. характерні постійні 
вітри (у т. ч. в передгір’ях Копет¬ 
дагу — сухий вітер гармсиль), а 
також пилові бурі. Бл. 80 % тер. 
республіки не має постійного по¬ 
верхневого стоку, ріки є тільки в 
пд. та сх. районах. Найбільша 
ріка — Амудар'я, на Пд.— Мур¬ 
габ, Теджен, Атрек, вони широко 
використовуються для зрошення. 
Велике значення для поліпшення 
умов землеробства має Каракумсь¬ 
кий канал імені В. І. Леніна. Най¬ 
більше озеро — Сарикамишське 
(солоне). Поширені сухі русла 
давніх рік — Узбой, Келіфський 
Узбой та ін. На більшій частині 
Т. переважають сіро-бурі, піщані 
грунти та сіроземи, в пониззях — 
солончаки, такири та такировидні 
грунти, в долинах річок — лучно- 
сіроземні та алювіально-лучні 
грунти. В Т. багатий рослинний 
і тваринний світ. У пустелі на піс¬ 
ках ростуть чагарники (білий та 
чорний саксаул, кандим, черкез, 
жовта акація, астрагали) та різні 
трави. На солончаках — гребен- 



щик, сарсазан, іоташник, у річ¬ 
кових долинах — тугайні ліси з 
тополі-туранги, лоха; в передгір’ях 
Копетдага, на височинах Карабіль 
і Бадхиз — трав’яниста рослин¬ 
ність. На схилах гір (понад 1500 м) 
— зарості арчі, дикі плодові (вино¬ 
град, яблуня, глід, алича, мигдаль, 
гранат, волоський горіх), на висо¬ 
чині Бадхиз — рідколісся з фіс¬ 
ташки. В пустелі живуть джейран, 
заєць, вовк, лисиця, шакал, у ту¬ 
гаях — дика свиня, в горах — рись, 
леопард, архар та ін. З птахів во¬ 
дяться саксаульні сойки, туртуш- 
ки, дрофи, фазани; з плазунів — 
варан, гекон, ящірки, піщаний 
удав, ефа, кобра, гюрза. На тер. 
Т.— Баохизький заповідник, Кра- 
сноводський заповідник, Репе- 
тецький заповідник, а також 
Копетдагський, Капланкирський, 
Гасан-Кулійський та Сюнт-Хасар- 
дагський заповідники. 

С. Б. Байрамов. 
Населення. Осн. населення — 
туркмени (1892 тис. чол., тут і 
нижче 1979, перепис). В Т. живуть 
також росіяни (349 тис. чол.), 
узбеки (234 тис. чол.), казахи 
(80 тис. чол.), татари (40 тис. 
чол.), українці (37 тис. чол.) та 
ін. Пересічна густота нас. — 6,2 
чол. на 1 км2 (1983). Найгустіше 
населені долини річок та перед- 
гірські оазиси Копетдагу, найрід- 
ше — пустелі і гори. Міське насе¬ 
лення становить 47 % (1983). Най¬ 
більші міста: Аиїхабад, Чарджоу, 
Ташауз, Мари, Красноводськ. 
Історія. Тер. Т. була заселена з 
раннього палеоліту. Кін. 2 — поч. 
1-го тис. до н. е.— час розкладу 
первіснообщинного ладу і заро¬ 
дження класового суспільства в 
племен, що населяли тер. Т. У 
серед. 1-го тис. до н. е. на тер. Т. 
найбільш економічно розвинутими 
областями були Маргіана і Пар- 
фія. В б—4 ст. до н. е. вони входи¬ 
ли в д-ву Ахеменідів. На Пн., у 
степах, розселялися кочові племе¬ 
на— масагети і дахи. В 4 ст. до н. е. 
тер. Т. завоював Александр Маке¬ 
донський. У серед. З ст. до н. е. 
в передгірській смузі Т. виникло 
Парфянське царство. В 3 ст. н. е. 
Пд. Т. потрапив під владу Сасанг- 
дів, у 5—о ст. більша частина Т. 
була під владою ефталітів, з 2-ї 

пол.ост.— Тюрксокого кшанату. 
У серед. 7 ст. тер. Т. завоювали 
араби. В 655 у Мерві проти за¬ 
войовників вибухнуло повстання, 
в 70—80-х рр. 8 ст відбулося 
повстання в Мавераннахрі, очоле¬ 
не Муканною. В 9—10 ст. терито¬ 
рія Т. входила до складу феод. 
Тахіридів держави і Самані дів 
держави, в 10 — на поч. 11 ст.— 
до д-ви Газневідів. У 1040 Т. завою¬ 
вали огузи, які згодом стали одним 
з гол. компонентів у формуванні 
туркм. народності (в осн. завер¬ 
шилося в 15 ст.). В кін. 12 — на 
поч. 13 ст. тер. Т. була під владою 
правителів Хорезму; 1219—21 її 
завоювали орди Чінгісхана, які 
спустошили країну. Основна маса 
туркм. племен перемістилася в 
степи Прибалхашшя, в долину Уз- 
бою і на сх. узбережжя Каспію. 
Туркмени не раз повставали про¬ 
ти завойовників. У 70—80-х рр. 
14 ст. Т. підкорив Ті мур. Після 
падіння Тімуридів частина тер. 
Т. у 16—17 ст. була під владою 
Хівинського ханства і Бухарсько¬ 
го ханства, а частина — під вла¬ 
дою Ірану. В 16 ст. зміна напря¬ 
му русла Амудар’ї змусила насе¬ 
лення районів, позбавлених води, 
переселитися на Пд. Т. Більша 
частина туркменів, які жили на 
Пд. Т., зберігала незалежність; 
управляли ними беки й хани, 
але політ, об’єднання на тер. Т. 
не було створено. З 16 ст. почали 
розвиватися рос.-туркм. зв’язки. 
В кін. 17 ст. частина туркменів 
переселилася на тер. Рос. д-ви 
(ставропольські туркмени). В ЗО— 
40-х рр. 18 ст. Пд. Т. завоював 
правитель Ірану Надір-шах. У 
серед. 19 ст. туркм. народне раз 
завдавав нищівних ударів хівин¬ 
ським та Іран, військам. Представ¬ 
ники туркм. племен не раз зверта¬ 
лися до рос. уряду (вперше на поч. 
18 ст.) з проханням прийняти їх 
у підданство Росії. Приєднання Т. 
до Росії почалося 1869. Зх. Т. 
увійшов до складу Росії добровіль¬ 
но, а текінці — жителі оазису Ахал 
чинили опір військам М. Д. Ско- 
белева. На 1885 до Росії добро¬ 
вільно увійшли Етек, Теджен, 
Мерв і Пендинський оазис. У 
1882 на тер. Т, було створено За¬ 
каспійську обл. з центром у Асха- 
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баді (Ашхабаді) в склад. .шкаї 
намісництва. Згодом її було вклю¬ 
чено до Туркестанського краю. 
Незважаючи на колонізаторську 
політику царизму і рос. буржуазії, 
приєднання Т. до Росії мало про¬ 
гресивне значення: припинилися 
феод, міжусобиці, ліквідовано ра¬ 
боторгівлю. Т. почав втягуватися в 
екон. систему рос. капіталізму. 
Посилився процес зближення рос. 
і туркм. народів. У кін. 19 ст. в Т. 
почали виникати нові міста, фор¬ 
мувався пролетаріат, з’явилися 
перші пром. підприємства — ба¬ 
вовноочисні та олійницькі з-ди, 
млини. В 1903—04 було ство¬ 
рено перші с.-д. гуртки і групи 
в Кізил-Арваті та Асхабаді, 1905 
с.-д. орг-ції виникли в Асхабаді, 
Чарджуї (Чарджоу), Мерві, Крас- 
новодську. Робітники і солдати 
місц. гарнізонів були активними 
учасниками революції 1905—07. 
В Кізил-Арваті було створено під¬ 
пільну друкарню, в якій 1906 дру¬ 
кували першу нелегальну робітн. 
газ. «Молот». Туркмени брали 
активну участь у Середньоазіат¬ 
ському повстанні 1916. Після пе¬ 
ремоги Лютн. революції 1917 в 
найзначніших містах Т. виникли 
Ради робітн. депутатів і солдат, 
к-ти. В серед. 1917 більшість 
з них мала більшовицьке ядро. 
Поворотним етапом в історії Т. 
була перемога Великої Жовтн. 
соціалістич. революції. Трудящі 
Т. підтримали збройне повстання 
в Ташкенті в листопаді 1917. 4-й 
з’їзд Рад Закаспійської обл. 
2(15). XII 1917 проголосив пере¬ 
хід всієї влади до Рад і обрав Ра¬ 
ду Нар. Комісарів. Протягом зи¬ 
ми 1917—18 Рад. влада утверди¬ 
лась у всій Закаспійській обл. 
В лютому 1918 було розпущено 
контрреволюц. Обласний мусульм. 
к-т. ЗО.ІУ 1918 створено Турке¬ 
станську Автономну Радянську 
Соціалістичну Республіку в скла¬ 
ді РРФСР. До неї увійшла осн. 
частина тер. Т. (Закаспійська 
обл.). Деякі райони залишалися 
під владою хівинського хана і бу¬ 
харського еміра. При підтримці 
англ. імперіалізму 12.VII 1918 
в Асхабаді спалахнув есеро-меншо- 
вицький білогвардійський заколот, 
який спричинив тимчасове падіння 
Рад. влади в Закаспії. 12.VIII 
1918 в Т. вторглись англ. війська, 
їх підтримали внутр. контрреволю¬ 
ція і націоналістичні елементи. 
Почалася англ. інтервенція в Се¬ 
ред. Азії 1918—20. 20. IX 1918 в 
Закаспії було розстріляно 26 ба¬ 
кинських комісарів. 17.V 1919 рад. 
війська перейшли в наступ і 9.VII 
визволили Асхабад. Для роботи 
серед місц. населення створено 
мусульм. секцію Політвідділу За¬ 
каспійського фронту. Трудящим 
Т. в їхній визвольній боротьбі 
велику допомогу подали рос., укр., 
узб., казах, та ін. рад. народи, 
б. II 1920 визволенням Красно- 
водська завершилося вигнання ін¬ 
тервентів і розгром білогвардійців 
на тер. Т. Після відновлення Рад. 
влади Закаспійська обл. (1921 
перейменована на Туркменську 
обл.) увійшла до Туркестанської 
АРСР, ін. райони Т.— до складу 
створених 1920 Бухарської народ¬ 
ної радянської республіки і Хо- 
резмської народної радянської 
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ЗРОСТАННЯ ОБСЯГУ 
ПРОМИСЛОВОЇ 
ПРОДУНЦІЇ 
(1940=1) 

4 5 ііі 
1965 1970 1975 1982 

Автоматизована уста¬ 
новка перекачування 
нафти в пустелі Кара¬ 
куми. 

республіки. Почалася відбудова 
нар. г-ва, зруйнованого війною. 
В 1921—22 в Т. було проведено пер¬ 
шу зем.-водну реформу. Після 
розгрому басмацьких банд (див. 
Басмацтво) значно зміцнилася 
Рад. влада на місцях. У резуль¬ 
таті проведення нащопально-дер¬ 
жавного розмежування радянсь¬ 
ких республік Середньої Азії 27.X 
1924 було утворено Туркм. РСР. 
1-й Всетуркм. установчий з’їзд 
Рад 20.11 1925 прийняв деклара: 
цію про утворення Туркм. РСР і 
постанову про добровільне вход¬ 
ження її до складу СРСР. У респуб¬ 
ліці розгорнулося соціалістичне 
будівництво, набули розвитку еко¬ 
номіка і культура туркм. народу. 
Було ліквідовано залишки патрі- 
архально-феод. відносин. У 1925— 
27 проведено другу зем.-водну 
реформу, в результаті якої землю 
і воду одержали 33,5 тис. беззе¬ 
мельних і малоземельних дайхан. 
Було збудовано великі іригаційні 
споруди в районах Амудар’ї та 
Мургабу. В 1929 почалася колек¬ 
тивізація с. г., яка завершилася 
наприкінці другої п’ятирічки. За 
роки Рад. влади Т. перетворився 
на одну з бавовницьких баз краї¬ 
ни. Сформувалися і зросли кадри 
нац. робітн. класу. Створювалася 
і розвивалася промисловість.. Бу¬ 
ло здійснено культурну револю¬ 
цію. 
Туркм. народ сформувався в соціа¬ 
лістичну націю. Під час Великої 
Вітчизн. війни 1941—45 трудящі Т. 
брали активну участь у боротьбі 
проти нім.;фашист. загарбників. 
19 тис. воїнів з Т. нагороджено ор¬ 
денами й медалями, 78 — удостоє¬ 
но звання Героя Рад. Союзу. К. 
Азалов, Б. Довлетжанов, Л. Г. 
Цибізов, А. В. Ахмедов та ін. цього 
звання удостоєні за подвиги в 
боях за визволення Рад. Укра¬ 
їни. З перших днів війни все 
г-во Т. було переведено на воєн¬ 
ний лад. У тилу трудящі подавали 
всебічну допомогу фронтові. Ева¬ 
куйовані в Т. на поч. війни пром. 
підприємства Ворошиловграда, 
Києва, Харкова та ін. міст подали 
значну допомогу в індустріаліза¬ 
ції республіки. В той самий час 

Виробництво основних видів промислової продукції 

Продукція 
Одиниця 
виміру 1940 1965 1970 1975 1982 

Електроенергія млрд. 
кВт • год 0,08 1,4 1,8 4,5 8,8 

Мінеральні доб¬ 
рива (в умовних 
одиницях) тис. т — 257 368 431 277 

Скло віконне тис. м2 2237 7665 8641 8856 5767 

Плити газові тис. шт. — 81,5 87 94 100 

Бавовна-волокно тис. т 71,5 150,3 222,7 350,1 366,5 

Шовк-сирець т 149 272 229 275 217 

Білизняний три¬ 
котаж млн. шт. 0,5 5,4 4,2 4,8 6,3 

Верхній трикотаж » » 0,2 0,8 2,0 1,8 2,2 

Панчішно-шкар¬ 
петкові вироби млн. пар 0,6 4,9 3,8 4,0 5,3 
Шкіряне взуття » » 0,7 1,8 2.1 2,9 3,5 

М’ясо (включаю¬ 
чи субпродукти 
1-ї категорії) тис. т 8,5 16,1 16,8 28,8 30,9* 

Олія > > 15,2 39,6 36,8 53,4 47,7* 

* 1981. 

населення Т. подавало допомогу 
у відбудові нар. г-ва визво¬ 
леним від нім.-фашист, окупан¬ 
тів районам країни, зокрема Во- 
рошиловгр. і Харків, областям. 
У післявоєнний час туркм. народ 
разом з усіма народами СРСР 
успішно розв’язує завдання даль¬ 
шого розвитку нар. г-ва республі¬ 
ки, перетворює в життя лінію пар¬ 
тії на вдосконалення розвинутого 
соціалізму. Т. нагороджено орде¬ 
нами Леніна (1957), Дружби на¬ 
родів (1972), Жовтневої Революції 
(1974). м. Мошев. 
Комуністична партія Туркмени¬ 
стану. Створена в лютому 1925 
шляхом об’єднання парт, орг-цій 
Туркм. області й туркм. райо¬ 
нів кол. Бухарської і Хорезмсь- 
кої нар. рад. республік у Кому¬ 
ністичну партію (більшовиків) 
Туркменистану — КП(б) Туркме¬ 
нистану. І з’їзд КП(б) Туркмени¬ 
стану відбувся 14—19.11 1925. 
З жовтня 1952 має сучасну назву. 
На 1.1 1983 налічувала 102 098 
членів і кандидатів у члени пар¬ 
тії. Черговий, XXII з’їзд відбув¬ 
ся 16—17.1 1981. Перший секре¬ 
тар ЦК Компартії Туркменистану 
— М. Г. Гапуров (з 1969). 
ЛКСМ Туркменистану засн. в бе¬ 
резні 1925. На 1.1 1983 в її лавах 
було 506 249 комсомольців. 
Профспілки Туркменистану на 1.1 
1983 налічували 1007 тис. членів. 
Народне господарство. За роки 
Рад. влади Т. з відсталої окраїни 
царської Росії перетворився на 
індустр.-агр. республіку з бага¬ 
тогалузевою пром-стю і великим 
механізованим с.-г. вироби. Нар. 
г-во Т. є складовою частиною єди¬ 
ного народногосподарського комп¬ 
лексу СРСР. Т. виділяється ви¬ 
добуванням і переробкою нафти, 
природного газу, хім. сировини, 
маш.-буд., текст, пром-стю, ви¬ 
робництвом бавовни (особливо тон¬ 
коволокнистої), каракулевих сму¬ 
шок, шовку-сирцю, вовни. В 
1982 V валовому сусп. продукті 
республіки на пром-сть припадало 
49,4 %, с. г.— 19,1 %, оуд-во — 
16,8% , транспорт і зв’язок — 4,6%. 
Капітальні вкладення в нар. 
г-во Т. 1982 становили 1413 млн. 
крб. (1965 — 522 млн. крб.). Про¬ 
дуктивність праці в пром-сті 1982 
зросла проти 1970 в 1,36 раза. 
Нац. доход республіки збільшив¬ 
ся за 1971—82 в 1,47 раза. Випла¬ 
ти і пільги з сусп. фондів спожи¬ 
вання зросли в 2,4 раза, роз¬ 
дрібний товарооборот— в 1,1 раза. 
За цей час введено в дію 11 946 
тис. м2 заг. (корисної) житл. площі. 
Т. входить до Середньоазіатсько¬ 
го екон. району СРСР і має тісні 
зв’язки з ін. районами країни. 
Промисловість. За ро¬ 
ки Рад. влади обсяг пром. вироби, 
в республіці збільшився в 206 раз. 
Обсяг пром-сті Т. 1982 зріс порів¬ 
няно з 1940 в 12 раз. Провідні 
галузі пром-сті: енергетика, газова, 
нафтова, хім., машинобудівна, лег¬ 
ка (гол. чин. галузі, які перероб¬ 
ляють с.-г. сировину), олійно-жи¬ 
рова, виноробна, буд. матеріалів. 
За видобуванням нафти Т. посі¬ 
дає 4-е місце серед союзних рес¬ 
публік (після РРФСР, Аз. РСР, 
Каз. РСР). Родовища нафти і 
нафтопереробна пром-сть зосеред¬ 
жені в зх. районах Т., в Красно- 

водській області. На Зх. Челекена 
її видобувають з мор. дна. За 
видобутком природного горю¬ 
чого газу Т. посідає 2-е місце в 
СРСР (після РРФСР). Осн. ро¬ 
довища: Ачакське, Наїпське, Шат- 
ликське, Гугуртлинське тощо. 
Швидкими темпами розвивається 
електроенергетика. За роки Ра¬ 
дянської влади збудовано Безмеїн- 
ську ДРЕС, Красноводську, Чард¬ 
жоуську ТЕЦ, Небіт-Датську газо¬ 
турбінну ДРЕС та ін. Почато 

На Красноводському судноремонтному 
заводі. 

буд-во (1968) найбільшої в Т. Ма¬ 
рийської ДРЕС (на газі); 6 енер¬ 
гоблоків заг. потужністю 1260 тис. 
кВт • год стали до ладу 1973— 
81. Нафтопереробна і нафтохім. 
пром-сть у республіці почала роз¬ 
виватися після введення в екс¬ 
плуатацію Красноводського наф¬ 
топереробного з-ду (1946—50), 
який виробляє бензин, гас, ди¬ 
зельне пальне, мазут, нафтобітум, 
електродний кокс, пральний поро¬ 
шок тощо. З 1968 виготовляє про¬ 
дукцію Челекенський з-д тех. вуг¬ 
лецю. Будується (з 1972) в с-щі 
Нефтезаводськ Чардж. обл. наф¬ 
топереробний з-д. Хім. пром-сть 
представлена вироби. сульфату 
натрію, йоду, брому, сірки, міне¬ 
ральних добрив, сірчаної кислоти, 
суперфосфату, фтористого алюмі¬ 
нію (Бекдаш, Челекен, Красно- 
водськ, Чарджоу, Небіт-Даг, Гаур- 
дак). Машинобудування і метало¬ 
обробка (ремонт тепловозів і авто¬ 
мобілів, вироби, потужних від¬ 
центрових нафтових насосів, вен¬ 
тилятори для пром. охолоджува¬ 
чів води, культиватори, електр. 
кабель, газові плити, устаткуван¬ 
ня для харч, пром-сті тощо) зосе¬ 
реджені в основному в Ашхабаді, 
а також у Чарджоу, Ташаузі, Кі- 
зил-Арваті, Красноводську, Мари, 
Небіт-Дагу. Підприємства пром- 
сті буд. матеріалів виробляють 
цеглу, азбоцем. листи і труби, 
залізобетонні вироби, скло й це¬ 
мент (Ашхабад, Безмеїн, Красно- 
водськ, Мари, Байрам-Алі, Небіт- 
Даг, Чарджоу). Осн. галузь лег¬ 
кої пром-сті — текстильна, вона 
спеціалізується на первинній об¬ 
робці місц. сировини — бавовни, 
вовни, шовковичних коконів, ви¬ 
роби. бавовняних, вовняних, шов¬ 
кових тканин і трикотажу. В Т. 
розвинуті такі галузі пром-сті: 
бавовноочисна (Мари, Байрам- 
Алі, Іолотань, Теджен, Чарджоу, 
Керкі, Ташауз та ін.); бавовня¬ 
на, шовкова, трикотажна, вовняна 
і шкіряна, швейна (Ашхабад, Ма¬ 
ри, Чарджоу, Небіт-Даг); взуттє¬ 
ва (Ашхабад)* Розвинуте килимар¬ 
ство (Гасан-Кулі, Казанджик, Не¬ 
біт-Даг, Бахарден, Ашхабад, Кі- 
зил-Арват, Мари, Ташауз тощо). 
В харч, пром-єті розвинуті олійно- 
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жирова, м'ясо-мол., виноробна, 
хлібопекарська, кондитерська, пи¬ 
воварна, соляна галузі тощо (Аш- 
хабад, Чарджоу, Мари, Красно- 
водськ, Ташауз, Безмеїн, Геок- 
Тепе, Карабекаул, Сандикачі). 
Сільське господарст- 
в о. За роки Рад. влади в Т. ство¬ 
рено велике високомеханізоване 
с. г. Заг. обсяг його продукції 1982 
зріс порівняно з 1970 на 47 %. На 
1.1 1983 у республіці було 337 
колгоспів і 113 радгоспів. Усі г-ва 
електрифіковані. С.-г. угіддя 1982 
становили 62,3 % заг. зем. площі, 
з них орні землі — 3,3 %, пасови¬ 
ща — бл. 96%. Основою земле¬ 
робства є поливні землі. Площа 
зрошуваних земель становила 1011 
тис. га (1982). Для зрошування 
використовують води річок, а та¬ 
кож підземні води (в передгір’ях 
Копетдагу). Збудовано водосхови¬ 
ща: Хауз-Ханське, Ташкепринсь- 
ке, Тедженське, Сариязинське та 
ін. Велике значення в розвитку еко¬ 
номіки Т. має Каракумський канал 
ім. В. І. Леніна. Провідна галузь 
с. г.— землеробство, яке зосеред¬ 
жене в основному в оазисах і пе¬ 
редгір’ях. Переважає бавовництво 
(гол. чин. тонковолокнистий ба¬ 
вовник); Т. займає 2-е місце в 
СРСР після Узб. РСР за вало¬ 
вим збором бавовни-сирцю. На кін. 
1983 в республіці зібрано 1178,1 
тис. т бавовни-сирцю, в т. ч. тонко¬ 
волокнистих сортів — 314,9 тис. т. 
Із зернових вирощують пшеницю, 
ячмінь, рис і джугару; з баштанних 
і овочевих — дині, кавуни, цибу¬ 
лю, часник тощо. 
Виноградники у плодоносному ві¬ 
ці займають 10 тис. га (1982; в 
основному в Ашхабадській і Ма¬ 
рийській областях). Площа плодо¬ 
во-ягідних насаджень у плодоно¬ 
сному віці становила 12 тис. га 
(гол. чин. у передгір’ях Копетдагу, 
Мургабському оазисі і зоні Ка¬ 
ракумського каналу); в долинах 
Атреку й його прит. Сумбару ви¬ 
рощують субтропічні культури 
(гранат, маслини, інжир, мигдаль 
тощо). 
Важливою галуззю с. г. республі¬ 
ки є тваринництво: м’ясо-вовново- 
го й молочно-м’ясного напрямів 
та конярство — в горах; каракулів¬ 
ництво, тваринництво м’ясо-вов- 
нового напряму й верблюдівницт- 
во— на рівнинах. Поголів’я (млн., 
на 1.1 1983): великої рогатої худо¬ 
би 0,7 (у т. ч. корів — 0,2), свиней 
— 0,2, овець і кіз — 4,5. Розвину¬ 
те шовківництво, в основному в 
Чардж., Марийс. і Ашхаб. обла¬ 
стях. Поширене бджільництво. 
Значно зросло рибне г-во (внутр. 
водоймища). У 1982 вироблено: 
м’яса (в забійній вазі) — 82 тис. 
т, молока — 323 тис. т, яєць — 
276 млн. шт., вовни — 13,4 тис. 
т. Парк с.-г. машин Т. становив 
(тис. шт., кін. 1982): тракторів (у 
фіз. одиницях) — 38,о, зернозби¬ 
ральних комбайнів—1,2. В рес¬ 
публіці ширрко здійснюються спе¬ 
ціалізація і концентрація с.-г. 
вироби, на основі міжгосподар¬ 
ського кооперування і агропромис¬ 
лової інтегращї. На 1.1 1983 в 
Т. налічувалося 78 міжгосп. під¬ 
приємств і орг-цій, у т. ч. тварин¬ 
ницьких — 14. 
Транспорт. У Т. розвинуті 
всі види транспорту. Основний з 

них — залізничний (78,5 % у заг. 
вантажообороті республіки). Довж. 
з-ць заг. користування 1982 стано¬ 
вила 2,12 тис. км. Гол. залізничні 
магістралі: Красноводськ — Таш- 
кент з відгалуженнями Мари — 
Кушка і Небіт-Даг — Вишка, 
Чарджоу — Кунград — Бейнеу 
та ін. Заг. довж. автошляхів — 
12,2 тис. км, у т. ч. з твердим по¬ 
криттям — 9,2 тис. км. Автомоб. 
транспортом сполучаються майже 
всі райони республіки. Судно¬ 
плавство по р. Амудар’ї і Кара¬ 
кумському каналу. Гол. мор. порт 
— Красноводськ, зв’язаний мор. 
поромом з Баку. Авіалінії сполуча¬ 
ють Ашхабад з Москвою, Ленін¬ 
градом, Києвом, Баку, Ташкен- 
том та іншими великими містами 
країни й майже з усіма містами 
й райцентрами республіки. Розви¬ 
вається трубопровідний транс¬ 
порт. Довж. нафтопроводів бл. 
650 км. Збудовано нафтопроводи 
Вишка — Красноводськ, Челекен— 
Красноводськ. Довж. газопрово¬ 
дів — 2,4 тис. км. У 1970 став 
до ладу газопровід Майське — 
Ашхабад — Безмеїн. Збудовані 
газопроводи з нафтових родовищ 
подають горючий газ для внутр. 
потреб республіки і в магістраль¬ 
ний газопровід Серед. Азія — 
Центр. У Основних напрямах еко¬ 
номічного і соціального розвитку 
СРСР на 1981—1985 роки і на пе¬ 
ріод до 1990 року в Т. на одинад¬ 
цяту п’ятирічку передбачено: 
збільшити вироби, пром. продук¬ 
ції на 21—24 %, електроенергії — 
в 1,8 раза; забезпечити прискоре¬ 
ний розвиток хім., легкої, харч, 
пром-сті і машинобудування; до¬ 
вести видобуток газу до 81—83 
млрд. м3; збільшити переробку 
нафти в 2 рази, вироби, мінераль¬ 
них добрив — у 2,8 раза; забезпе¬ 
чити зростання вироби, олії в 
1,7 раза; збільшити середньоріч¬ 
ний обсяг валової продукції с. г. 
на 14—16%; забезпечити серед¬ 
ньорічне вироби, зерна в кількос¬ 
ті не менш як 380 тис. тонн, бавов¬ 
ни-сирцю — 1210—1230 тис. тонн, 

т. ч. тонковолокнистої — 290— 
0 тис. тонн, м’яса (в забійній 

вазі) — не менш як 90 тис. тонн. 
Продовжити буд-во Каракумсько¬ 
го каналу. Дальший розвиток агро- 
пром. комплексу республіки, зо¬ 
крема с.-г. вироби., передбачено 
Продовольчою програмою СРСР 
на період до 1990 року, розробле¬ 
ною відповідно до рішень XXVI 
з’їзду КПРС і схваленою Трав¬ 
невим пленумом ЦК КПРС 1982. 

О. П. Лавров. 
Охорона здоров’я. В 1982 в 
Туркм. РСР налічувалося 32,3 тис. 
лікарняних ліжок (106,1 ліжка на 
Ютис. ж.); мед. допомогу подавали 
8,9 тис. лікарів (29,1 лікаря на 
10 тис. ж.) та 24,9 тис. осіб серед, 
мед. персоналу; діяли 290 жіночих 
консультацій, дит. поліклінік і 
амбулаторій. Лікарів готують у 
Туркм. мед. ін-ті (Ашхабад). Най¬ 
більш відомі курорти: кліматичні— 
Байрам-Алі, Фірюза, бальнеоло¬ 
гічний — Арчман, грязьовий — 
Моллакара. 
Народна освіта, наукові та куль¬ 
турно-освітні заклади. До вход¬ 
ження до складу Росії на тер. Т. 
діяли лише конфесіональні школи, 
зокрема мектеби й медресе, де 

навчалися діти привілейованих 
верств населення. З приєднанням 
Т. до Росії почали створюватися 
т. з. рос.-тубільні школи, які, 
однак, істотного впливу на рівень 
освіти нар. мас зробити не могли. 
На поч. 20 ст. письменних серед 
корінного населення Т. було 0,7 %. 
В 1914/15 навч. р. в кол. Закас¬ 
пійській обл. працювало 58 шкіл, 
з них 27 — у сільс. місцевості. 
Серед, спеціальних і вищих навч. 
закладів не було. Рад. влада від¬ 
крила туркм. народові шлях до 
освіти й розвитку нац. культу¬ 
ри. У 20-х рр. розгорнуто роботу 
по ліквідації неписьменності серед 
дорослого населення, яку в основ¬ 
ному завершено наприкінці 30-х 
рр. Особлива увага приділялася 
жіночій освіті. З 1937/38 навч. 
р. розпочато перехід до заг. 7-річ- 
ного навчання. В 1959 запровад¬ 
жено обов’язкове 8-річне навчан¬ 
ня. До 1976 в основному завер¬ 
шено перехід до заг. серед, освіти. 
В 1982/83 навч. р. у Т. в 1,9 тис. 
загальноосв. школах налічувало¬ 
ся 0,8 млн. учнів, у 35 серед, спец, 
навч. закладах — 34,6 тис. учнів, 
у 8 вищих навч. закладах — 38,7 
тис. студентів. Вузи: Туркменсь¬ 
кий університет; ін-ти: політех., 
с. -г., пед. ін-т мистецтв, мед., нар. 
г-ва та ін.— в Ашхабаді, пед. ін-т 
у Чарджоу. В 1982 профес.-тех. 
уч-щами підготовлено 21,1 тис. 
кваліфікованих робітників. У рес¬ 
публіці діють Академія наук Турк¬ 
менської РСР (16 наук, установ; 
21 академік і 28 членів-кореспон- 
дентів; 1983), у її числі— наук.-ви- 
робниче об’єднання чСонце», Ін-т 
фізики Землі й атмосфери, Ін-т хі¬ 
мії, Ін-т пустель та ін. Ін-т тубер¬ 
кульозу, Ін-т радіології та рентге¬ 
нології, Ін-т онкології, ін. наук, 
установи. Працює Туркм. філіал 
Ін-ту марксизму-ленінізму при 
ЦК КПРС. В республіці налічу¬ 
ється 5,3 тис. наук, працівників, 
зокрема понад 100 докторів і 2 тис. 
кандидатів наук. На кожну ти¬ 
сячу працівників, зайнятих у на¬ 
родному господарстві, вищу й се¬ 
редню (повну й неповну) освіту 
мають 879 чоловік (1983). 
В Т. 1,4 тис. масових б-к (фонд — 
14,3 млн. одиниць зберігання), 
зокрема найбільші б-ки — Держ. 
б-ка Туркм. РСР ім. К. Маркса, 
Центр, наук, б-ка АН Туркм. 
РСР, обидві — в Ашхабаді; 7 теат¬ 
рів, Туркм. кінний цирк, філармо¬ 
нія; 1,3 тис. кіноустановок з плат¬ 
ним показом; 1,2 тис. клубних зак¬ 
ладів; 15 держ. музеїв: Музей істо¬ 
рії Туркм. РСР, Музей образотвор¬ 
чих мистецтв Туркм. РСР — в Аш¬ 
хабаді, Меморіальний музей 26 ба¬ 
кинських комісарів і Істор.-крає¬ 
знавчий — у Красноводську, Обл. 
історико-революц. музей у м. Ма¬ 
ри, Історико-краєзнавчий у Небіт- 
Дагу та ін. Серед позашкільних 
закладів — палаци й будинки піо¬ 
нерів і школярів, станції юних 
техніків і натуралістів, дит. спорт, 
школи тощо. 
Преса, радіомовлення, телебачен¬ 
ня. Працюють вид-ва чТуркмени- 
стан», чИлим» (чНаука»), Головна 
редакція Туркм. Рад. Енциклопе¬ 
дії та ін. В 1982 в Т. видано 703 
назви книг і брошур тиражем 
5,9 млн. прим., з них 314 туркм. 
мовою тиражем 4,1 млн. прим. 

ТУРКМЕНСЬКА 
РСР 

Ловіння риби на Кас¬ 
пійському морі. 

Посівні площі 
сільськогосподарсь¬ 
ких культур 
(тис. га) 

Посівна пло¬ 
ща 

1
9

4
0
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2

 

Вся посівна 
площа 411 950 

Зернові куль¬ 
тури 183 132 
Технічні куль¬ 
тури 160 521 

в т. ч. бавов¬ 
ник 150 521 

Овоче-баштан- 
ні й картопля 16 44 

Кормові 
культури 00

 

253 

Валовий збір основних 
сільськогосподарсь¬ 
ких культур (тис. т) 

С.-г. 
культури 1940 1982 

Зернові 
культури 124 257* 

в т. ч. 
кукуру¬ 
дза на 
зерно 96* 

рис 3,5 24* 

Бавовна^ 
сирець 211 1178 

Овочі 32 288 

Плоди і 
ягоди 5 36 

Виноград 16 62 

* В середньому за 
1976-80. 
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ТУРКМЕНСЬКА 
РСР 

Сірчанокислотний цех 
Чарджоуського хімічно¬ 
го заводу імені В. І. Ле¬ 
ніна. 

Гекинський килим. 
Фрагмент. Кінець 18 ст. 

У республіці виходять 34 журнали 
річним тиражем 10,9 млн. прим., 
у т. ч. 15 туркм. мовою річним 
тиражем 10,4 млн. прим.; 69 газет 
річним тиражем 183 млн. прим., 
у т. ч. 55 туркм. мовою річним ти¬ 
ражем 136 млн. прим. Друк, ор¬ 
ган ЦК Компартії Туркменистану 
— журн. «Туркменістан комму- 
ністі» («Комуніст Туркмениста¬ 
ну», туркм. мовою). Друк, органи 
ЦК Компартії Туркменистану, 
Верховної Ради і Ради Міністрів 
Туркм. РСР — газ. «Совєт Туркме- 
ністани» («Радянський Туркмени¬ 
стан», туркм. мовою) і «Туркмен- 
ская искра» (російською мовою). 
В Ашхаоаді — Туркменське ін- 
форм. агентство (Туркменінформ). 
Регулярне радіомовлення — з 
1927; респ. радіомовлення туркм. 
і рос. мовами. Респ. телебачення. 
Телевізійні передачі — з 1959, 
з 1974 — кольорові передачі; теле¬ 
центр — в Ашхабаді, телестудії 
— в Красноводську, Небіт-Дагу, 
Чарджоу. Ретранслюються пере¬ 
дачі Центр, телебачення. 
Література. Виникнення усно-по¬ 
етичної нар. творчості туркменів 
сягає в далеку давнину. Вона 
представлена казками про тварин, 
фантастичними, побутовими каз¬ 
ками, дастанами, піснями, при¬ 
слів’ями і приказками, загадка¬ 
ми, анекдотами тощо. Значною 
пам’яткою фольклору є епос «Ге- 
рогли» (17 ст.). Дастани як оригі¬ 
нальна форма поширювалися з 18 
ст. («Шасенем і Гарип», «Хюрлук- 
га і Хемра», чАсли і Керем» та ін.). 
До серед. 18 ст. в туркм. л-рі пере¬ 
важала дидактична поезія. Визнач¬ 
ним представником л-ри 18 ст. був 
Д. Азаді. Основоположник туркм. 
л-ри і літ. мови — Махтумкулг. 
Значний розвиток туркм. л-ри при¬ 
падає на кін. 18—19 ст. В цей 
час жили і творили Н. Андаліб, К. 
Магрупі, А. Шабенде, С. Сеїдг, К. 
Зелілі, М. Кеміне, К. Молланепес. 
Після перемоги Великої Жовтн. 
соціалістич. революції почався но¬ 
вий етап у розвитку туркм. л-ри. 
У становленні туркм. рад. л-ри 
активну участь брали Кермолла. 
А. Молламурт, Дурди Клич, Б. 
КербабаєвК. Бурунов, А. Каушу- 
тов. У 20—30-х рр. л-ра поповни¬ 
лася творами поетів і прозаїків 
O. Тачназарова, Ш. Кекілова, 
А. Кекілова, А. Ніязова, Ч. Аши- 
рова, Б. Сейтакова, Н. Сарихано- 
ва, драматургів А. Карлієва, Б. 
Аманова та ін. У роки Великої 
Вітчизн. війни туркм. письменни¬ 
ки виступали з патріотичними тво¬ 
рами — поети Ата Салгх, Ш. Ке- 
кілов, Я. Насирлі, П. Нурбердиєв, 
К. Курбансахатов, К. Сейтлгєв, 
P. Алієв, прозаїки Б. Кербаба¬ 
єв, Н. Сариханов, Б. Солтаннгя- 
зов, X. Ісмаїлов, К. Ішанов, 
А. Ніязов, А. Каушутов, Д. Хал- 
дурди та ін. На поч. 50-х рр. в л-ру 
прийшли А. Атаджанов, М. Сеї- 
дов, К. Курбаннепесов, А. Хаїдов, 
НІ. Борджаков та ін. Післявоєн. пе¬ 
ріод відзначається дальшим роз¬ 
витком драматургії (Г. Мухтаров, 
К. Сейтлієв та ін.). В кін. 60 — на 
поч. 70-х рр. з’явилися романи 
Б. Худайназарова, К. Кулієва, 
Б. Сейтакова. В цей час почали 
виступати А. Курбанов, О. Ак- 
мамедов, Я. Маметієв, Т. Джума- 
гельдієв та ін. Л-ра для дітей 

представлена творами Б. Керба- 
баєва, X. Ісмаїлова. М. Гарриєва, 
К. Тангрикулієва, А. Баймура- 
дова та ін. В галузі літературо¬ 
знавства і літературної критики 
працювали і працюють А. Мура- 
дов, У. Абдуллаєв, Дж. Аллаков, 
Р. Рсджебов та ін. За Рад. влади 
широкого розвитку набули взаємо¬ 
зв’язки туркм. і укр. л-р. Туркм. 
мовою видано твори Т. Шевченка, 
І. Франка, ряду сучас. укр. пись¬ 
менників. Про Україну писали X. 
Ісмаїлов, Б. Солтанніязов, Р. Алі¬ 
єв, Д. Халдурди. Твори укр. пись¬ 
менників перекладали К. Сейтлі¬ 
єв, Р. Сеїдов, Б. Сейтаков, Б. 
Солтанніязов. К. Курбансахатов. 
На Україні видано твори Махтум- 
кулі і рад. туркм. письменни¬ 
ків А. Каушутова, Б. Кербабає- 
ва, Г. Мухтарова, Н. Сариханова. 
Туркм. народові, його дружбі з 
укр. народом присвятили свої тво¬ 
ри А. Турчинська, Л. Забашта, 
М. Шумило, Я. Шпорта, П. До- 
рошко. Спілка письменників — 
з 1934. А. Улугбердиєв. 
Архітектура. На тер. Т. зберегли¬ 
ся з 6—5-го тис. до н. е. залиш¬ 
ки пізньопалеолітичних поселень 
(Джейтун, Песседжик-Тепе, побли¬ 
зу Ашхабада), з 4—3-го тис. до 
н. е.— залишки енеолітичних посе¬ 
лень (Геоксюр, поблизу Теджена; 
Кара-Тепе, за 4 км від Артику; 
Чакмакли-Тепе, Монджукли-Тепе, 
обидва — на Сх. від Міана), від 
епохи бронзи (3—2-е тис. до н. 
е.) — залишки поселень (Намазга- 
Тепе, поблизу Каахка; Улуг-Тепе, 
поблизу Душака) з житл. будин¬ 
ками, ремісничими кварталами, 
громад, площами. В 1-й пол. 1-го 
тис. до н. е. виникли міста з ук¬ 
ріпленими цитаделями (Ерк-Кала 
в Мерві; Елькен-Тепе, поблизу 
Каушута). Пізніше споруджено 
культові комплекси та палацові ан¬ 
самблі (храмові будівлі в Мансур- 
Тепе, поблизу м. Ніси). В архі¬ 
тектурі 6—7 ст. застосовували 
своєрідні склепінчасті системи, бу¬ 
дували численні феод, замки-кеш- 
ки (Нагім-Кала та ін.). У період 
середньовіччя (9—14 ст.) швидко 
розвивалися міста. На караванно¬ 
му шляху від Мерва до Хорезму 
споруджували численні караван- 
сараї, з 4-айванним внутр. подві¬ 
р’ям (Акча-Кала, Часи-Кала та 
ін.); в містах будували мечеті 
(Шир-кабір), різних типів мавзо¬ 
леї: центрально-купольні (Абдул- 
ли ібн-Бурейди в Мерві, Ярти- 
Гумбез в Серахсі), портально-ку¬ 
польні (Абу-ль-Фазла в Серахсі), 
круглі або 8-кутні у плані, шатро¬ 
ві з пірамідальним або конічним 
куполом (мавзолей Текеша в Куня- 
Ургенчі). Будували нові типи місь¬ 
ких двоповерхових будинків. У 
оздобленні споруд широко засто¬ 
совували різьблення по ганчу, фі¬ 
гурну цегляну кладку, живопис 
тощо. В 14—15 ст. будували чис¬ 
ленні інженерні споруди: водо- 
сховища-сардоби, мости (Ташке- 
прі, Пуліхатун). У 17—18 ст. від¬ 
бувся спад монументального буд- 
ва, розквіту досягла архітектура 
нар. житла. З приєднанням Т. до 
Росії почалося швидке зростання 
міст (Асхабад, Чарджуй, Байрам- 
Алі, Кізил-Арват), які забудову¬ 
вали за принципом російського 
містобудування. 

За рад. часу здійснено і е - а ро¬ 
боти по плануванню, реко, . грук- 
ції, впорядкуванню та ^аг> чадові 
існуючих і нових місі, селищ і 
сіл. Інтенсивно розвиваються міста 
Неб'т-Даг, Красноводськ, Мари, 
Ташауз та ін. Після землетрусу 
(1948) майже заново відбудовано 
столицю республіки Ашхаоад. Се¬ 
ред споруд — будинки Ради Міні¬ 
стрів Туркм. РСР (1954—55, арх. 
В. Новосадов) та ЦК Компартії 
Туркменистану (1955, арх. А. 
Афанасьєв та ін.), університет 
(1961, арх. М. Камишников та 
ін.), готель «Ашхабад» (1967, арх. 
А. Ахмедов та ін.), будинок Турк- 
менінформу (1970, арх. В. Висо- 
тін), ансамбль центральної площі 
ім. К. Маркса (1967, арх. Ахме¬ 
дов та ін.) з будинками «Каракум- 
буду» (1967, арх. Ахмедов та ін.), 
б-ки ім. К. Маркса (1969—74, арх. 
Ахмедов та ін.) та меморіальним 
комплексом Борцям Революції 
(70-і рр., арх. Ф. Алієв та ін., 
скульптори Д. Джумадурди та ін.), 
автовокзал (1981, арх. Б. Тищен¬ 
ко), всі — в Ашхаоаді. У 1972 в 
Ашхабаді, зокрема, споруджено 
пам’ятник Т. Шевченку (скульптор 
М. Лисенко; іл. див. до ст. Аиі- 
хабад, т. 1, с. 309). У 1936 в 
Ашхабаді засн. Спілку архітек¬ 
торів Туркм. РСР. 
Образотворче мистецтво. На тер. 
Т. в Песседжик-Тепе знайдено дав¬ 
ні настінні розписи із зображен¬ 
ням сцен полювання. В 6—4-му 
тис. до н. е. з’явилися перші 
зразки скульптури (статуетки лю¬ 
дей і тварин). Неолітичну керамі¬ 
ку характеризують ліплені посу¬ 
дини з червоним і коричнево-чор¬ 
ним орнаментом, енеолітичну -- 
різноманітність гейм, орнаментів і 
схематизованих зооморфних моти¬ 
вів. З кін. 4—1-ї пол. З ст. до н. е. 
в пд. районах Т. склався локаль¬ 
ний варіант сх.-елліністичної 
культури, в пн. районах мист. роз¬ 
вивалось у річищі худож. культу¬ 
ри Давнього Хорезму. В 5—12 ст. 
на тер. Т. було поширене переваж¬ 
но декор.-ужиткове мистецтво 
(архіт. мозаїка, кераміка, вироби 
з металу, килимарство, ткацтво, 
ювелірні вироби тощо). У 18 — на 
поч. 20 ст. найпоширенішим ви¬ 
дом худож. ремесла було ки¬ 
лимарство (текинські, салирські 
та ін. осередки). В 70-х рр. 19 ст. 
в Т. працювали рос. художники 
М. Каразін, Л. Дмитрієв-Кавказь- 
кий, на поч. 20 ст.— Р. Мазель, 
М. Лібаков та ін. На 80-і рр. 19 
ст. припадає початок творчості 
першого туркм. художника Н. 
Іомудського. В рад. час в Т. було 
організовано «Ударну школу мис¬ 
тецтв Сходу» (1920). В цей час 
набули поширення різні види ре- 
волюц. агітаційного мист. (плака¬ 
ти, оформлення агітпоїздів, свят 
тощо). В 30-х рр. розвитку мисте¬ 
цтва живопису сприяла творчість 
Б. Нуралі і С. Беглярова. Новим 
соціальним перетворенням у житті 
народу присвятили свої твори ху¬ 
дожники С. Бегляров, І. ЧерінькОу 
Ю. Данешвар. У 60—80-х рр. до¬ 
сягнення туркм. образотворчого 
мист. пов’язані з творчістю живо¬ 
писців І. Кличева, Г. Брусенцова, 
А. Хаджієва, Н. Ходжамухаме- 
дова, К. Бекмурадова, М. Маме- 
дова, Ч. Амангельдиєва, Д. Байра- 



мова, скульпторів Д. Джумадур- 
ди, К. Ярмамедова та ін. Розви¬ 
ваються традиційні види декор. - 
ужиткового мистецтва (килимар¬ 
ство, вишивка, золотарство, ви¬ 
готовлення виробів із шкіри). 
В 1939 засновано Спілку худож¬ 
ників Туркм. РСР. 
Музика. Джерела туркм. муз. 
культури сягають у далеку давни¬ 
ну, про що свідчать археол. па¬ 
м’ятки, нар. легенди. Формування 
туркм. музики почалося в 6 ст. 
В 11 — 13 ст. середньовічна муз. 
культура туркменів досягла знач¬ 
ного розквіту. Навала орд ко¬ 
човиків і походи Тімура (13—14 
ст.) завдали шкоди нац. культу¬ 
рі, туркм. племена жили ізольо 
вано від ін. народів, тому музика, 
зберігаючи певні стилістичні зв’яз¬ 
ки з муз. мист. народів Серед. 
Азії, Близького й Серед. Сходу, 
розвивалася своєрідно і самобут¬ 
ньо, має багато рис давнього поход¬ 
ження. В ній переважають інструм. 
і вокально-інструм. імпровізації, 
немає уніфікованої системи ладів 
(типової для ін. сх. культур). 
Ладово-інтонаційний розвиток ут¬ 
ворює складні звукоряди, переваж¬ 
но мінорні зі зниженими ступеня¬ 
ми. В інструм. музиці (дутарному 
двоголоссі) переважають кварто- 
квінтові співвідношення. Вокаль¬ 
на і інструм. музика багато орна¬ 
ментована. Метроритміка часто 
визначає розгортання форми у 
фольклорних наспівах. Викори¬ 
стовуються перемінні, складні, мі¬ 
шані розміри — 5/8, 7/8 та ін. 
Форма інструм. п’єс — тричастин- 
на репризна або розімкнута дво- 
частинна. Пісенні жанри — хувді 
(колискові), ляле (дівочі ліричні), 
яр-яр (весільні). Танцю в дожовт¬ 
невий час практично не було. Муз. 
інструменти — дутар (струнно- 
щипковий, 2-струнний), гіджак 
(струнно-смичковий, використо¬ 
вується в ансамблі з дута ром), тюй- 
дук, дилі-тюйдук, гопуз (духо¬ 
ві). Нар. профес. співаки-бахші 
(Кель, Шукур, Сари — 19 ст., 
Т. Суханкулієв, П. Сариєв, М. 
Тачмурадов, С. Джепбаров — 20 
ст.) під акомпанемент дутара (те¬ 
пер виступають у супроводі дуе¬ 
ту — дутара і гіджака) виконували 
дастани (оповіді на класичні і 
сх. сюжети) і айдими (ліричні піс¬ 
ні на поетичні і власні тексти). 
Після Великої Жовтн. соціалістич. 
революції розвивається профес. 
музика. В її становленні велику 
роль відіграла етнографія, експе¬ 
диція (1925—29) В. Успенсько¬ 
го. На основі виданої ним збір¬ 
ки було написано перші твори на 
туркм. теми (С. Василенка, О. 
Зноско-Боровського, М. Іполито- 
ва-Іванова та ін.). В 1929 в Аш- 
хабаді було відкрито худож. тех¬ 
нікум з муз. відділенням (з 1935 — 
Муз. уч-ще, тепер ім. Д. Овезо¬ 
ва). З 1935 при Моск. консервато¬ 
рії діє туркм. відділення, яке за¬ 
кінчили перші нац. композитори 
А. Кулієв, В. Мухатов, Д. Овезов. 
У 1929 створено симф. оркестр, 
1934 — хор, 1941 — Театр опе¬ 
ри та балету (з 1956 — їм. Мах¬ 
тумкулі). Під час Великої Вітчизн. 
війни 1941—45 створено перші 
туркм. опери—чЗохре і Тахір» А. 
Шапошникова (1941; 2-а ред. спіль¬ 
но з В. Мухатовим, 1953), чШасе- 

нем і Гарип» А. Шапошникова і 
Д. Овезова (1944), балет чАлдар- 
Косе» К. Корчмарьова (1942). У 
цей час зміцнювалися творчі зв’яз¬ 
ки туркм. і укр. муз. культур: 
у Ашхабаді жили і працювали А. 
Штогаренко, О. Зноско-Боровсь- 
кий (балет чАкпамик», 1945, спіль¬ 
но з В. Мухатовим), Ю. Мейтус 
(опера чАбадан», 1943, спільно 
з А. Кулієвим). Про якісне зро¬ 
стання і жанрову різноманітність 
туркм. рад. музики свідчать пер¬ 
ша комічна опера чКеміне і кази» 
А. Шапошникова і В. Мухатова 
(1947), балет чЧудовий лікар» 
М. Равича та Н. Мухатова (1960), 
соната для фортепіано А. Куліє- 
ва (1946), концерт для фортепіа¬ 
но з оркестром А. Шапошникова 
(1947), симф. твори В. Мухатова— 
чТуркменська сюїта» (1950), поема 
чМоя Батьківщина» (1951), во¬ 
кальні твори А. Кулієва, В. Ахме- 
дова, Г. Држевського, музика для 
оркестру нар. інструментів Г. Ара- 
келяна, К. Кулієва. В 60—70-х рр. 
відбулись істотні зрушення у сти¬ 
лістиці туркм. музики. Усклад¬ 
нюється її інтонац. мова, розши¬ 
рюється жанрова палітра. До но¬ 
вих засобів муз. виразності вдають¬ 
ся Ч. Нуримов (балети чЗагибель 
Суховія», 1967, чКугітангська тра^ 
гедія», 1977; симф. чТекинські 
фрески», 1969; фп. концерт, 1973; 
чГазелі» — концерт для гобою з 
оркестром, 1977), Н. Халмаме- 
дов (вокальні цикли на вірші С. 
Єсеніна, 1971, і Г. Гейне, 1974), 
А. Агаджиков (опери чСона», 1964; 
чТривожна ніч», 1969; балетчФірю- 
за», 1974), Р. Аллаяров (ораторія 
на слова Р. Тагора, 1972; концерт- 
симфонія для камерного оркестру, 
1976). Плідно працюють представ¬ 
ники старшого і середнього поко¬ 
лінь — В. Мухатов (опера чКі¬ 
нець кривавого водорозділу», 1967, 
2 симфонії, 1974, 1980), А. Кулієв 
(скрипковий концерт, 1962; канта¬ 
та чЛенін завжди з нами», 1970, 
балет чСерце, знайдене в пісках», 
1975) , Д. Овезов (ораторіячЛенін», 
1964; кантата чКомуніст», 1966), 
Н. Мухатов (опера чКейміркер», 
1976) , Ч. Артиков (опера чНа сві¬ 
танку», 1970), Д. Нуриєв (балет 
чНусай», 1979). Серед туркм. ви¬ 
конавців — диригент нар. арт. 
СРСР X. Аллануров; вокалісти 
нар. артисти СРСР А. Аннакуліє- 
ва, М. Кулієва, М. Шахбердиєва; 
солісти балету засл. артисти Туркм. 
РСР Г. Мусаєва і А. Пурсіянов; 
піаніст засл. арт. Туркм. РСР В. 
Сапєгін; скрипаль Н. Аміянц; ду- 
тарист Ч. Тачмамедов, гіджакіст 
А. Авлієв, пойдукіст Б. Ма- 
шаков. В республіці працюють: 
Туркм. театр опери та балету 
ім. Махтумкулі, респ. Філармонія 
ім. М. Тачмурадова (1938), у її 
складі — симф. оркестр, оркестр 
нар. інструментів ім. П. Сариєва, 
ансамбль танцю Туркм. РСР; хор 
і естрадний оркестр Держтелера¬ 
діо Туркм. РСР; Пед. ін-т мистецтв 
(1972, Ашхабад), респ. Музичне 
уч-ще ім. Д. Овезова (Ашхабад), 
муз. уч-ща в Чарджоу (1975), Ма¬ 
ри (1978), Ташаузі (1979), мережа 
муз. шкіл. Спілка композиторів 
Туркм. РСР — з 1939. У розвиток 
туркм. рад. музики значний вне¬ 
сок зробили укр. композитори. Зо¬ 
крема, Ю. Мейтус, крім опери 

чАбадан», написав опери чЛейлі 
і Меджнун» (1946, разом з Д. Ове- 
зовим) та чМахтумкулі» (1962), 
а також симф. твори — чТуркмен- 
ську симфонію» і чПоему пам’яті 
Айдогди Тахірова». О. Зноско- 
Боровському належить симфонія 
чДжан Туркменистан» (1961). 
Відбувається взаємний обмін гаст¬ 
ролями муз. колективів і окремих 
виконавців. В. А. Гуревич. 
Театр. В дожовтневі часи туркм. 
народ не мав профес. театру. 
Елементи театр, видовищ були ли¬ 
ше у виступах нар. співаків, роз¬ 
повідачів легенд, а також у нар. 
святах, спорт, змаганнях, іграх 
і обрядах. З 1918 почали створю 
ватися аматорські театр, гуртки, 
більшість яких виступала рос., 
укр., вірм., азерб. і тат. мовами. 
Проте ці гуртки зіграли велику 
роль у пропаганді театр, мистецт¬ 
ва серед туркм. населення. Вели¬ 
ке значення мала робота театр, 
груп Політвідділу Туркестанського 
фронту, які ставили п’єси на ак¬ 
туальні теми. В 1926 Наркомос 
Туркм. РСР організував першу 
нац. драм, студію, серед керівни¬ 
ків і педагогів якої були драматур¬ 
ги К. Бурунов і А. Каушутов, ре¬ 
жисер Ю. Алім-заде, навчались ак¬ 
тори Сурай Мурадова, А. Куль- 
мамедов, К. Бердиєв, А. Карлієв, 
О. Дурдиєва, ІС. Кульмурадов та 
ін. В 1929 на базі цієї студії було 
створено туркм. театр (тепер 
Туркм. геатр драми ім. Моллане- 
песа). В перші роки діяльності 
театру до його складу ввійшли 
також випускники ашхабадського 
Худож. технікуму і учасники ху¬ 
дож. самодіяльності — Сона Му¬ 
радова, А. Дурдиєв, М. Черкезов. 
X. Аннадурдиєв та ін. В репертуа¬ 
рі театру твори молодої нац. дра¬ 
матургії (чПідйом» Кербабаєва, 
чАйна» Карлієва), укр. і рос. ав¬ 
торів (чПлатон Кречет», чЗагибель 
ескадри» Корнійчука, чЗаколот» 
за Фурмановим, чЛюбов Ярова» 
Треньова), рос. і зарубіжної кла¬ 
сики (чРевізор» М. Гоголя, чСлу- 
га двом панам» Гольдоні) та ін. 
В ЗО—40-х рр. у туркм. театр, 
мистецтві на основі Стпаніславсь- 
кого системи утверджується метод 
соціалістичного реалізму. В 1941 
відкрилися нові театри в Мари, 
Керкі, Кізил-Арваті, ін. містах, во¬ 
ни поповнюються акторами, які за¬ 
кінчили Держ. ін-т театр, мистецт¬ 
ва ім. А. В. Луначарського (Мо¬ 
сква). Під час Великої Вітчизн. 
війни в репертуарі театрів були 
п’єси Б. Кербабаєва, А. Кекілова, 
К. Симонова, присвячені боротьбі 
проти фашист, загарбників. Широ¬ 
кої громад, популярності набула 
вистава О. Корнійчука чфронт». 
Повоєнні успіхи туркм. театру по¬ 
в’язані з виставами за творами 
Г. Мухтарова, К. Сейтлієва, О. 
Островського, М. Горького, У. 
Шекспіра та ін. В 1964 відбулася 
прем’єра п’єси А. Атаджанова 
чКушкинська фортеця», в якій 
вперше в туркм. драматургії ство¬ 
рено образ В. І. Леніна (в гол. ролі 
К. Дурдиєв). У 60—80-х рр. туркм. 
театри ставили п’єси X. Дер’яєва, 
Б. Аманова, Г. Мухтарова, А. 
Мамілієва, Б. Суханова, К. Ку¬ 
лієва, В. Іванова, М. Погодіна, 
О. Корнійчука, М. Ібрагімова, 
І. Юмагулова та ін. З 1926 працює 
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РСР 

Монумент воінам-турк- 
менистанцям, які заги¬ 
нули у Великій Вітчиз¬ 
няній війні 1941—45, в 
Ашхабаді. Скульптор 
Д. Джумадурди, архі¬ 
тектори Ф. Багіров і 
А. Курбанлієв. 1970. 

Мавзолей Фахреддіна 
Разі в Куня-Ургенчі. 
Друга половина 12 ст. 
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Турнепс. Верхня части¬ 
на квітучої рослини і 
коренеплоди. 

Турухтан. Самець 
у шлюбному вбранні. 

Турпан: 
1 — самець; 
? — самка. 

Рос. драм, театр ім. О. С. Пуш¬ 
кіна, 1964 відкрито Театр юного 
глядача (в Ашхабаді), 1938 за¬ 
сновано Драм, театр ім. Кеміне 
в Мари та Муз.-драм, театр у 
Ташаузі га ін. Серед відомих 
діячів туркм. театр, мистецтва — 
нар. артисти СРСР Б. Аманов, 
А. Дурдиєв, А. Кульмамедов, Сона 
Мурадова, А. Карлієв, М. Черке- 
зов, М. Кирилов, С. Атаєва, нар. 
артисти Туркм. РСР Су рай Му- 
радова, К. Бердиєв, Т. Гафурова, 
Н. Союнова, М. Аймедова. 
Кіно. В 1926 було створено кіно¬ 
фабрику, згодом кіностудію«Турк- 
менфільм» (тепер ім. А. Карлієва), 
де почали знімати хронікально- 
документальні стрічки. Перший 
документально-ігровий фільм — 
«Біле золото» (1929, реж. А. Вла- 
дичук). 
Поставлено документальні фільми: 
«Перший у пустелі» (1932), «Небу¬ 
вале» (1936) та ін. Перший худож. 
фільм — «Забути не можна» (1931, 
реж. Д. Познанський). Кращі 
довоєнні кінотвори: «Я поверну¬ 
ся» (1935, реж. О. Ледащев), «Дур- 
сун» (1940, реж. Є. Іванов-Бар- 
ков). У роки Великої Вітчизн. 
війни на базі Ашхабадської кіно¬ 
студії укр. кіномитцями були ство¬ 
рені фільми «Як гартувалася 
сталь» (1942, реж. М. Донськой), 
«Партизани в степах України» 
(1943, реж. І. Савченко). В 1948 
поставлено муз. комедію «Дале¬ 
ка наречена» (реж. Іванов-Барков). 
У 60—80-х рр. значно розшири¬ 
лася тематика туркм. кіно, при¬ 
йшли нові кадри кіномитців. Се¬ 
ред фільмів— «Айна» (1961, реж. 
А. Карлієв, В. Іванов), «Вирішаль¬ 
ний крок» (1965, реж. Карлієв), 
«Змагання» (1964), «Вгамування 
спраги» (1966; обидва—реж. Б. 
Мансуров), «Колір золота» (1974), 
«Викрадення скакуна» (1978), 
«Ось повернеться батько» (1982; 
всі — реж. X. Какабаєв), «Невіст¬ 
ка» (1971), «Дерево Джамал» (1981; 
обидва — реж. X. Нарлієв). Філь¬ 
ми режисерів Б. Мансурова та X. 
Нарлієва нагороджені призами 
міжнар. та всесоюзних кінофести¬ 
валів. Актори туркм. кіно: Г. 
Ходжаєв, С. Карриєв, О. Дурдиє- 
ва, М. Аймедова та ін. Створю¬ 
ються документальні та мульти¬ 
плікаційні фільми, виходять кі¬ 
ножурнали «Советский Туркмени¬ 
стан», «Найза». В 1963 створено 
Спілку кінематографістів Туркм. 
РСР. Іл. див. на окремому ар¬ 
куші, с. 448—449. 

Л. Д. Гоголев. 

Літ.: Ленин В. И. О Средней Азии и 
Казахстане. Ташкент, 1960; Амане- 
ков Д., Бабаев А., Вейсов К. Геогра- 
фия Туркменской ССР. Ашхабад, 
1962; Бабушкин Л. Н., Когай Н. А. 
Физико-географическое райони рова- 
ние Туркменской ССР. Ташкент, 
1971; История Туркменской ССР, 
т. 1—2. Ашхабад, 1957; История 
Советского Туркменистана, ч. 1— 
2. Ашхабад, 1970; Гапуров М. Г. Со¬ 
ветский Туркменистан. М., 1982; 
Ташлиев Ш. Гражданская война и 
английская воєнная интервенция в 
Туркменистане, т. 1—2. Ашхабад, 
1974—75; История сельского хозяй- 
ства и дайханства Советского Турк¬ 
менистана (1917—1977 гг.), кн. 1—2. 
Ашхабад, 1979—80; Реджепов П. П., 
Чирков Н. П. В едином строю на- 
родов-братьев. М., 1980; Советский 
Союз. Туркменистан. М., ІІ-69; 
Фрейкин 3. Г. Туркменская ССР. 

Зкокомико-географическая характе¬ 
ристика. М., 1957; Кор-Огльї X. 
Туркменская литература. М., 1972; 
Алиева С. У. Современная туркмен¬ 
ская проза. М., 1981; Агаева М. Р. 
Туркменская литература. Библиогра- 
фический указатель. М., 1980; Архи- 
тектура Советского Туркменистана. 
М., 1972; Журавлева Е. В., Чепелев 
В. Н. Искусство Советской Туркме- 
нии. М.—Л., 1934; Живопись Туркме- 
нии. Альбом. М., 1974; Агаева Г. Г. 
Современное туркменское кино. Аш¬ 
хабад, 1980. 
ТУРКМЕНСЬКИЙ УНІВЕРСИ- 
ТЕТ імені О. М. Горького — вищий 
навч. заклад М-ва вищої і серед, 
спец, освіти Туркменської РСР. 
Засн. 1950 в Ашхабаді на базі пед. 
ін-ту, створеного 1931. В 60-і й 
80-і рр. деякі ф-ти виділилися в 
самостійні ін-ти, зокрема: політех. 
(1963), нар. господарства (1980), 
фізичної культури (1981) — всі 
в Ашхабаді. В 1982/83 навч. р. у 
складі Т. у. 11 ф-тів: фіз., матем., 
біол., геогр., хім., істор., юрид., 
рос. філології, туркм. філології, 
іноземних мов, підвищення квалі¬ 
фікації, на яких навчалося 
бл. 10 тис. студентів, зокрема на 
денному відділенні — 5,7 тис. Є 
заочне й підготовче відділення, 
аспірантура. При ун-ті — 80 ла¬ 
бораторій та кабінетів, проблем¬ 
на лабораторія, обчислювальний 
центр, літ. музей Махтумкулі, 
зоол. музей, б-ка (фонд 537,5 
тис. одиниць зберігання). 1954— 
71 видавались «Учені записки». 
З 1972 ун-т видає збірники наук, 
праць, навч. посібники та учбово- 
методичну л-ру. За час існуван¬ 
ня ун-т підготував бл. 40 тис. 
спеціалістів. Нагороджений орде¬ 
ном Трудового Червоного Прапо¬ 
ра (1982). Г. Мялікгуліев. 

ТУРКСЙБ — залізниця, збудова¬ 
на в роки першої п’ятирічки (1929 
—32). Довж. 1542 км. Проходить 
від Семипалатинська (на Пн.) 
через Алма-Ату до ст. Лугова (на 
Пд.), по сх. частині Каз. РСР і 
сполучає райони Сибіру з респуб¬ 
ліками Серед. Азії. 
Т^РКУ, Або — місто на Пд. Зх. 
Фінляндії, адм. ц. ляни (губернії) 
Турку-Порі. Розташоване при 
впадінні р. Аурайокі в Балтійське 
м. Порт, вузол автошляхів, заліз¬ 
нична станція, поромне сполу¬ 
чення з Швецією. 164 тис. ж. 
(1976). Розвинуте машинобудуван¬ 
ня (особливо суднобудування, а та¬ 
кож вироби, суднових двигунів, 
велосипедів, автомоб. кузовів то¬ 
що). Підприємства металург.,елек- 
тротех., нафтопереробної, буд. ма¬ 
теріалів, текст., харч, пром-сті. 
В 1640 у Т. засн. перший фін. 
ун-т, який 1827 було перенесено 
в Хельсінкі. 2 ун-ти. Музеї: 
художній, ремесел, Я. Сібеліуса, 
В. В. Аалтонена та ін. Архіт. па¬ 
м’ятки 13—19 ст. Т. вперше зга¬ 
дується в арабських джерелах 
1154. 
ТУРМАЛІН (від сингальського 
Іогтаїїі — сердолік) — мінерал 
класу силікатів. Має змінний хім. 
склад. Заг. формула Х¥326[5івОів] 
[В03]3(0Н, Ре)4, де X — №, Са, 
К, РЬ; V — М8, Ре2+, Мп2+, Іл, 
АІ; 2 — АІ, Ре3* Сг3*, У3+. 
Сингонія тригональна. Густ. 2,9— 
3,25. Твердість 7,0—7,5. Виділя¬ 
ють різновиди Т.: шерліт (залізи¬ 
стий) — чорного кольору; дравіт 
(магнезіальний) — бурий, ельбаїт 

(літієво-алюмінієвий) — рожевого 
кольору та ін. Блиск скляний. У 
Рад. Союзі Т. відомий в РРФСР 
(Урал, Забайкалля, Кольський 
п-ів та ін.), Туркменії, на Україні 
(Волинь, Приазов’я); за рубежем— 
у Бразілії, Мадагаскарі, Шрі-Лан¬ 
ці та ін. країнах. Т. одержують і 
штучно. Використовують як п’єзо- 
електрик (див. П'єзоелектрика); 
гарно забарвлені прозорі відміни— 
як дорогоцінне каміння. 
туринський вік і Ярус (від 
назви м. Турне в Бельгії) — ран¬ 
ній вік кам’яновугільного періоду 
та відклади, що утворилися в той 
час. На Україні відклади Т. я. 
(вапняки, доломіти, аргіліти, але¬ 
вроліти, піски й пісковики) поши¬ 
рені в Дніпровсько-Донецькій за¬ 
падині, Галицько-Волинській сине¬ 
клізі, на Донбасі й пд. схилі Во¬ 
ронезького кристалічного масиву, 
їхня потужність від кількох мет¬ 
рів до 400 м. З відкладами Т. я. 
пов’язані поклади флюсової сиро¬ 
вини (вапняків і доломітів). Див. 
також Кам'яновугільний період 
і кам'яновугільна система. 
ТУРНЕПС, кормова ріпа (Вгаззіса 
сатрЄ5ІгІ5 уаг. гара) — дворічна 
кормова рослина родини хресто¬ 
цвітих. Першого року утворює по¬ 
товщений коренеплід, другого — 
насіння. Суцвіття — китиця. Плід 
—стручок. Відомий лише в культу¬ 
рі. Вирощують заради м’ясистих 
коренеплодів майже в усіх земле¬ 
робських районах земної кулі, 
культура Т. налічує багато сортів, 
які різняться формою і кольором 
коренеплоду. В Рад. Союзі Т. куль¬ 
тивують гол. чин. у нечорноземній 
зоні РРФСР, республіках Прибал¬ 
тики, в Білорусії і на Україні. 
Цінними біол. особливостями Т. е 
висока врожайність (до 700—800 
ц/га), пррівняно короткий вегета- 
щйний період (бл. 100 днів). 
100 кг коренеплодів містять 8,1 
корм. од. і 0,4 кг перетравного про¬ 
теїну. в І. Б. Чорний. 

тУрово-пГнське князівст¬ 
во — давньоруське феод, князів¬ 
ство 10—14 ст. в бас. Прип’яті та 
її приток на тер. сх.-слов’янського 
племені дреговичів. Найзначніти¬ 
ми містами князівства були Ту- 
ров (столиця), Пінеськ (Пінськ), 
клечеськ (Клецьк), Случеськ 
(Слуцьк), Мозир та ін. Т.-П. к. ві¬ 
дігравало значну роль у відноси¬ 
нах Давньої Русі з феодальними 
Литвою і Польщею. Через нього 
проходив торг, шлях з Києва до 
Прибалтики. В кін. 10 ст. Т.-П. к. 
ввійшло до складу Київської Ру¬ 
сі. В 1132 воно було на кілька ро¬ 
ків приєднане до Мінського кня¬ 
зівства. В серед. 12 ст. після 
тривалої феод, боротьби Т.-П. к. 
стало незалежним від Києва. В кін. 
12 — на поч. 13 ст. Т.-П. к. розпа¬ 
лося на кілька дрібних удільних 
князівств (Туровське, Пінське, 
Слуцьке, Клецьке). В 1-й пол. 
14 ст. тер. Т.-П. к. загарбало Ве¬ 
лике князівство Литовське. В 
16 ст. тер. Т.-П. к. увійшла до 
складу Польщі, в кін. 18 ст. її 
возз’єднано з ^Росією. 
ТУРоВСЬКИЙ Семен Абрамович 
[15(27).11895— 1.УІІ 1937]— рад. 
військ, діяч, комкор. Член Кому¬ 
ністичної партії з 1911. Н. в Чер¬ 
нігові. Кол. унтер-офіцер старої 
армії. В Червоній Армії з 1918. 
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В 1918—20 як нач. штабу бригади 
Червоного козацтва України,, нач. 
штабу 8-ї кавалерійської д-зії Чер¬ 
воного козацтва брав участь у боях 
проти петлюрівців, денікінців, 
врангелівців, військ бурж.-помі¬ 
щицької Польщі на тер. України. 
Після громадян, війни — на керів¬ 
ній військ, роботі: нач. д-зії, 
командир корпусу, заст. коман¬ 
дуючого військами Харків, військ, 
округу (з 1935). Нагороджений ор¬ 
деном Червоного Прапора. 
турбнський вік і Ярус — 
другий вік пізньокрейдової епохи 
крейдового періоду та відклади, що 
утворилися в той час. На Україні 
відклади Т. я. (крейда, крейдопо- 
дібні мертелі, вапняки) поширені 
майже всюди, за винятком деяких 
ділянок Українського щита, Дон¬ 
басу і пд.-зх. частини Причорно¬ 
морської западини. їхня потуж¬ 
ність понад 650 м. Див. також 
Крейдовий період і крейдова си¬ 
стема. 
ТУРПАН (Меіапіиа, синонім 
Оісіешіа) — рід птахів род. кача¬ 
чих. Довж. 48—57 см, маса 0,8— 
1,8 кг. Оперення самців чорне, 
у деяких видів з білою плямою на 
крилі («дзеркальце»), самок темно- 
буре. Голова відносно велика, шия 
коротка, дзьоб оранжевого або чор¬ 
ного кольору, широкий, у самців 
біля основи його є велике здуття. 
5 видів, поширених на Пн. Європи, 
Азії та Пн. Америки; усі трапля¬ 
ються на тер. СРСР; в УРСР на 
прольоті бувають 2 види: тур¬ 
пан (М. їизса) та с и н ь г а 
(М. пі§га). Селиться по берегах 
озер, тихих річок, на морських 
узбережжях. Утворює тимчасові 
пари. Гніздо на землі. Кладку з 
5—8 (до 10) яєць у червні наси¬ 
джує самка бл. місяця. Виводко¬ 
вий птах. Живиться молюсками 
та ін. донними безхребетними. Об’¬ 
єкт полювання. Викопні рештки 
відомі починаючи з плейстоцену. 
ТУРС*Н-ЗАД£ Мірзо [19.IV 
(2.У) 1911, кишлак Каратаг, тепер 
Гіссарського р-ну Тадж. РСР — 
24. IX 1977, Душанбе] — тадж. 
рад. письменник, громад, діяч, 
нар. поет Таджикистану (з 1961), 
акад. АН Тадж. РСР (з 1951), Ге¬ 
рой Соціалістичної Праці (1967). 
Член КПРС з 1941. Друкуватися 
почав 1930. У п’єсі «Вирок» (1935), 
поемах «Сонце країни» (1936), 
«Осінь і весна» (1937), зб. «Вірші» 
(1939) показав соціалістичні пере¬ 
творення в житті тадж. народу. 
У співавт. з А. Дехоті написав дра¬ 
му «Хосров і Ширін» (1936) та 
лібретто першої тадж. опери «Пов¬ 
стання Восе» (1939). У роки Вели¬ 
кої Вітчизн. війни виступав з пат¬ 
ріотичними творами. Автор поеми 
«Наречена із Москви» (1945), 
циклів «Індійська балада» (1947— 
48; Держ. премія СРСР, 1948) і 
«Я зі Сходу вільного» (1950), поем 
«Хасан-арбакеш» (1954), «Голос 
Азії» (1956; обидві поеми удо¬ 
стоєні Ленінської премії, 1960), 
«Вічне світло» (1957). Цикл віршів 
«На землі таджицькій», поема 
«Люба моя» (1959) — про наших 
сучасників. В. І. Леніну присвятив 
вірші «В. І. Леніну» (1940), «Шлях 
до мавзолею» (1967), поему «Від 
Ганга до Кремля» (1970). Пое¬ 
ма «Син Батьківщини» (1942), 
вірші «Дуб», «Серце залишилось 

у друзів», «Хліб-сіль» сповнені 
братніх почуттів до укр. наро¬ 
ду. Перекладач поезій Т. Шевчен¬ 
ка, присвятив йому вірш «Спі¬ 
вець Дніпра» і статтю. Виступав 
з літ.-критич. працями. Депутат 
Верховної Ради СРСР 2—9-го 
скликань. З 1946—член ЦК КП Та¬ 
джикистану. Голова Рад. Коміте¬ 
ту солідарності країн Азії та Аф¬ 
рики, член Президії Всесвітньої 
Ради Миру. Нагороджений 4 орде¬ 
нами Леніна, ін. орденами, меда¬ 
лями; Золота медаль Радянсь¬ 
кого комітету захисту миру, ор¬ 
ден Кирила і Мефодія НРБ. 
Те.: Укр. перекл.— Вірші про 
Індію. К., 1950; Голос Азії.— Хасан- 
арбакеш. К., 1962; [Вірші]. В кн.: 
Таджицька поезія. Антологія. К., 
1962; Рос. перекл.— Стихотво- 
рения и позмьі. М., 1961; Избранньїе 
произведения, т. 1 — 2. М., 1971; Веч- 
нмй свет. М., 1981. 
Літ.: Мирзо Турсун-заде. Библиогра- 
фический указатель произведений М. 
Турсун-заде и литературьі о нем за 
1932 — 1980 гг. Душанбе, 1981. 

. X. Шодикулов. 
ТУРСУНКУЛОВ Хамракул [29.11 
(12.III) 1892, кишлак Вуаділь, 
тепер Ферганського р-ну Ферган¬ 
ської обл. Узб. РСР — 9.VIII 
1965, Янгіюльський р-н Ташкент¬ 
ської обл.] — організатор с.-г. 
виробництва, тричі Герой Соціалі- 
стич. Праці (1948, 1951, 1957). 
Член КПРС з 1945. Учасник бо¬ 
ротьби за встановлення Рад. влади 
і громадян, війни в Узбекистані 
1918—21, потім на рад. і господар¬ 
ській роботі. З 1935 — голова ба¬ 
вовницького колгоспу «Шарк Юл- 
дузі» («Зоря Сходу») Янгіюльсь- 
кого р-ну Ташкентської обл. (тепер 
колгосп ім. Т.). Делегат XX— 
XXII з’їздів КПРС. Депутат Вер¬ 
ховної Ради СРСР 2—6-го скли¬ 
кань; 1958—62 — член Президії 
Верховної Ради СРСР. Нагоро¬ 
джений 6 орденами Леніна, ін. 
орденами, медалями. 
ТУРУСБбКОВ Джусуп (24.ХІІ 
1910, с. Кун-Батиш, тепер Тонсь- 
кого р-ну Іссик-Кульської обл. 
Кирг. РСР — квітень 1943, Калі- 
нінський фронт) — кирг. рад. 
письменник. Член Комуністичної 
партії з 1930. Учасник Великої Віт¬ 
чизн. війни. Друкуватися почав 
1929 (вірш «Ленінський шлях»). 
Перша * зб.— «Вірші Джусупа» 
(1932). Поеми «Мати», «Киргизи», 
«Вітер із Москви», вірші «На Хар¬ 
ківському тракторному», «Лист 
старшого брата» — про натхненну 
працю рад. людей, дружбу наро¬ 
дів. Автор п’єс «Не смерть, а жит¬ 
тя» (1935), «Події в Беш-Мойноку» 
(1937), лібретто опери «Айчурек» 
(1939, у співавт.). Ліричні вірші 
«Червона хустина», «Чорноока» та 
ін. стали нар. піснями. Перекла¬ 
дач творів О. Пушкіна, Г. Гейне. 
Нагороджений орденом «Знак По¬ 
шани». 
ТУРУХТАН (РЬіІотасЬиз) — рід 
птахів род. бекасових (за ін. си¬ 
стематикою — род. сивкових) з 
єдиним видом турухтан (РЬ. 
ридпах). Довж. тіла 22,5—ЗО см, 
маса 95—232 г; самці більші 
за самок. Оперення сірувато-буре 
з темними плямами і білими ото¬ 
рочками на кінцях пер. У шлюбний 
період у самців розвиваються на 
шиї і на голові видовжені пера 
(«комір» і «вуха») чорного, рудо¬ 
го, вохристого та ін. кольорів, 

з темними і світлими плямами і 
смугами, на передній частині го¬ 
лови з’являються шкірясті утвори 
— бородавки червоного, жовтого 
або оранжевого забарвлення. Т. 
поширений в тундрі і лісовій зоні 
Євразії. В УРСР трапляється спо¬ 
радично (подекуди). Перелітний 
птах, зимує в Африці і Пд. Азії. 
Населяє вологі трав’янисті боло¬ 
та. Тримається зграями. Т. вла¬ 
стива полігамія; самці влаштову¬ 
ють великі токовища. Гніздо — 
на землі, кладку з 4 яєць насиджує 
самка 21 добу. Живиться Т. кома¬ 
хами, а також насінням. 

Л. О. Смогоржевський. 
ТУРФАНСЬКА УЛОГбВИНА 
— найглибша тектонічна западина 
Центр. Азії. Лежить на 154 м ниж¬ 
че р. м. у відрогах Сх. Тянь-Шаню, 
на Зх. Китаю. Довж. бл. 200 км, 
шир. бл. 70 км. Більша частина 
Т. у. вкрита солончаками та піс¬ 
ками. Клімат різко континенталь¬ 
ний. Опадів бл. 20 мм на рік. 
Рослинність лише по долинах 
тимчасових водотоків, в оазисах 
з кяризним (підземним) зрошен¬ 
ням вирощують зернові й баштан¬ 
ні культури, бавовник, виноград. 
ТУРЧАК Стефан Васильович (н. 
28.11 1938, с. Мацьковичі, поблизу 
Перемишля, тепер ПНР) — укр. 
рад. диригент, нар. арт. СРСР 
(з 1977). Член КПРС з 1982. У 
1962 закінчив Львів, консерва¬ 
торію (клас диригування М. Ко- 
лесси). У 1963—67 та 1973— 
77 — гол. диригент Держ. симф. 
оркестру УРСР, 1967—73 та з 1977 
— Київ, театру опери та балету. В 
1966—74 — керівник симф. оркест¬ 
ру, зав. кафедрою оперно-симф. 
диригування Київ, консерваторії. 
Вистави: «Борис Годунов», «Хо¬ 
ванщина» М. Мусоргського, «Та¬ 
рас Бульба» М. Лисенка, «Абеса- 
лом і Етері» 3. Паліашвілі, «Аїда», 
«Отелло» Дж. Верді. Перший пос¬ 
тановник творів українських ра¬ 
дянських композиторів, зокрема 
опер «Загибель ескадри» (1967), 
«Мамаї» (1970) В. Губаренка, 
«Ярослав Мудрий» Г. Майбороди 
(1975), балетів «Камінний госпо¬ 
дар» В. Губаренка (1969), «Ольга» 
Є. Станковича (1982). В симф. ре¬ 
пертуарі — твори Д. Шостаковича, 
С. Прокоф’єва, Т. Хрєнникова, А. 
Хачатуряна, українських компо¬ 
зиторів С. Людкевича, Л. Ревуць- 
кого, Б. Лятошинського, Г. Май¬ 
бороди, А. Штогаренка та ін. На¬ 
городжений орденами Жовтневої 
Революції та Трудового Червоного 
Прапора. Респ. комсомольська 
премія ім. М. Островського, 1968. 
Державна премія Груз. РСР ім. 
3. Паліашвілі, 1973. Державка 
премія УРСР ім. Т. Г. Шевченка, 
1980. 
ТУРЧАНГНОВ Микола Степано¬ 
вич [1796, с. Нікітовка, тепер 
Бєлгородської області — 26.XII 
1863 (7.1 1864), Харків] — вітчиз¬ 
няний ботанік. В 1814 закінчив 
Харків, ун-т. Був службовцем різ¬ 
них відомств у Петербурзі (з 1814), 
Іркутську (з 1828), Красноярську 
(з 1837). Після відставки (1845) 
жив у Таганрозі, з 1847 — в Хар¬ 
кові. У 1828—37 здійснив ряд поїз¬ 
док у Прибайкалля і Забайкалля 
для вивчення рослинного світу. На: 
ук. праці з питань флористики і 
систематики, зокрема «Байкало- 

ТУРЧАНІНОВ 

М. Турсун-заде. 

X. Турсункулов. 

С. В. Турчак. 

М. А. Тутковськнй. 
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ТУРЧАНІНОВ 

Є. Д. Турчанінова. 

Ф. Д. Туссен- 
Лувертюр. 

П. А. Тутковський. 

Тутанхамон. Статуя 
фараона з його гробниці 
у Фівах. Фрагмент. 
Перша половина 14 ст. 
до н. е. Єгипетський му¬ 
зей у Каїрі. 

Даурійська флора» (1842—57), за 
яку був удостоєний Демидовської 
премії Петерб. АН (1857). Описав 
понад 100 родів і понад 1000 видів 
рослин Росії, Китаю, Монголії, 
Австралії, Індонезії, Пд. Амери¬ 
ки та ін. Гербарій Т. (6л. 50 тис. 
видів) зберігається в Ін-ті бота¬ 
ніки АН УРСР. 
ТУ РЧАНГНОВ Петро Іванович 
[20.XI (1.ХІІ) 1779, Київ — 16 (28). 
III 1856, Петербург] — укр. і рос. 
композитор та диригент. Муз. ос¬ 
віту здобув у Дж. Сарті в Петер¬ 
бурзі та в А. Веделя у Києві й Хар¬ 
кові (співав у його хорі). Був ре¬ 
гентом хору Київ, градоначальни¬ 
ка, з 1804 — петербурзького ми¬ 
трополичого хору. З 1827 — учи¬ 
тель співу в Придворній співаць¬ 
кій капелі. Автор багатьох церков¬ 
них творів, написаних під впливом 
Веделя, та гармонізацій старовин¬ 
них церковних наспівів. В «Авто¬ 
біографії» залишив спогади про А. 
Веделя. /. Д. Гамкало. 
ТУРЧАНГНОВА Євдокія Дмитрів¬ 
на [2 (14).III 1870, Москва —27. 
XII 1963, там же] — рос. рад. ак¬ 
триса, нар. арт. СРСР (з 1943). У 
1891 закінчила драм, курси при 
уч-щі моск. Малого театру (педа¬ 
гог О. П. Ленський) і вступила до 
трупи цього театру. Серед ролей — 
Таня, Кареніна («Плоди освіти», 
«Живий труп» Л. Толстого), Ліза 
(«Лихо з розуму» Грибоєдова), 
Поліксена, Мурзавецька, Туру- 
сіна («Правда — добре, а щастя 
краще», «Вовки та вівці», «На вся¬ 
кого мудреця доволі простоти» 
О. Острівського), Горностаєва 
(«Любов Ярова» Треньова), Го¬ 
рицвіт («ІСрила» Корнійчука), 
Туанет («Хворий та й годі» Мольє- 
ра) та ін. Нагороджена 2 орденами 
Леніна, орденом Трудового Черво¬ 
ного Прапора, медалями. Держ. 
премія СРСР, 1943, 1948. 
ТУРЧИНбВСЬКИЙ Ілля Михай¬ 
лович (ЗО.VII 1695, с. Березань, 
тепер смт Баришівського р-ну 
Київ. обл.— р. см. невід.) — один 
з мандрівних дяків. Н. в сім’ї 
сотника. Вчився в Київ, академії. 
З 1710 мандрував по Україні й 
Білорусії: був учителем, дяком, пи¬ 
сарем, співаком, регентом, свя¬ 
щеником. Залишив автобіографію, 
яка містить описи тогочасного по¬ 
буту й оточення. 
Те.: Автобіографія. В кн.: Білецький 
О. Хрестоматія давньої української лі¬ 
тератури (Доба феодалізму). К., 1952. 
ТУРЧИНСЬКА Агата Федорівна 
(11.11 1903, містечко Куликів, те¬ 
пер смт Нестеровськ. р-ну Львів, 
обл.— 22.VIII 1972, Київ) — укр. 
рад. письменниця. Член КПРС з 
1946. У 1915 разом з родиною була 
евакуйована до Києва. Закінчила 
Київ, ін-т нар. освіти (1926). На¬ 
лежала до літ. орг-ції «Західна 
Україна». Окремими виданнями 
вийшли зб. поезій «Ізвори» (1929), 
«Урожай» (1939), «Пісня про друж¬ 
бу» (1946), «Дорогі заповіти» 
(1958), «Думний потік» (1972) 
та ін. Т. належить лібретто опери 
«Милана» (1957, муз. Г. Майбо- 
роди), драм, поема «Зустріч з Мав¬ 
кою» (1972). Авторка кількох пові¬ 
стей, роману «Друг мій Ашхабад» 
(1963). 
Те.: Вибрані поезії. К., 1973; Бузько- 
ве зілля. К., 1983. 
Літ.: Орлик П. Агата Турчинська. 
К., 1981. П. І. Орлик. 

ТУРЯНЙЦЯ Іанна Людвігівна 
(6.IX 1910, с. Нижній Студений, 
тепер Міжгірського р-ну Закарп. 
обл.— 1943) — діячка революц. 
руху на Закарпатській Україні. 
Член Компартії Чехословаччини 
(КПЧ) з 1927. Н. в сел. сім’ї. 
В 1930—33 навчалася в Харків, 
комуністичному ун-ті. В 1933 по¬ 
вернулася на Закарпаття. Вела 
активну революц. роботу. В 1935— 
39 очолювала жінвідділ Закарп. 
крайкому КПЧ. У 1939 емігрувала 
в СРСР. Під час Великої Вітчизн. 
війни — в Червоній Армії. Влітку 
1943 направлена на Закарпаття 
для організації партизан, руху. 
Загинула в бою. М. П. Якименко. 
ТУРЯНЙЦЯ Іван Іванович (1901, 
м. Мукачеве, тепер Закарп. обл.— 
27.III 1955, Ужгород) — діяч 
революц. руху на Закарпатській 
Україні. Член Комуністичної пар¬ 
тії з 1925. Н. в сім’ї робітника. 
В період Угор. Рад. республіки 
1919 був в Угорській Червоній ар¬ 
мії. В 1925 вступив у Компартію 
Чехословаччини (КПЧ). У 1928— 
ЗО — секретар Мукачівського, 
потім Ужгородського к-тів КПЧ. 
В 1930—33 навчався в СРСР, за¬ 
кінчив Харків. комуністичний 
ін-т журналістики й повернувся на 
Закарпаття. До 1939 працював 
секретарем Закарп. профради Чер¬ 
воних профспілок. У 1939 емігру¬ 
вав в СРСР. Під час Великої Віт¬ 
чизн. війни 1941—45— політ, пра¬ 
цівник 3-ї окремої Чехословаць¬ 
кої бригади. В 1944—46 — голова 
Народної Ради Закарпатської 
України. В 1946—48 — перший 
секретар Закарп. обкому КІІ(б)У 
і голова облвиконкому. З 1949— 
член ЦК Компартії України. 
Депутат Верховної Ради СРСР 
2—3-го скликань, Верховної Ради 
УРСР 2—4-го скликань. У 1947— 
55 — член Президії Верховної 
Ради УРСР. Нагороджений орде¬ 
нами Леніна, Вітчизняної війни 
1-го ступеня, медалями. 
ТУРИНСЬКИЙ Осип Васильович 
(22.11 1880, с. Оглядів, тепер Раде- 
хівського р-ну Львів, обл.— 28.III 
1933, Львів) — укр. письменник. 
Закінчив Віденський ун-т. В роки 
1-ї світової війни потрапив у серб, 
полон, зазнав тяжких життєвих 
випробувань, які відобразив в ан¬ 
тимілітаристському творі «Поза 
межами болю» (1921). В кінці 
20 — на поч. 30-х рр. зблизився 
з діячами комуністичного руху, 
співробітничав у журн. «Нові 
шляхи>. Автор антивоєнного памф¬ 
лета «Дума пралісу» (1921), сати¬ 
ричної комедії «Раби» (1927), ро¬ 
ману «Син землі» (1933). 

С. П. Пінчук. 
ТУРИНСЬКИЙ Роман Володи¬ 
мирович (справж. прізв.— Кузь¬ 
ма; 25.V 1894 — 16.УІІ 1940) — 
діяч революц. руху на Зх. Украї¬ 
ні. Член КПЗУ з 1919. Н. в с. 
Стриївці (тепер с. Гори-Стрийо- 
вецькі Збаразького р-ну Терноп. 
обл.). Учасник громадян, війни. 
В 1921—24—на парт, роботі в Бер¬ 
дичеві. Був головою Київ, губ- 
відділу профспілки робітників ос¬ 
віти. З 1924 — в апараті ЦК КПЗУ. 
Член Політбюро ЦК КПЗУ (1925— 
28), редактор журн. «Культура». 
В 1926 — представник КПЗУ в 
польс. секції Комінтерну. З 1932— 
на профспілковій роботі в СРСР. 

ТУССЕН-ЛУВЕРТЮР (1 оиьзаіпі- 
Ьоиуегіиге) Франсуа Домінік 
(20Л 1743, Сан-Домінго — 27.IV 
1803) — керівник визвольної бо¬ 
ротьби на о. Гаїті, нац. герой 1 аїті. 
Н. в сім’ї негра-раба. В 1791 брав 
участь у повстанні негрів-рабів у 
Сан-Домінго проти франц. коло¬ 
нізаторів. У 1794, після скасуван¬ 
ня ф ланц. Конвентом рабства у 
колоніях Франції, Т.-Л. разом з 
своїми загонами перейшов на бік 
її революц. уряду і очолив на Гаїті 
боротьбу проти ісп. і англ. інтер¬ 
вентів. Зазнавши ряд поразок, Іс¬ 
панія відмовилася від своєї час¬ 
тини острова на користь Франції. 
У 1797 Конвент призначив Т.-Л. 
головнокомандуючим збройними 
силами Гаїті. Очолені ним війська 
до 1799 визволили Гаїті від англ. 
окупац. військ. З 1801 Т.-Л.— 
довічний правитель Гаїті. Під 
його керівництвом було розроб¬ 
лено конституцію, що остаточно 
скасувала рабство. В 1802, після 
окупації країни військами Напо¬ 
леоне /, Т.-Л. було заарештовано 
і вивезено у Францію. Помер в 
ув'язненні у фортеці Жу. 
ТУСТАНЬ — давньоруське місто, 
залишки якого досліджено біля 
с. Урича Сколівського р-ну Львів. 

Тустань. Реконструкція фортеці. 

обл. Архіт. і археол. дослідження¬ 
ми (провадяться з 1971) встанов¬ 
лено, що наскельна дерев’яна фор¬ 
теця Т. існувала в кін. 9—13 ст. 
Т. згадується в літописі під 1340 у 
зв’язку з загарбанням польс. коро¬ 
лем Казимиром 111 міст Галицько- 
Волинського князівства. Висот¬ 
на структура наскельної забудови, 
дерев’яні фортечні стіни заввиш¬ 
ки 15 м, п’ятиповерховий житл. 
комплекс 13 ст., складна система 
водозабезпечення (криниця, виру¬ 
бана в скелі, та 2 цистерни) свід¬ 
чать про високий рівень розвитку 
давньорус. фортифікаційного мис¬ 
тецтва. При дослідженні Т. вияв¬ 
лено залишки кам’яного муру (13 
ст.) 2,5 м завтовшки, що захищав 
дитинець, який містився на 
одній із скель на висоті 51 м над 
прилеглою долиною. У докумен¬ 
тах 14—16 ст. Т. згадується як по¬ 
вітовий і волосний центр. Залишки 
замку пізніших часів відомі за 
малюнками 19ст. 
Літ.: Рожко М. Ф. Крепость Тустань. 
В кн.: Краткие сообшения Инсти- 
тута археологии АН СССР, в. 164. 
М., 1981. М. Ф. Рожко. 
ТУТАНХАМбН (дослівно — жи¬ 
вий образ Амона; тронне ім’я — 
Небхепрура) — єгип. фараон епо¬ 
хи Нового царства (XVIII динас¬ 
тія), правив бл. 1400 — бл. 1392 до 
н. е. Зять Аменхотепа IV (Ехна- 
тона) і, можливо, його син або 
молодший брат. Помер, не дожив- 
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ши до 20 років. За Т. влада пере¬ 
бувала в руках вельмож. Було 
скасовано реліг. реформи Ехнато- 
на, відновлено культ бога Амона. 
В 1922 знайдено гробницю Т., яка 
містила цінні пам’ятки давньо- 
єгип. культури. В 1973 —75 в ряді 
міст СРСР (в т. ч. 1975 в Києві) 
демонструвалася виставка «Скар¬ 
би гроониці Тутанхамона». 
ТУТКбВСЬКИЙ Микола Апол- 
лонович [5 (17).II 1857, містечко 
Липовець, тепер с-ще міськ. типу 
Війн. обл.—28.11 1931, Київ] — 
укр. рад. муз. діяч, піаніст, компо¬ 
зитор, педагог, Герой Праці (1924). 
Брат П. А. Тутковського. У 1880 
закінчив муз. уч-щеКиїв. відділен¬ 
ня Рос. муз. т-ва (клас фортепіано 
В. Пухальського, клас теорії му¬ 
зики А. Казбирюка), 10 років ви¬ 
кладав у ньому; як піаніст брав 
участь у симф. і камерних концер¬ 
тах цього т-ва. В 1881 екстерном 
склав іспити в Петерб. консерва¬ 
торії на звання вільного митця. 
У1893 відкрив у Києві муз. школу, 
в якій працював до 1930. В 1920— 
23 — професор Київ, консервато¬ 
рії, 1923—29 — Держ. муз. тех¬ 
нікуму (Київ). Автор опери «Буй¬ 
ний вітер», симфонічних, фп. 
(сонати, п’єси, етюди) та хорових 
творів, романсів, камерно-інструм. 
музики, обробок укр. нар. пісень; 
підручника «Керівництво до вив¬ 
чення гармонії» (1905). Портрет 
с. 411. Р. І. Кулик. 
ТУТКбВСЬКИЙ Павло Аполло- 
нович [17.11 (1.111) 1858, містечко 
Липовець, тепер с-ще міськ. типу 
Війн. обл. — З.УІ 1930, Київ] 
— укр. рад. геолог, академік 
АН УРСР (з 1919), акад. АН 
БРСР (з 1928). Закінчив Київ, 
ун-т (1882). У 1884—95 — консер¬ 
ватор мінералогічного і геол. ка¬ 
бінетів цього ун-ту, пізніше — ви¬ 
кладач серед, шкіл Києва, інспек¬ 
тор і директор нар. уч-щ на Воли¬ 
ні. З 1914 — професор Київ, ун-ту, 
з 1924 — керівник н.-д. кафедри 
геології АН УРСР, реорганізова¬ 
ної 1926 в Геологічних наук ін¬ 
ститут АН УРСР. Перший дирек¬ 
тор і один з організаторів геоло¬ 
гічного музею цього ін-ту. Осн. 
праці присвячені питанням міне¬ 
ралогії, петрографії, геохімії, па¬ 
леонтології, гідрогеології, історич¬ 
ної геології, динамічної геології, 
четвертинної геології, геоморфоло¬ 
гії, фіз. географії. Створив тео¬ 
рію еолового (вітрового) походжен¬ 
ня лесу; один з основоположни¬ 
ків мікропалеонтологічного методу 
вивчення осадочних гірських по¬ 
рід. Запропонував (1895) про¬ 
ект водопостачання Києва арте¬ 
зіанськими водами, який пізніше 
було здійснено. Автор багатьох 
підручників з геології й географії, 
першого укр. словника геол. термі¬ 
нів; відомий популяризатор геол. 
знань. 
Те.: К вопросу о способе образования 
лесса. «Землеведение», 1899, кн. 1 — 2; 
Ископаемьіе пустьіни Северного полу- 
шария. М., 1910; Загальне землезнав¬ 
ство. X., 1927. 
Літ.: Каптаренко-Чорноусова О. К. 
Академік Павло Аполлонович Тут- 
ковський. «Геологічний журнал», 
1958, т. 18, в. 1; Коваленко К. О. Пав¬ 
ло Аполлонович Тутковський. К., 
1965. 

ТУТОВЕ ДЕРЕВО — див. Шовко¬ 
виця. 

ТУФЕЛЬКА, інфузорія туфелька, 
парамеція (Рагатесішп) — рід 
одноклітинних тварин класу ін¬ 
фузорій. Тіло видовжено-овальне 
0,1—0,3 мм завдовжки, вкрите по¬ 
товщеною пелікулою. Бл. 20 видів, 
поширених у прісних, зрідка со¬ 
лонуватих водоймах усіх частин 
світу, з них в СРСР — понад 10 ви¬ 
дів, у т. ч. на Україні 4. Типовий 
вид — Т. хвостата (Р. саибаїит) 
часто культивується для лабора¬ 
торних дослідів. Іл. див. до ст. 
Інфузорії. В. П. Коваль. 
ТУФИ (італ. Іиіі)— загальна назва 
групи осадочних гірських порід, 
різних за складом і походженням. 
Виділяють вапнякові туфи, вул¬ 
канічні туфи і кремнисті туфи, 
або гейзерити. У Радянському 
Союзі поширені в РРФСР (на 
п-ові Камчатка), на Закавказзі, 
Україні (Кримський п-ів, Поділ¬ 
ля). Використовують у будівництві. 
ТУФОБРбКЧІЯ (від туфи і 
брекчія) — гірська порода, що 
складається з різних за розміром 
кутастих, рідше — слабообката- 
них уламків ефузивних гірських 
порід, зцементованих вулканічним 
попелом. Походження Т. нерідко 
пов’язане з грязьовими пото¬ 
ками при виверженні вулканів. 
туфтінА Галина Опанасівна 
(н. 14.Х 1933, Новосибірськ) — 
укр. рад. співачка (меццо-сопра- 
но), нар. арт. СРСР (з 1980). У 
1960 закінчила Ленінгр. консер¬ 
ваторію. У 1960—61 — солістка 
Ленінгр. Малого оперного театру, 
з 1961 — Київ, театру опери та ба¬ 
лету. З 1981 — викладач Київ, 
консерваторії. Партії: Настя («Та¬ 
рас Бульоа» Лисенка), Соломія 
(«Богдан Хмельницький» Даньке- 
вича), Мати («Арсенал» Г. Майбо- 
роди), Галя («Щорс» Лятошинсько- 
го), Оксана («Загибель ескадри» 
Губаренка), Марфа («Хованщи¬ 
на» Мусоргського), Любаша («Ца¬ 
рева наречена» Римського-Корса- 
кова), Амнеріс, Азучена, Ульріка 
(«Аїда» «Трубадур», «Бал-маска- 
рад» Верді), Кармен (однойменна 
опера Бізе). Виступає як камерна 
співачка. Нагороджена орденом 
«Знак Пошани». І. Д. Гамкало. 
тухачЄвський Михайло Ми¬ 
колайович [4 (16).ІІ 1893—11.VI 
1937)— рад. військ, діяч, Маршал 
Рад. Союзу (1935). Член Комуні¬ 
стичної партії з 1918. Н. у маєтку 
Александровському (тепер с. След- 
нєво Сафоновського р-ну Смол, 
обл.) у дворянській сім’ї. Учас¬ 
ник 1-ї світової війни, поручик. 
У Червоній Армії з 1918. З червня 
1918 — команд. 1-ю армією Сх. 
фронту. В січні — березні 1919 — 
команд. 8-ю армією на Пд. фрон¬ 
ті, з квітня 1919 — команд. 5-ю 
армією Сх. фронту, яка у взаємо¬ 
дії з ін. арміями розгромила кол¬ 
чаківщину. З поч. 1920 — команд. 
Кавказ, фронтом, з квітня, під 
час радянсько-польської війни 
1920, — Зх. фронтом. Керував 
7-ю армією при придушенні Крон¬ 
штадтського заколоту 1921 й 
військами Тамбовського району 
при ліквідації антоновщини. Піс¬ 
ля громадян, війни Т.— на відпо¬ 
відальних посадах у Рад. Армії. 
З 1931 — заст. наркомвійськсправ 
СРСР, 1931—37 — заст. голови 
Реввійськради СРСР. З 1934 — 
кандидат у члени ЦК ВКП(б). 

Член ЦВК СРСР усіх скликань. 
Автор праць з військ, питань. На¬ 
городжений орденами Леніна, Чер¬ 
воного Прапора. 
Те.: Избранньїе произведения, т. 1— 
2. М., 1964. 
Літ.: Тодорский А. И. Маршал Туха- 
чевский. М., 1966; Попов А. С. Труд, 
талант, доблесть. М., 1972. 
ТУХбЛЬСЬКИЙ(ТисЬоІзку) Курт 
(9.1 1890, Берлін — 21.XII 1935, 
Гіндос, поблизу Гетеборга, Шве¬ 
ція) — нім. публіцист, поет. Дру¬ 
куватися почав 1907. Співробітник 
прогресивного журн. «Вельтбюне» 
(«Всесвітня трибуна»). В 20-х рр. 
жив у Франції, з 1929 — у Швеції. 
Покінчив життя самогубством. 
Збірки сатиричних віршів і прози 
«У п’ять кінських сил» (1927), 
«Усмішка Монни Лізи» (1929), 
«Німеччина, Німеччина над усе» 
(1929), «Вчись сміятися не плачу¬ 
чи» (1931), роман «Палац Гріпс- 
гольм» (1931) та ін. спрямовані 
проти бурж. реакції, міщанства, 
мілітаризму, фашизму. 
Те.: Укр. перек л.— Німеччина, 
Німеччина над усе. X. —К., 1931. 

. Н. М. Матузова. 
ТУЦОВИЧ (ТуцовиБ) Димитріє 
(1.У 1881, с. Гостиле, поблизу 
м. Ужице, тепер м. Тітово Ужице 
— 20.XI 1914, поблизу м. Лазаре- 
ваць) — діяч серб, робітн. руху. 
Н. в сім’ї священика. Навчався на 
юрид. ф-ті Белград, ун-ту. В 1901 
обраний секретарем Белград, ро¬ 
бітн. т-ва. В 1902—05 працював 
у газ. «Радничке новине» («Робіт¬ 
нича газета») — органі серб, соці¬ 
ал-демократії. Один із засновників 
і лідерів марксистського крила 
Серб. с.-д. партії (ССДП; 1903— 
19), член її Гол. правління (ЦК) з 
часу заснування. З 1908 — секре¬ 
тар ССДП. У 1910—14 — гол. ре¬ 
дактор теор. органу ССДП журн. 
«Бороа» («Боротьба»). Автор праць 
з питань рооітн. руху. Переклав 
сербохорв. мовою працю К. Мар¬ 
кса «Наймана праця і капітал». 
Загинув на фронті. 
ТУЧКбВИЧ Володимир Макси¬ 
мович [н. 16 (29).XII 1904, с. Яноу- 
ци, тепер Іванівці Кельменецько- 
го району Чернівецької області] 
— рад. фізик, акад. АН СРСР 
(з 1970), член Президії АН СРСР 
(з 1971). Член КПРС з 1952. 
Закінчив Київ, ун-т (1928). Пра¬ 
цював в Укр. метеорологічному 
ін-ті. З 1936 — в Ленінгр. фіз.- 
тех. ін-ті (з 1967 — директор), до 
1960 викладав також у Політех¬ 
нічному ін-ті. Осн. наук, праці сто¬ 
суються фізики і техніки напівпро¬ 
відників. Одержав чисті монокри¬ 
стали германію і створив площин¬ 
ні транзистори і діоди. Разом з ін. 
розробив технологію виготовлення 
силових напівпровідникових вен¬ 
тилів (тиристорів) і випрямних 
агрегатів на їхній основі. Створив 
дозиметр рентгенів. проміння. 
Брав участь у розробці системи 
розмагнічування кораблів. Нагоро¬ 
джений 2 орденами Леніна, орде¬ 
ном Трудового Червоного Прапора, 
медалями. Держ. премія СРСР, 
1942. Ленінська премія, 1966. 
ТУШ (нім. ТизсЬе) — чорна фар¬ 
ба для креслення і малювання 
пензлем або пером. Виготовляєть¬ 
ся з спец, сажі та клею; буває 
сухою і рідкою. 
ТУШ ( нім. ТизсЬ) у м у з и ц і— 
невелика муз. п’єса фанфарного 

ТУШ 

Г. О. Туфтіна. 

М. М. Ту женевський. 

Д. Туцович. 

В. М. Тучкевич. 
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ТУШКАНЧИК 

В. В. Тхаисаєв. 

Туя західна. Гілка з 
насінними шишками. 

Тхір звичайний. 

Чавунний тюбінг. 

складу. Виконується духовим 
оркестром як урочисте привітання 
під час вшанування, вручення на¬ 
город тощо. 
ТУШКАНЧИК — спільна назва 
гризунів різних родів род. тушкан- 
чикових, зокрема земляного зайця, 
товстохвостого Т. (РудегеїЬтиз), 
мохноногого Т. (Біриз), гребенепа- 
лого Т. (РагасНрш»), піщаного Т. 
Оасиїиз) та ін. родів. 
«ТУШУ ЦЗІ ЧЕН* [повна назва 
— «Цінь дін гу цзінь тушу ЦЗІ 

чен» («Височайше затверджене пов¬ 
не зібрання книжок, карт, крес¬ 
лень та малюнків з найстародавні- 
ших часів і донині»)] — одна з ен¬ 
циклопедій кит. культури (1700— 
25). Складалася з 800 книжок, по¬ 
ділялася на 6 розділів: математика, 
астрономія, календарі; географія; 
етичні норми; наука; конфуціансь- 
ка філософія; держ. управління, 
економіка. Налічувала 6109 ста¬ 
тей, вихідними матеріалами для 
яких були як витяги та цитати з 
творів попередніх віків, так і най¬ 
новіші тогочасні матеріали. Статті 
ілюструвалися картами, креслен¬ 
нями, малюнками. /. К. Чирко. 
ТУЯ (ТЬиіа) — рід вічнозелених 
хвойних однодомних дерев і ку¬ 
щів родини кипарисових. Листки 
(хвоя) лускоподібні, розміщені су¬ 
противно. Чоловічі шишки дрібні, 
кулясті, жіночі — більші, довгас¬ 
ті. Насіння дрібне, з крилатками. 
Відомо 5 видів, пошир, у Сх. Азії 
і Пн. Америці. В СРСР, зокрема 
на Україні, вирощують як деко¬ 
ративні 4 види. Найпоширеніша 
Т. західна (ТЬ. оссібепіаііз). Де¬ 
рево до 20 м заввишки з пірамі¬ 
дальною кроною. Листки Т. от¬ 
руйні. Деревина легка, стійка про¬ 
ти гниття. Культивують у ботаніч¬ 
них садах і парках майже по всій 
Україні. 
тханьхоА — місто на Пн. 
Сх. В’єтнаму, адм. ц. провінції 
Тханьхоа. Розташоване на р. Ма. 
Залізнична станція. Понад ЗО 
тис. ж. Незначна деревообр., текст, 
і харч, пром-сть, мех. майстерні, 
вироби, буд. матеріалів. Кустарні 
промисли (зокрема, гончарство, 
плетіння з бамбуку тощо). 
ТХАПСАЄВ Володимир Васильо¬ 
вич [н. 2 (15).VII 1910, с. Ар- 
дон, тепер місто Північно-Осет. 
АРСР] — осет. рад. актор, нар. 
арт. СРСР (з 1960). Член КПРС 
з 1948. З 1933 навчався в драм, 
студії при рос. театрі в м. Орджо- 
нікідзе. З 1935 — в трупі Пн.-Осет. 
театру (Орджонікідзе). Ролі: Сар- 
мат («Сармат і його сини» Сала- 
мова), Дзамболат («Чорний ту¬ 
ман» Джимієва), Єгор Буличов 
(«Єгор Буличов та інші» М. Горь- 
кого), Макар Діброва («Макар 
Діброва» Корнійчука), Отелло, 
король Лір, Макбет (однойменні 
трагедії Шекспіра). Знімається в 
кіно. Нагороджений орденом 
Леніна, ін. орденами, медалями. 
ТХІМПХУ — столиця Бутану, 
гол. політ, і релігійний центр кра¬ 
їни. Міститься в міжгірній долині 
на р. Чінчу (бас. Брахмапутри). 
Понад 20 тис. ж. (1981). Незнач¬ 
на деревообр. та харч, пром-сть. 
У Т.— фортеця Дзонг, в якій пе¬ 
ребуває резиденція короля. 
ТХІР (Риіогіиз) — рід хижих ссав¬ 
ців род. куницевих. Довж. тіла 
до 56 см, хвоста — до 18 см. Воло¬ 

сяний покрив з грубою рідкою 
темною остю і м’яким густим світ¬ 
лим підшерстям. 5 видів, пошире¬ 
них в Європі, Азії, Африці та 
Пн. Америці. В СРСР, в т. ч. в 
УРСР,— 2: Т. звичайний 
(Р. риіогіиз) та Т. степовий 
(Р. еуегзшаппі). Живуть на полях, 
узліссях, а іноді поблизу житла 
людини. Селяться в старих норах 
ін. тварин, дуплах, зрідка — в ста¬ 
рих будівлях. Статевозрілими ста¬ 
ють у 10—11-місячному віці. Сам¬ 
ка раз на рік після 36—40 діб ва¬ 
гітності народжує 2—18 малят. 
Живляться здебільшого мишовид- 
ними гризунами, приносячи ко¬ 
ристь. Іноді можуть завдавати шко¬ 
ди на птахо- і кролефермах. Т.— 
хутрові звірі. Т. степовий на Ук¬ 
раїні включений у Червону книгу. 
ТШЕБЯТбВСЬКИЙ (ТггеЬіаЮш- 
$кі) Влодзімеж (25.11 1906, Грод- 
зіськ-Вєлькопольський — 13.XI 

1982, Вроцлав) — польс. хімік, 
акад. Польс. АН (з 1952; 1972— 
77 — президент), іноз. член АН 
СРСР (з 1976). Член ПОРП з 
1961. Закінчив 1929 Львів, полі- 
тех. ін-т. У 1929—36— в цьому 
ін-ті асистент кафедри хімії. Заві¬ 
дуючий кафедрою неорганічної 
хімії Львів, ун-ту (1936—45, з 
1938 — професор), Вроцлавсько- 
го ун-ту, а також Вроцлавського 
політех. ін-ту (1945—о8). У 1968— 
74 — директор Ін-ту низьких т-р і 
структурних досліджень Польськ. 
АН, з 1968 — директор Вроцлав. 
інтернац. лабораторії сильних 
магн. полів і низьких т-р. Осн. 
праці — в галузі структури твер¬ 
дого тіла, технології кольорових 
і рідкісних металів, структури і 
властивостей інтерметалічних спо¬ 
лук, магнетохімії, фізики низьких 
т-р. Нагороджений орденом Друж¬ 
би народів. Держ. премія ПНР 
1-го ступеня, 1974. в. С. Телегус. 
ТШИНЄЦЬКА КУЛЬТУРА — 
археологічна культура середнього 
періоду бронзового віку, пам’ят¬ 
ки якої поширені на тер. Сх. Поль¬ 
щі та пн.-зх. районів УРСР (від 
Бугу до Десни і від Прип’яті до 
пд. районів Волині). Назва похо¬ 
дить від с. Тшинець (Сх. Польща), 
де було виявлено пам’ятки цієї 
культури. На тер. України дос¬ 
ліджено численні залишки посе¬ 
лень Т. к. (зокрема, Пустинків- 
ське поселення). Поховальні па¬ 
м’ятки Т. к.— кургани з обрядом 
трупопокладення (могильники у 
Колосівці, Кустівцях) і трупоспа- 
лення. При розкопках пам’яток 
Т. к. знайдено посуд (тюльпанопо¬ 
дібні горщики, миски, кубки, ча¬ 
ші, «дірчасті» посудини пляшко- 
подібної форми, покришки), зде¬ 
більшого оздоблений прокресле¬ 
ним геом. орнаментом, накола- 
ми, наліпним валиком або відбит¬ 
ками шнура. Серед знарядь пра¬ 
ці переважають крем’яні серпи, 
скребки, наконечники стріл. Зрід¬ 
ка трапляються сланцеві сокирки 
або кам’яні свердлені сокири, а та¬ 
кож бронзові шила, кельти і но¬ 
жі. Знайдено бронзові прикраси 
(шпильки, спіральні браслети, каб¬ 
лучки, фібули). Носії Т. к. займа¬ 
лися скотарством, землеробством, 
мисливством і рибальством. Біль¬ 
шість археологів та лінгвістів вва¬ 
жає їх найдавнішими предками 
слов’ян. 

Літ.: Березанская С. С. Средний пе- 
риод бронзового века в Северной Укра- 
ине. К., 1972. С. С. Березанська. 
ТіЬБІНГ (англ. ІиЬіп§, від ІиЬе — 
труба) — елемент збірної конст¬ 
рукції (переважно циліндричної), 
яка утворює і закріплює внутріш¬ 
ню поверхню підземних виробок 
(споруд). Т. (мал.) являє собою 
звичайно ребристий сегмент (залі¬ 
зобетонний, рідше чавунний, ста¬ 
левий), зігнутий відповідно до 
профілю виробки. Розрізняють Т. 
з бортами, де є отвори для болто¬ 
вого з’єднання їх між собою, і без 
бортів; проміжки у стиках Т. за¬ 
повнюють розшир ним цементом, 
свинцем аоо металевою замазкою. 
Т. застосовують найчастіше при 
створенні шахтних стовбурів 
і тунелів. 
ТЮДбРИ (Тибог) — династія 
королів Англії (1485—1603), що 
прийшла до влади після Червоної 
і Білої троянд війни. За правлін¬ 
ня Т., що спиралися на нове дво¬ 
рянство та міську буржуазію, ос¬ 
таточно склався абсолютизм; англ. 
церкву вилучено з підпорядкуван¬ 
ня Ватікану і підкорено владі 
короля (1534); 1588 велась успішна 
війна з Іспанією за контроль над 
торг, шляхами в Атлантичному 
океані (знищення 1588 «Непере¬ 
можної армади» іспанців); вста¬ 
новлено торг, зв’язки з Рос. д-вою 
(1553); склалися передумови бурж. 
революції. Найвідоміші представ¬ 
ники Т.: Генріх VIII (1509—47), 
Марія Тюдор (1553—58) та Єли¬ 
завета І (1558—1603). На зміну 
Т. прийшла дин. Стюартів. 
ТЮІЛЬРГ — палац у Парижі, ко¬ 
лишня резиденція франц. королів. 
Збудований у 2-й пол. 16 ст. як ча¬ 
стина комплексу Дувра. Під час 
Великої французької револющї 
(10.VIII 1792) і револющї 1848 
у Франції (24.11 1848) палац був 
захоплений повсталим народом. У 
1792—95— місце засідання Кон¬ 
венту. Під час Паризької комуни 
1871, в період ооїв комунарів 
з версальцями, більша частина 
Т. згоріла. 
ТЮЛЕНЄВ Дмитро Ілліч (1881, 
м. Карачев, тепер Брян. обл.— 
27.III 1918) — учасник боротьби 
за владу Рад на Україні. Член 
Комуністичної партії з 1904. Н. 
в сім’ї робітника. В 1905—07 — 
член бойової дружини на з-ді 
«Шодуар-Б» (тепер з-д ім. Комін¬ 
терну) в Катеринославі, брав 
участь у створенні профспілкової 
заводської орг-ції металургів, 
член правління профспілки. За 
революц. діяльність зазнавав 
репресій. Вів революц. роботу в 
Кам’янському (тепер м. Дніпро- 
дзержинськ), з 1918 — голова Кис¬ 
ловодської Ради робітн. депутатів. 
Убитий білогвардійцями. В Кисло¬ 
водську Т. споруджено пам’ятник. 
тюл£нєв Іван Володимирович 
[16 (28).І 1892, с. Шатрашани, те¬ 
пер Сурського р-ну Ульян. обл.— 
15.VIII 1978, Москва] — рад. 
військ, діяч, генерал армії (1940), 
Герой Рад. Союзу (1978). Член 
КПРС з 1918. Н. в сел. сім’ї. 
Учасник 1-ї світової війни, пра¬ 
порщик. У Рад. Армії з 1918. 
Учасник громадян, війни. В 1922 
закінчив Військ, академію. В 1939 
очолював 12-у армію, що визволя¬ 
ла Зх. Україну. Під час Великої 
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Вітчизн. війни Т. з 1941 — команд. 
Пд. фронтом, 28-ю армією, з бе- 
езня 1942 — команд, військами 
акавказ. військ, округу, з трав¬ 

ня 1942 — Закавказ. фронтом. 
Після війни — на відповідальних 
посадах у Рад. Армії. З 1958 — 
військ, інспектор-радник Групи 
генеральних інспекторів М-ва обо¬ 
рони СРСР. Нагороджений 4 ор¬ 
денами Леніна, орденом Жовтне¬ 
вої Революції, 5 орденами Черво¬ 
ного Прапора, ін. орденами, ме¬ 
далями. 
ТЮЛІїНЄВ Микола Олександро¬ 
вич [5 (17).IV 1889, с. Ганнівка, 
тепер Петрівського р-ну Кіровогр. 
обл.— 2.XII 1969, Київ] — укр. 
рад. вчений-агромеліоратор, член¬ 
кор. АНУРСР (з 1948), доктор 
с.-г. наук (з 1940), професор (з 
1955). В 1911 закінчив с.-г. відді¬ 
лення Київського політехнічного 
ін-ту. Працював у Наркомземі 
УРСР (1922—23), на Рудня-Радо- 
вельській болотній дослідній стан¬ 
ції на Житомирщині (1923—32), 
в Українському н.-д. ін-ті гідро¬ 
техніки і меліорації (1932—41 і 
1956—69), Ін-ті фізіології рослин 
і агрохімії АН УРСР (1949—55). 
Основні праці з питань с.-г. ос¬ 
воєння осушених торфоболотних 
грунтів. Наук, роботу поєднував 
з викладанням у вузах Києва. 

І. І. Калантиренко. 
тюлЄні — спільна назва двох 
родин ряду ластоногих: справж¬ 
ніх тюленів та вухатих тюленів. 
ТЮЛЕНІН Сергій Гаврилович 
(12.VIII 1925, с. Кисельово, тепер 
Орлов. обл.— 31.1 1943) — один 
з керівників підпільної комсо¬ 
мольської організації «Молода 
гвардія>, Герой Рад. Союзу (1943, 
посмертно). Н. в сім’ї робітника 
радгоспу. З 1926 сім’я Тюленіних 
жила в Красно доні. На поч. Ве¬ 
ликої Вітчизн. війни Т. 1941—42 
працював вибійником на шахті 
(тепер шахта 1-біс ім. С. Тюлені - 
на), на будівництві оборонних спо¬ 
руд. У період тимчасової окупації 
Красно дона фашистами Т. всту¬ 
пив до «Молодої гвардії», був чле¬ 
ном штабу орг-ції і очолював бойо¬ 
ву групу, виконав ряд відпові¬ 
дальних доручень. У січні 1943 Т. 
разом з ін. молодогвардійцями за¬ 
арештовано і після жорстоких ка¬ 
тувань у гестапо кинуто живим 
у шурф шахти ЛІ® 5. Поховано в 
братській могилі в Красно доні. 
ТіЬЛЬКА, сарделька (Сіиреопеї- 
1а) — рід риб род. оселедцевих. 
Довж. тіла до 17 см, маса 8—10 г. 
Характерні добре розвинені че¬ 
ревні луски (утворюють вздовж 
усього черева кіль) та наявність 
двох видовжених променів аналь¬ 
ного плавця. Зграйна пелагічна 
риба. 4 види, поширені в Каспій¬ 
ському, Азовському, Чорному мо¬ 
рях та бас. Мармурового м.; з 
них 3 види, поширені в Каспійсь¬ 
кому м., наз. кількою. В опріс¬ 
нених ділянках Азовського та Чор¬ 
ного морів трапляється Т. чор¬ 
номорсько - азовська 
(С. беїісаіиіа беїісаіиіа), довж. 
до 11 см, маса 5—9 г. Нерест у 
травні — липні; плодючість до 
40 тис. ікринок. Статевозрілою 
стає на 2—3 році життя. Живиться 
зоопланктоном. Важливий об’єкт 
промислу. Т. наз. також чорно¬ 
морський підвид шпрота. 

ТіЬЛЬПА Леонід Матвійович (н. 
15.VIII 1922, м. Глухів, тепер Сум. 
обл.)— укр. рад. архітектор, засл. 
арх. УРСР (з 1970). В 1951 за¬ 
кінчив Харківський інженерно- 
буд. ін-т. Основні твори: забудова 
центру м. Дружківки Донец. обл. 
(1952), будинки райкомів Ком¬ 
партії України в Чугуєві та Золо- 
чеві (1954), житлові будинки по 
вул.їКремлівській у Кривому Ро¬ 
зі (1954—56), ген. план Харкова 
(1956, у співавт. з О. Крикіним, 
В. Домницьким). Проекти мікро¬ 
районів (Салтовський та ін. у 
Харкові, 1967—75). Автор статей 
3 питань буд-ва і архітектури. З 
1976 викладає у Харків, інженер- 
но-буд. інституті. 
ТЮЛЬПАН (Тиііра) — рід трав’я¬ 
нистих рослин родини лілійних. 
Багаторічні цибулинні рослини з 
прямостоячим стеблом 12—90 см 
заввишки. Листки широкоовальні 
або видовжено-ланцетні, чергові. 
Квітки великі, дзвониковидні, по¬ 
одинокі або по 2—5 на квітконо¬ 
сі, прості чи повні, червоні, роже¬ 
ві, бузкові, білі різних відтінків. 
Плід — коробочка. Понад 140 ви¬ 
дів, пошир, у Середземномор’ї, 
Сх. Азії, Пн. Африці, Туреччині, 
Сірії, Афганістані. В СРСР — 83 
види, на Україні — бл. 10. Ростуть 
у степах та на сухих кам’янистих 
схилах, зрідка по чагарниках. 
Культурні Т.— гібридного похо¬ 
дження. Відомо 6 тис. сортів, що 
відрізняються строками цвітіння 
й кольором, розміром і будовою 
квіток. Вирощують Т. для озеле¬ 
нення, на зрізування та для зи¬ 
мової вигонки (у теплицях). 

К. Д. Харченко. 
ТЮЛЬПАННЕ ДЕРЕВО, ліріо- 
дендрон (Ілгіосіепсігоп) — рід рос¬ 
лин родини магнолієвих. Листо¬ 
падні дерева з 4—6-лопатевими 
листками. Квітки великі, до 6 см 
у діаметрі, поодинокі, зеленувато- 
жовтуваті, тюльпановидні. Плід 
шишковидний, збірний, з числен¬ 
них листянок. Кора містить тані¬ 
ни. Відомо 2 види: Т. д. зви- 
4 а й н е (Б. ЬиІіріГега), заввишки до 
60 м; стовбур до 3,5 м у діаметрі; 
дико росте в сх. частині Пн. Аме¬ 
рики, доживає до 500 років; дере¬ 
вина ядрова, жовтувата, на бать¬ 
ківщині відома під назвою «жовтої 
тополі», іде на виготовлення меб¬ 
лів, фанери, муз. інструментів 
тощо; гарне декоративне дерево, 
відомо багато садових форм, в 
СРСР, зокрема в УРСР, культиву¬ 
ється в парках; Т. д. китайсь- 
к е (Б. сЬіпепзе), заввишки до 
17 м; дико росте в Центр. Китаї, 
в СРСР зрідка культивується. 
ТЮМЕНЄВ Олександр Ілліч [12 
(24).VIII 1880, Петербург — 1/УІ 
1959, Ленінград] — рад. історик 
стародавнього світу, акад. АН 
СРСР (з 1932). В 1904 закінчив 
Петерб. ун-т. Працював у Петро¬ 
градському ун-ті (1921—23), Ле¬ 
нінградському відділенні Кому¬ 
ністичної академії (1928—31), Ін-ті 
історії матеріальної культури АН 
СРСР (1931—38). Осн. праці з істо¬ 
рії давньосхідних і античних д-в (у 
т. ч. античних держав Північного 
Причорномор'я), методології і со¬ 
ціології історії, проблем вітчизн. 
і заг. історії. Давньосхідні і антич¬ 
ні суспільства Т. вважав двома 
різними типами рабовласницького 

суспільства. Нагороджений орде¬ 
ном Трудового Червоного Прапора. 
Те.: Очерки зкономической и социаль- 
ной истории Древней Греции, т. 1—3. 
Пг., 1920—22; История античних ра- 
бовладельческих обществ. М. —Л.. 
1935; Херсонесские зтюдьі, [в. 1 — 6]. 
«Вестник древней истории», 1938 — 55; 
Передний Восток и античность. М.— 
Л., 1957. 

тюменська Область — у 
складі РРФСР. Утворена 14.VIII 
1944. На Пн. омивається Карсь- 
ким м., у складі області — остро¬ 
ви Білий, Оленячий, Шокальсь- 
кого, Вількицького та ін. Площа 
1435,2 тис. км2. Нас. 2293 тис. чол. 
(на 1.1 1983). Осн. населення — 
росіяни, живуть також українці, 
татари, ненці, ханти, мансі, комі 
та ін. Міського населення—69%. 
Включає Ханти-Мансійський ав¬ 
тономний округ та Ямало-Нене- 
цький автономний округ. Поділя¬ 
ється на 37 районів, має 16 міст 
і 43 селища міського типу. Центр — 
м. Тюмень. Т. о. нагороджено ор¬ 
деном Леніна (1967). Область роз¬ 
ташована в межах Західно-Сибір¬ 
ської рівнини. На Зх.— схили 
Уральських гір. Корисні копали¬ 
ни: нафта і газ (Західно-Сибірсь¬ 
ка нафтогазоносна провінція), бу¬ 
ре вугілля, залізна і марганцева 
руди, буд. матеріали. Клімат кон¬ 
тинентальний. Пересічна т-ра січ¬ 
ня на Пн. —26,7°, липня від +15,4 
до +4,1° (о. Білий), на Пд. від¬ 
повідно —16,6° і +18,6°. Опадів 
260—550 мм на рік. Гол. ріки — 
Об (у межах області — 1500 км) 
та її прит. Іртиш, на Пн. Сх.— 
Пур, Надим і Таз. Багато озер 
(найбільші — Ярото, Ньойто, Чор¬ 
тове), значні площі заболочені. У 
пн. частині області поширена бага¬ 
торічна мерзлота. Грунти пере¬ 
важно підзолисті й торфово-болот¬ 
ні, на Пд.— чорноземно-лучні, по 
долинах рік — алювіальні. На Пн. 
переважає тундрова рослинність, 
яка переходить у лісотундрову. 
Більша частина Т. о. зайнята тай¬ 
гою, під лісом (сосна, ялина, сме¬ 
река, береза, осика) 49,6 млн. га. 
На Пд.—лісостеп з характерними 
березовими колками. На тер. Т. о. 
— заповідник «Мала Сосьва». 
Провідне місце в госп. комплексі 
Т. о. посідає нафтогазодобувна 
пром-сть. Осн. родовища: Само- 
тлорське родовище нафти, Урен- 
гойське газоконденсатне і Медве- 
же газове. На попутному газі пра¬ 
цює Сургутська ДРЕС. На базі 
нафтогазодобувної пром-сті ство¬ 
рюють нафтохім. та хім. галузі^ 
споруджують (1983) Тобольський 
нафтохім. комплекс. Розвинуті 
також машинобудування і мета¬ 
лообробка (верстато-, приладо- 
і суднобудування, вироби, авто¬ 
тракторного електроустаткування, 
акумуляторів, буд. машин тощо). 
Осн. центри: Тюмень, Тобольськ, 
Салехард, Заводоуковськ, Ханти- 
Мансійськ. Деревообр. пром-сть 
представлена вироби, фанери, меб¬ 
лів, деревостружкових плит то¬ 
що. Вироби, буд. матеріалів. Зро¬ 
стає легка та харч, пром-сть. Про¬ 
відна галузь с. г.— тваринництво 
мол.-м’ясного напряму. Розво¬ 
дять велику рогату худобу, сви¬ 
ней, овець, кіз. На Пн.— оленярст¬ 
во (427 тис. голів, 1981). Велике 
значення мають хутровий промисел 
(соболь, песець, оілка, ондатра) 

ТЮМЕНСЬКА 
ОБЛАСТЬ 

С. Г. Тюлені н. 

О. І. Тюменєв. 

Тюльпан сорту Худож¬ 
ник. 

Тюлька чорноморсько- 
азойська. 
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та кліткове звірівництво (срібля¬ 
сто-чорна лисиця, норка, песець). 
Посівна площа всіх с.-г. культур 
1981 становила 1624 тис. га, з них 
під зерновими 1072 тис. га. Виро¬ 
щують пшеницю, картоплю, ово¬ 
чі, значні площі під кормовими 
культурами. Навколо міст примісь¬ 
ке господарство. На півдні область 
перетинає Транссибірська магіст¬ 
раль. Збудовано з-ці: Івдель—Об, 
Тавда — Междурєченський, Тю¬ 
мень — Нижньовартовськ. Судно¬ 
плавство по Обі, Іртишу, Тоболу. 
Важливе значення мають автомоб., 
повітр. і трубопровідний транс¬ 
порт: нафтопроводи — Усть-Ба- 
лик — Омськ, Шаїм — Тюмень, 
Самотлор — Альметьєвськ, газо¬ 
провід Уренгой — Ужгород; буду¬ 
ється (1984) газопровід — Зх. Си¬ 
бір — Центр. У Т. о.— 7 вузів, у 
т. ч. Тюменський університет, 
пед. ін-ти в Тобольську та Ішимі, 
28 серед, спец. навч. закладів. Му¬ 
зеї: краєзнавчі в Тюмені, Сале¬ 
харді, Ханти-Мансійську; істор.- 
архітектурний музей-заповідник 
(філіали — картинна галерея та 
будинок декабриста М. А. Фонвізі- 
на) в Тобольську, музей пам’яті 
декабристів (філіал — будинок 
декабриста І. Д. Якушкіна) в Ялу- 
торовську. З театри (драм, і ля¬ 

льок—у Тюмені, драм.—у Тоболь¬ 
ську); філармонія, цирк в Тюме¬ 
ні. В області 6 санаторіїв, турбази. 
Популярні туристські маршрути 
по Тоболу і Іртишу. 

С. Т. Будьков. 
тюменський університЄт 
— вищий навч. заклад М-ва ви¬ 
щої і серед, спец, освіти РРФСР. 
Засн. 1973 на базі Тюменського 
пед. ін-ту. В 1982/83 навч. р. у 
складі Т. у. 9 ф-тів: філол., істор., 
романо-герм. філології, матем., 
фіз., біол., хім., екон., географіч¬ 
ний, на яких навчалося понад 5 
тис. студентів, зокрема на денно¬ 
му відділенні 2900. Є заочне й під¬ 
готовче відділення, аспірантура. 
При ун-ті — н.-д. сектор, обчислю¬ 
вальний центр, б-ка (фонд 564 тис. 
одиниць зберігання). З часу зас¬ 
нування в Т. у. підготовлено 8 
тис. спеціалістів. Г. П. Куцев. 
Тюмень — місто, обласний 
центр РРФСР. Розташована на 
обох берегах р. Тури (прит. Тобо¬ 
лу). Залізнич. вузол, річковий 
порт, аеропорт. 397 тис. ж. (1983). 
Поділяється на 3 міські райони. 
Т.— перше рос. місто в Сибіру. 
Засн. 1586 на місці тат. м. Чингі- 
Тура, що виникло в 14 ст. З 17 ст. 
Т.— важливий транзитний пункт 
на торг, шляхах між Сибіром і Ки¬ 

таєм. На поч. 1905 в Т. виникла 
с.-д. група. Рад. владу встановле¬ 
но 5 (18). І 1918. З 1944 Т.— обл. 
центр. Т.— один з центрів Захід¬ 
но-Сибірської нафтогазоносної 
провінщї. Провідні галузі оброб¬ 
ної пром-сті — машинобудування 
і металообробка (з-ди: суднобуд., 
суднорем., електромех., акумуля¬ 
торний, автотракторного електро¬ 
устаткування, буд. машин, прила- 
Добуд., ковальсько-пресового ус¬ 
таткування, цивільної авіації, 
рем.-мех., «Електрон»). Значне 
місце у пром. комплексі посідають 
деревообр., мед. (з-ди мед. устат¬ 
кування і інструментів та хім.- 
фарм.), хім. (з-д пластмас), буд. 
матеріалів пром-сть. Підприємства 
легкої (камвольно-суконний ком¬ 
бінат, овчинно-хутрова ф-ка та ін.) 
та харч, пром-сті. ТЕЦ. У місті — 
5 вузів, у т. ч. Тюменський універ¬ 
ситет, 8 серед, спец. навч. закла¬ 
дів, понад 20 н.-д. та проектних 
ін-тів. Театри: драм, та ляльок, 
філармонія, цирк. Краєзнавчий 
музей, картинна галерея. 
ТЮНГ — ріка у пн. частині Сх. 
Сибіру, в Якут. АРСР, ліва прит. 
Вілюю (бас. Лени). Довж. 1092 км, 
площа бас. 49,8 тис. км2. Бере 
початок на Середньосибірському 
плоскогір’ї, нижче перетинає Цент¬ 
ра льноякутську рівнину. Русло 
звивисте, у заплаві багато озер. 
Живлення снігове і дощове. Замер; 
зає у жовтні, скресає наприкінці 
травня — на поч. червня. Нерегу¬ 
лярне судноплавство. 
ТЮНЕР (англ. іипег, від Іипе — 
настроювати) — радіоприймальний 
пристрій, в якому є (на відміну від 
звичайного радіоприймача) тільки 
високочастотні каскади (каскади 
підсилення й перетворення високо¬ 
частотних сигналів). Т. (мал.) діє 
разом з зовнішньою або вбудова¬ 
ною в нього антеною, а також з 
розміщеними на певній віддалі 
від нього підсилювачем низької 
частоти і гучномовцями. Призна¬ 
чений для високоякісного прий¬ 
мання передач радіомовних стан¬ 
цій; в поєднанні з магнітофоном 
дає змогу записувати прийняту 
передачу. Застосування Т. ство¬ 
рює слухачам зручні умови для 
користування побутовою приймаль¬ 
но-підсилювальною апаратурою. 
ТЮРГб (Тигдої) Анн Робер Жак, 
барон де л’Он (10.У 1727, Па¬ 
риж — 20.III 1781, там же) — 
франц. держ. діяч, філософ-про- 
світитель, представник школи фі¬ 
зіократів класичної бурж. полі¬ 
тичної економії. Закінчив теоло¬ 
гічний ф-т Сорбонни, але від ду¬ 
ховного сану відмовився. В 1774 — 
мор. міністр, 1774—76 — ген. конт¬ 
ролер фінансів. У цей час Т. про¬ 
вів ряд антифеод. реформ, спря¬ 
мованих на оздоровлення фінансів. 
Слідом за Ф. Кене та ін. фізіокра¬ 
тами відстоював принцип свободи 
екон. діяльності, на відміну від 
них більшу роль відводив пром-сті 
й торгівлі; вперше підійшов до 
розуміння значення власності в 
поділі суспільства на класи. Ви¬ 
ступав проти збільшення податків 
і держ. позик. 
У філософії Т.— прихильник деїз¬ 
му і сенсуалізму. У своїх філософ- 
сько-істор. працях виступив од¬ 
ним із засновників (поряд з Воль- 
тером і Кондорсе) бурж. теорії 
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сусп. прогресу. Залишаючись в 
межах ідеалістичного розуміння 
історії і вважаючи людський розум 
рушійною силою прогресу, Т. вод¬ 
ночас надавав великого значення 
умовам матеріального життя. Т. 
визнавав роль екон. відносин як 
фактора прогресу, пов’язуючи різ¬ 
ні політ, форми з етапами госп. 
розвитку. 
ТЮРЕМНЕ УВ’ЯЗНЕННЯ — 
один з видів позбавлення волі. За 
рад. кримінальним законодавст¬ 
вом є найтяжчою мірою покарання. 
Може призначатися лише як осн. 
покарання. Метою Т. у. є не тільки 
створення для засуджених умов, 
які виключають можливість про¬ 
довження злочинних дій, а й здійс¬ 
нення трудового перевиховання і 
виправлення ув’язнених. Т. у. 
призначається за вироком суду 
відповідно до діючого законодав¬ 
ства на строк не більше 15 років. 
Т. у. може бути призначене особ¬ 
ливо небезпечним рецидивістам, 
особам, які вчинили особливо не¬ 
безпечні держ. злочини; особам, 
які вчинили ін. тяжкі злочини, до- 
сягли повноліття і засуджені на 
строк більше 5 років; особам, 
переведеним за ухвалою суду на 
строк не більше 3 років з виправ¬ 
но-трудових колоній за злісне 
порушення вимог режиму. Відпо¬ 
відно до ст. 15 Основ виправно- 
трудового законодавства Союзу 
РСР і союзних республік Т. у. 
не застосовується до вагітних жі¬ 
нок, жінок, які мають немовля. 

П. С. Матишевський. 
ТЮРьНН (Тигеппе) Анрі де Ла 
Тур д’Овернь (Ба Тоиг сі’Аиуег- 
8пе), віконт (11.IX 1611, Седан, 
Франція — 27.VII 1675, Засбах, 
Баден, тепер ФРН) — франц. пол¬ 
ководець, маршал (1643), гол. мар¬ 
шал (1660) Франції. Онук Віль- 
гельма 1 (іранського. З 1625 — 
в голл. армії, з 1630—на службі 
у Франції. В 40-х рр., під час 
Тридцятилітньої війни 1618— 
48, командував франц. армією в 
Німеччині, де здобув ряд перемог. 
У 1648—51 брав участь у Фронді, 
проте 1651 перейшов на бік короля 
і очолив армію, спрямовану проти 
фрондерів. Очолював франц. ар^ 
мію під час війни проти Іспанії 
(1667—68), Нідерландів (почалася 
1672). 
Т іЬ Р І Н Іван Володимирович 
[21.Х (2.ХІ) 1892, м. Мензелінськ, 
тепер Тат. АРСР — 12.УІІ 1962, 
Москва] — рад. грунтознавець, 
акад. АН СРСР (з 1953; чл.-кор. 
з 1946). В 1919 закінчив Петров- 
ську с.-г. академію (тепер Моск. 
с.-г. академія ім. К. А. Тімірязє- 
ва). В 1919—ЗО працював в Казан¬ 
ському ун-ті (з 1928—професор) 
і в Казанському ін-ті с. г. і лісів¬ 
ництва. В 1930—41 і 1944—51 — 
професор лісотехніч. академії (Ле¬ 
нінград) і в 1944—52 — Ленінгр. 
ун-ту; одночасно працював в Грун¬ 
товому ін-ті (в 1949—62 — дирек¬ 
тор). Осн. праці з проблем підви¬ 
щення родючості грунту і дослі¬ 
дження грунт, гумусу. Нагоро¬ 
джений орденами Леніна, Трудово¬ 
го Червоного Прапора, медалями. 
ТЮРІНГІЯ — історична область 
у НДР. Назва походить від пле¬ 
мінної групи германців —тюрінгів, 
що заселяли цю територію здавна. 
З 1130 Т.— ландграфство. З серед. 

16 ст. стала частиною курфюрства, 
а потім королівства Саксонія, 
1814—15 передана Пруссії. В пд. 
Т. з 15 ст. утворилося багато кня¬ 
зівств. В результаті Листопадо¬ 
вої революції 1918 вони були лік¬ 
відовані і 1920 утворено землю Т. 
Після розгрому фашист. Німеч¬ 
чини 1945 Т. увійшла до рад. зони 
окупації. В 1946 утворено землю 
з гол. містом Ерфурт. З 1949 Т.— 
в складі НДР, поділена 1952 на 
округи ЕрсЬурт, Гера і Зуль. 
ТЮРКОЛб'ГІЯ — сукупність гу¬ 
манітарних наук, що вивчають 
мови, етнографію, історію, літе¬ 
ратуру, фольклор, культуру наро¬ 
дів, які говорять тюркськими мо¬ 
вами. Перші описи Османської 
імперії в європ. л-рі належать 
до 15—16 ст. (баварець X. Шільт- 
бергер, саксонець А. Олеарій, 
француз Бусіко, австрієць О. Бус- 
оек, венеціанець М. Поло, росія¬ 
нин А. Нікітін та ін.). Осн. на¬ 
прямом Т. в Європі стало вивчен¬ 
ня Османської імперії, тур. мови 
(Й. Хаммер-Пургшталь, Н. Йор- 
га). У Росії систематичне заняття 
Т. (з 2-ї пол. 18 ст.) пов’язано з іме¬ 
нами І. Гіганова і С. Хальфіна. 
Значного розвитку Т. в Росії до¬ 
сягла в 19— напоч.20ст. як комп¬ 
лексна дисципліна (вивчення мови, 
л-ри, істор. пам’яток, нумізмати¬ 
ки—праці В. В. Григор’єва, М. М. 
Казем-бека, Ф. Є. Корша, В. В. 
Радлова, М. С. Дринова та ін.). 
Після Великої Жовтн. соціалістич. 
революції почався якісно новий 
етап у розвитку сходознавства, 
в т. ч. Т. Плідно працювали в галу¬ 
зі Т. в рад. час відомі сходознавці 
В. В. Бартольд, Є. Е. Бертельс, 
В. О. Гордлевський, Т. Г. Кезма, 
А. П. Ковалівський, А. Ю. Крим¬ 
ський, М. Я. Марр, Й. А. Орбе- 
лі, М. П. Павлович та ін. В своїх 
працях вони досліджували соці- 
ально-екон. процеси, що відбува¬ 
лись в Османській імперії у І6— 
19 ст., історію, л-ру, мову, культу¬ 
ру тюркомовних народів (особли¬ 
во народів, які живуть на тер. 
СРСР), показали значення сло¬ 
в’ян. впливу на історію і культуру 
тур. д-ви. Досягненням рад. Т. 
було проведення в 20—30-х рр. 
реформи писемності у тюркомов¬ 
них народів СРСР, заміна араб, 
алфавіту на латинський, а потім 
на російський. Рад. тюркологами 
було здійснено класифікацію різ¬ 
них тюркських мов і їхніх діалек¬ 
тів, описано особливості вимови 
й написання, граматичного складу 
і словникового фонду, грунтовно 
вивчено в 40—70-х рр. істор. та 
порівняльно-істор. фонетику, лек¬ 
сикологію і лексикографію, істо¬ 
рію і культуру тюркомовних наро¬ 
дів (твори О. П. Окладникова, 
О. Ю. Якубовського, А. П. Мілле- 
ра, А. М. Кононова та ін.). Значну 
роботу в розвитку Т. провели Все¬ 
союзна наук, асоціація сходознав¬ 
ства та Всеукраїнська наукова 
асощащя сходознавства. В СРСР 
розробка проблем Т. здійснюєть¬ 
ся в Ін-ті сходознавства АН 
СРСР та його Ленінгр. відділенні, 
Ін-ті світової л-ри, ін-тах мово¬ 
знавства, етнографії і археології 
АН СРСР, у сходознавчих уста¬ 
новах та відділеннях АН Азер¬ 
байджану, Вірменії, Грузії, Ка¬ 
захстану, Киргизії, Туркменії, Уз¬ 

бекистану, в Казанському, Уфім- 
ському і Дагестанському філіалах 
АН СРСР, у н.-д. ін-тах Каракалп, 
АРСР, Тув. АРСР і Чув. АРСР, 
Горно-Алтайської і Хакаської авт. 
областей, Ін-ті історії, філоло¬ 
гії та філософії Сибірського від¬ 
ділення АН СРСР та в його Якут¬ 
ському філіалі. В 1973 при АН 
СРСР створено Рад. к-т тюрколо¬ 
гів, який представляє вчених 
СРСР на міжнар. форумах. 
Помітні досягнення має Т. і в єв¬ 
роп. соціалістичних країнах. Відо¬ 
мі праці С. Велікова, Л. Живко- 
вої, П. Парушева, Н. Тодорова, 
Б. Цвєткової, В. Мутафчієвої 
(Болгарія), Й. Гласнека, П. Ціме 
(НДР), М. Губоглу, Ш. Паску 
(Румунія), Г. Хазаї (працює в 
НДР), К. Ласло, Д. Немета (Угор¬ 
щина), 3. Веселої, Й. Кабрда 
(Чехословаччина), Д. Богданови¬ 
ча, Б. Джурджева (Югославія). В 
Туреччині центрами вивчення Т. є 
істор. та лінгвістичне т-ва (Анка¬ 
ра), Анкарський і Стамбульський 
ун-ти, Тюркологічні ін-ти при них, 
Ерзурумський ун-т, Вищий ін-т 
ісламу (Стамбул). Різним аспектам 
Т. присвячено праці М. Акдага, 
О. Л. Баркана, К. Боратава, Т. М. 
Гекбільгіна, X. Іналджика, К. 
Карпата, Е. 3. Карала, А. В. Ку- 
рана, А. Н. Курата, X. Кошая, 
Ш. Мардіна, Е. Озбудуна, Т. 3. 
Тунаї, Б. Тунджеля, И. X. Узун- 
чаршили та ін. Т., гол. чин. питан¬ 
ня історії і л-ри Туреччини, пред¬ 
ставлені в працях X. Боуена, 
Б. Льюїса, А. Тойнбі, У. Хейда 
(Великобританія), Ф. Бабінгера, 
Б. Флеммінга, Г. Яшке (ФРН), X. 
Арвейлер, Ж. Дені, М. Молла 
(Франція), Дж. В. Беркера, Р. X. 
Девісона, В. X. Макнейла, Д. А. 
Растоу, І. Т. Сандерса, Р. Чембер- 
са, С. Й. Шоу (США), Ш. Ісаві, 
ПІ. Хатторі, Т. Хаяші (Японія). 
Літ.: Кримський А. Ю. Тюрки, їх 
мови та літератури. В кн. Кримський 
А. Ю. Твори, т. 4. К., 1974; Ковалів¬ 
ський А. П. Вивчення Сходу в Хар¬ 
ківському університеті та Харкові у 
XVIII—XX віках. В кн.: Антологія 
літератур Сходу. X., 1961; Кононов 
А. Н. История изучения тюркских 
язьїков в России. Л., 1972; Станов- 
ление советского востоковедения. М., 
1983. 1. Ф Черников. 
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ТЮРКСЬКІ мови 

І. В. Тюрін. 

ТЮРКСЬКИЙ КАГАНДТ (552— 
745) — держава в Центр. Азії, 
заснована племінним союзом тюр¬ 
ків. На чолі д-ви стояв каган. 
До 555 до Т. к. входили всі 
народи Центр. Азії. В 60-х рр. 6 
ст. тюрки розгромили д-ву ефта- 
літів у Серед. Азії. В 3-й чверті 
6 ст. в залежність від Т. к. підпа¬ 
ли пн.-кит. д-ви Чжоу і Ці. Т. к. 
в союзі з Візантією в 6 ст. вів вій¬ 
ни проти Ірану за контроль над 
Великим шовковим шляхом. У 571 
кордон Т. к. було встановлено по 
Амудар’ї, 588—589 до Т. к. 
було приєднано деякі області на 
зх. березі Амудар’ї. В 576 тюрки 
взяли Боспор (Керч), 581 обложи¬ 
ли Херсонес. У кін. 6 ст. Т. к. 
розпався на сх. і зх. частини. Зх. 
Т. к. існував до 740. На місці Сх. 
Т. к. 745 виник Уйгурський каганат 
(існував до 840). 

ТЮРКСЬКІ мбви — мови су¬ 
часних і давніх тюркських народів 
і народностей. Пошир, в СРСР, 
Туреччині, а також у Монголії, 

27 уре, т. її 
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ТЮТЧЕВ 

Ф. І. Тютчев. 

Поширені на Україні 
сорти тютюну 

Американ 17 

Американ 307 

Гібрид 11 
Гостролист 1519 

Дюбек 33 

Дюбек 50 

Імунний 580 
Крупнолистнй Б-3 

Переможець 83 

Подільський 23 

Придністровський 26 

Прилуцький 205 

Собольчський 174 
Собольчський 193 

Китаї, Афганістані, Ірані, Руму¬ 
нії, Болгарії та ін. країнах. Деякі 
вчені об’єднують Т. м., монголь¬ 
ські мови й тунгусо-маньчжурські 
мови в алтайську сім’ю. Є багато 
класифікацій Т. м. За однією з 
них Т. м. об’єднують у 5 груп: 
кипчацькі мови — сучасні казах¬ 
ська, киргизька, татарська, баш¬ 
кирська, каракалпацька, кумиць¬ 
ка, карачаєво-балкарська, ногай¬ 
ська, караїмська, мертва кипчаць¬ 
ка та ін. мови; огузькі мови — 
сучасні турецька, азербайджан¬ 
ська, туркменська, гагаузька, дав¬ 
ні печенізька, сельджуцька та ін.; 
карлуцькі мови — сучасні узбець¬ 
ка, уйгурська й ряд мертвих мов; 
булгарську групу — сучасна чу¬ 
васька й давні болгарська та хо¬ 
зарська мови; сибірські мови — 
сучасні якутська, тувинська, ха¬ 
каська, алтайська, шорська та ряд 
ін. мов. На тер. України в глибоку 
давнину були пошир, тепер мертві 
Т. м.— булгарська, хозарська, пе¬ 
ченізька й кипчацька мови. Тепер 
на тер. УРСР незначна частина 
населення користується Т. м.— 
караїмською, гагаузькою, урумсь¬ 
кими говірками та деякими ін. 
мовами. 
Т. м. мають спільні генетичні й ти¬ 
пологічні риси. Осн. риси Т. м.: 
у фонетиці — сингармонізм, від¬ 
сутність на початку слів сонорних 
приголосних, неможливість збігу 
приголосних або голосних. У мор¬ 
фології — аглютинація, відсут¬ 
ність категорії роду, вживання 
післяйменникгв, єдиний тип від¬ 
мінювання і єдиний тип дієвідмі¬ 
нювання. У синтаксисі — ізафет- 
на конструкція. Найдавніші пи¬ 
семні пам’ятки Т. м.— з 7 ст. 
(див. Орхоно-єнісейські написи). 
Для різних Т. м. у різний час 
використовували алфавіти брахмі, 
согдійський, уйгурський, араб¬ 
ський та ін. Тюркомовні народи 
СРСР тепер користуються алфаві¬ 
тами на рос. графіч. основі. Про 
вивчення Т. м. див. Тюркологія. 
Літ.: Кримський А. Ю. Тюрки, їх 
мови та літератури. В кн.: Крим¬ 
ський А. Ю. Твори, т. 4. К., 1974; 
Язьїки народов СССР, т. 2. Тюрк- 
ские язьїки. М., 1966; Баскаков 
Н. А. Введенне в изучение тюркских 
язьїков. М., 1969; Гарипов Т. М. Кьіп- 
чакские язьїки Урало-Поволжья. М., 
1979. О. М. Гаркавець. 

ТЙТЧЕВ Іван Артамонович (1834, 
Тамбов, губ.— 1893)— вітчизн. 
хімік і кристалограф. У 1856 
закінчив Петерб. ун-т. З 1862— 
професор Київ, ун-ту; з 1869 — 
директор Новоолександрійського 
ін-ту с. г. і лісівництва (Пулави, 
Польща). Перші праці Т. стосу¬ 
ються органічної хімії: вивчав глі¬ 
колі, уперше синтезував куміналь- 
дибензоат, 5-ефір етилтіобензоат 
та ін. Досліджуючи 1862 зразки 
карпатської (галицької) нафти, Т. 
піддав її піролізу. Цей дослід є 
першою спробою каталітичного 
крекінгу нафти. З 1869 працював 
гол. чин. у галузі неорганічної хі¬ 
мії і мінералогії. 
ТЮТЧЕВ Федір Іванович [23.ХІ 
(5.XII) 1803, с. Овстуг, тепер 
Жуковського р-ну Брян. обл.— 
15 (27).VII 1873, Царське Село, 
тепер м. Пушкін Ленінгр. обл.] — 
рос. поет. Бл. 20 років працю¬ 
вав на дипломатичній роботі за 
кордоном. Друкуватися почав 

1819. В 1836 О. Пушкін опубл. 
цикл його віршів у журн. <Совре- 
менпикь. Як поет Т. сформувався 
в кін. 20 — на поч. 30-х рр. У 
цей час він написав широко ві¬ 
домі ліричні твори («Безсоння», 
«Літній вечір», «Ціцерон», -«Весня¬ 
ні води», -«Осінній вечір» та ін.). 
Піднесення творчості Т. припадає 
на кін. 40-х — поч. 50-х рр. В 
1854 вийшла його перша збірка 
творів. Починаючи з 40-х рр. у 
політ, віршах («Море і скеля», 
«Світанок», «Пророцтво» та ін.) 
та публіцистичних статтях вислов¬ 
лював слов’янофільські ідеї, роз¬ 
вивав панславістські погляди. Лю¬ 
бовна лірика Т. тонко, з надзвичай¬ 
ною силою виразності і щирості 
розкриває складну гаму людських 
почуттів. Т.— майстер лапідар¬ 
ного, афористичного вірша. Ба¬ 
гато віршів Т. покладено на музи¬ 
ку (С. Рахманіновим та ін.). Укр. 
мовою вірші Т. перекладали П. 
Грабовський, М. Рильський та ін. 
В Муранові (під Москвою) відкри¬ 
то музей-садибу Ф. І. Тютчева. 
Те.: Стихотворения. Письма. М., 
1957; Лирика, т. 1-2. М., 1966; 
Стихотворения. М., 1978; Сочине- 
ния, т. 1 — 2. М., 1981; Укр. пе¬ 
ре к л. — [Вірші]. В кн.: Грабовський 
П. Зібрання творів, т. 1. К., 1959; 
[Вірші]. В кн.: Рильський М. Вибра¬ 
ні переклади. К., 1952. 

В. О. Капустін. 

ТЮТЮН (№соііапа) — рід одно¬ 
річних і багаторічних рослин ро¬ 
дини пасльонових. Понад 70 ви¬ 
дів, пошир, переважно в Америці 
і Австралії. В культурі великого 
значення набули 2 види: махорка 
(І\[. гиміса) і Т. справжній 
(Іч[. ІаЬасшп) — однорічна рослина 
здалозистим опушенням. Стебло— 
пряме, 80—200 см заввишки. Лист¬ 
ки чергові, сидячі або черешкові, 
овальні або еліптичні, на верхівці 
загострені, по 20—40 на одній рос¬ 
лині. Листки містять 1—3 % ні¬ 
котину, органічні кислоти, ефірну 
олію тощо. Квітки двостатеві, ро¬ 
жеві, зібрані на верхівці стебла 
у волоть. Плід — багатонасінна 
коробочка. Походить Т. з Америки. 
Вирощують його як тех. культуру 
в СРСР (у т. ч. на Україні), СІЛА, 
Індії, КНР, Бразілії, Туреччині 
тощо. З Т. виготовляють курильні 
вироби, а з його відходів одержу¬ 
ють препарати для боротьби з 
шкідниками с.-г. культур і ніко¬ 
тин. Пересічна урожайність Т.— 
15 ц/га, у передових г-вах одерь 
жують 25—ЗО ц/га. На Україні 
найбільші площі Т. в Крим., Тер- 
ноп., Закарп., Івано-Фр., Хмельн. 
та Війн, областях. Поширені (1984) 
14 сортів Т. (див. табл.). Питан¬ 
нями селекції і агротехніки Т. 
займається Українська дослідна 
станція по тютюну і махорці. 
Літ.: Технічні культури. К., 1969; 
Бугай С. М. Рослинництво. К., 1978. 

С. М. Бугай. 
ТЮТЮН ЗАПАШНЙЙ, тютюн па¬ 
хучий, тютюн крилатий (Кісоііапа 
аіаіа, синонім — N. аНіпіз) — тра¬ 
в’яниста рослина родини пасльоно¬ 
вих. Стебло прямостояче, розгалу¬ 
жене, 60—80 см заввишки. Листки 
довгасто-овальні, залозисто-опу- 
шені. Квітки білі, лійковидні з 
п’ятилопатевим відгином, 5—8 см 
у діаметрі, зібрані у волоті, дуже 
запашні. Плід — двогнізда коро¬ 
бочка. Погодить Т. з. з Центр. 

Америки. Цвіте з липня до моро¬ 
зів. На Україні культивують як де¬ 
коративну рослину тютюн Санде- 
ра (И. запаегае) — гібрид. Стебло 
до 75 см заввишки. Квітки черво¬ 
ні, відкриті вдень, без запаху. 
Культивзпоть його так само, як і 
тютюн запашний. Іл. с. 417. 
ТЮТЮННИК Григір (Григорій) 
Михайлович (5.XII 1931, с. Шилів- 
ка, тепер Зіньківського р-ну Пол- 
тав. обл.—Ь7.ІІІ 1980, Київ) — укр. 
рад. письменник. Брат Григорія 
Тютюнника. Закінчив ремісниче 
уч-ще, працював на заводі, в кол¬ 
госпі, на будівництві. У 1951—55 
— в Рад. Армії. У 1962 закінчив 
Харків, ун-т. Друкуватися почав 
1961. Перша збірка новел «Зав’язь» 
(1966). Автор книг оповідань і 
повістей «Деревій» (1969), «Бать¬ 
ківські пороги» (1972), «Крайнебо» 
(1975), «Коріння» (1976), в яких 
порушуються важливі морально- 
етичні проблеми. Твори Т. позна¬ 
чені глибиною змісту, правдивістю 
характерів, соціальною значиміс¬ 
тю, тонким психологізмом. Напи¬ 
сав ряд книг для дітей: «Ласочка» 
(1970), «Лісова сторожка» (1971), 
«Степова казка» (1973), «Климко» 
(1976; екранізовано 1983), «Вогник 
далеко в степу» (1979). Літ. пре¬ 
мія ім. Лесі Українки, 1980. 
Те.: Вибрані твори. К., 1981; Рос. 
п е р е к л. — Тнсячелистник. М., 
1972; Отчие пороги. М.. 1975; Холод¬ 
ная мята. М., 1981. 
Літ.: Гончар О. Живописець правди. 
«Українська мова і література в шко¬ 
лі», 1981, № 3. А. Я. Шевченко. 
ТЮТЮННИК Григорій Михайло¬ 
вич (23.IV 1920, с. Шилівка, тепер 
Зіньківського р-ну Полтав. обл.— 
29.VIII 1961, Львів) — укр. рад. 
письменник. Учасник Великої 
Вітчизн. війни. Закінчив Харків, 
ун-т (1946). Учителював на Львів¬ 
щині, згодом працював у редак¬ 
ції журн. «Жовтень». Друкува¬ 
тися почав 1937 (вірші). 36. опо¬ 
відань «Зорані межі» (1951), по¬ 
вість «Хмарка сонця не заступить» 
(1956) присвячені колгоспним тру¬ 
дівникам. Найзначніший твір Т.— 
роман «Вир» (1960, Держ. премія 
УРСР ім. Т. Г. Шевченка, 1963), 
в якому глибоко відображено 
складні соціально-психологічні 
процеси в передвоєнному колгосп¬ 
ному селі, подвиг народу у Вели¬ 
кій Вітчизняній війні. Т.— автор 
зб. поезій «Журавлині ключі» 
(опубл. 1963), незавершеного ро¬ 
ману «Буг шумить» (опубл. 1965). 
Нагороджений орденом «Знак По¬ 
шани». 
Те.: Твори, т. 1—2. К., 1970; Р о'с. 
перекл.- Тучка солнце не закро- 
ет. М., 1959; Водоворот. М., 1980. 
Літ.: Воловець Л. Григорій Тютюн¬ 
ник. К., 1967; Семенчук І. * Григорій 
Тютюнник. К., 1971; Гончар О. Гри¬ 
горій Тютюнник. В кн.: Гончар О. 
Письменницькі роздуми. К., 1980. 

1Л. М. Коваленко. [ 
ТЮТЮННИЦТВО — галузь рос¬ 
линництва, яка вирощує технічні 
культури — тютюн і махорку — 
для промислової переробки: ви¬ 
готовлення курильних виробів, 
нікотину та органічних кислот 
(яблучної й лимонної). Батьків¬ 
щиною тютюну є Америка. В Євро¬ 
пу (Іспанію) його було завезено 
в 16 ст. В Росії тютюн почали ви¬ 
рощувати на поч. 17 ст. поблизу 
міст Ромен та Мени на тер. Украї¬ 
ни. В СРСР за роки Рад. влади 



виведено високопродуктивні сорти 
цієї культури, запроваджено ме¬ 
ханізоване садіння розсади й між¬ 
рядний обробіток, тех. способи су¬ 
шіння тощо. Розроблено науково 
обгрунтовані прийоми агротехні¬ 
ки й ферментації тютюну. Збу¬ 
довано сушильні та складські при¬ 
міщення, поліпшено розміщення 
виробництва і розширено посів¬ 
ні площі тютюну, набагато підви¬ 
щилась його врожайність. Осн. 
зони вирощування й вироби, тю¬ 
тюну в СРСР — Молдавія, Украї¬ 
на, республіки Закавказзя і Серед. 
Азії, Краснодарський край. На 
Україні тютюн вирощують у За- 
карп., Терноп., Війн., Хмельн., 
Івано-Фр., Одес., Крим., Чернів. 
областях. Осн. посівні площі роз¬ 
міщено в Терноп., Крим., За- 
карп. областях. Вироби, махорки 
зосереджено в районах Зх. Сибі¬ 
ру, Поволжі, Білорусії, на Украї¬ 
ні (Полтав., Сум., Черніг. обла¬ 
сті). Серед зарубіжних країн 
найбільші площі тютюну в Китаї, 
Індії, СІЛА, Індонезії, Туреччині. 

В. М. Нелеп. 

ТЮТЮНОВО-МАХОРКОВА 
ПРОМИСЛОВІСТЬ — галузь 
харчової промисловості, що ви¬ 
робляє тютюнові й махоркові ви¬ 
роби. Продукція — цигарки, сига- 
ти, махорка, курильний тютюн. 
Росії першу тютюнову ф-ку збу¬ 

довано 1718 в с. Охтирці (тепер 
місто Сум. обл.). Швидко розви¬ 
валася Т.-м. п. у 2-й пол. 19 ст. 
На поч. 20 ст. було створено ряд 
акціонерних т-в, 1913 — монополь¬ 
не об’єднання, яке контролювало 
бл. 75 % вироби, цигарок у Росії. 
За роки Рад. влади тютюново-ма¬ 
хоркові підприємства було доко¬ 
рінно реконструйовано, обладнано 
високопродуктивною технікою. На 
Україні 1913 було ■> 109 дрібних 
підприємств Т.-м. п. Найбільши¬ 
ми з них були тютюнові ф-ки в 
Одесі, Кременчуці, Феодосії й 
Києві. Після перемоги Великої 
Жовта. соціалісти. революції бу¬ 
ло значно розширено сировинну 
базу Т.-м. п., реконструйовано дію¬ 
чі підприємства та споруджено но¬ 
ві, зокрема Сімферопольський, 
Жмеринський і Менський тютюно¬ 
во-ферментаційні з-ди. Найбільші 
тютюнові ф-ки республіки: Львів¬ 
ська, Київська, Черкаська, При¬ 
луцька й Харківська; тютюново- 
ферментаційні з-ди — Жмерин¬ 
ський, Сімферопольський, Бере¬ 
гівський і Борщівський. В УРСР 
1982 вироблено 77,9 млрд. штук 
цигарок і сигарет. 

Л. В. Синицька. 
ТЙГА у техн і ц і — 1) Рушійна 
сила, що передається транспортній 
машині від її двигуна. Розрізняють 
Т. електричну, парову, реактивну 
тощо. 2) Розрідження у трубопро¬ 
водах або каналах топкових чи 
вентиляційних пристроїв, під впли¬ 
вом якого в них відбувається рух 
повітря або ін. газу. Т. буває при¬ 
родна (через різницю густини зовн. 
атм. повітря і газів у димовій або 
витяжній вентиляційній трубі) і 
штучно створювана (див. Тяго- 
дуттьовий пристрій). 3) Деталь 
(звичайно стрижень), що з’єднує 
ланки механізму і передає тягові 
зусилля від однієї з них до дру¬ 
гої (наприклад, рульова тяга ав¬ 
томобіля). 

ТЯГАЧ — колісна або гусенична 
машина (на базі вантажного авто¬ 
мобіля, трактора), якою буксиру¬ 
ють причепи, напівпричепи, при¬ 
чіпні будівельні та сільськогоспо¬ 
дарські машини тощо. Розрізня¬ 
ють Т. буксирні (з вантажною 
платформою або кузовом-фурго- 
ном) і сідельні (з опірно-зчіпним 
пристроєм). Буксирні Т. викори¬ 
стовують як звичайні вантажні 
автомобілі або (з причепами) у 
складі автомобільних поїздів. У 

сідельних Т. (мал.) немає ванта- 
жонесучого кузова. їх застосовують 
лише з напівпричепами у складі 
автопоїздів. Порівняно з серійни¬ 
ми вантажними автомобілями Т. 
обладнують потужнішими двигу¬ 
нами і гальмовою системою, роз¬ 
рахованою на дію з причіпним 
складом. 
ТЯГЛІ СЕЛЯНИ — 1) В Рос. дер: 
жаві 15 — поч. 18 ст. селяни, які 
сплачували держ. податки і вико¬ 
нували держ. повинності (див. 
Тягло). До розряду Т. с. входили 
приватновласницькі і чорносошні 
селяни, з 2-ї пол. 17 ст.— бобилі, 
з поч. 18 ст.— холопи. З 1724, після 
запровадження подушної податі, 
Т. с. почали називати «податним 
населенням». 2) Заможна частина 
феодально залежного селянства в 
шляхетській Польщі, феод. Лит¬ 
ві та на загарбаних ними укр. зем¬ 
лях у 14—18 ст. і на возз’єднаній 
з Росією Правобережній Україні 
в дореформений період. Т. с. 
мали робочу худобу — т. з. тягло, 
відбували тяглову панщину, об¬ 
робляючи поміщицьку землю своєю 
худобою і с.-г. інвентарем. Розмір 
цих повинностей визначали ін¬ 
вентарні правила 1847—48. 
ТЯГ Лб — 1) Система грошових 
і натуральних держ. повинностей 
тяглих селян і посадських людей 
у Рос. державі 15 — поч. 18 ст. 
Осн. формою оподаткування спо¬ 
чатку було посошне, згодом — под¬ 
вірне оподаткування. Після за¬ 
провадження подушної податі 
термін «тягло» було замінено сло¬ 
вом «подать». У 18—19 ст. (до се¬ 
лянської реформи 1861) Т.— оди¬ 
ниця обкладення селян повиннос- 
тями на користь поміщиків. 2) У 
дореформений період на Україні 
узагальнена назва всіх податків, 
які сплачував сел. двір державі, 
та всіх феод, повинностей, що їх 
виконували на користь поміщика. 
3) За дореволюц. часів на Україні 
узагальнена назва робочої худоби 
(коней, волів) у сел. господарствах. 
ТЯГНб Борис Хомич [10 (23).VIII 
1904, Харків — 18.1 1964, Львів]— 
укр. рад. режисер, педагог, нар. 
арт. УРСР (з 1954). Член КПРС 
з 1949. В 1923 закінчив муз.- 
драм. ін-т ім. М. Лисенка (Київ), 
і 1926 — режисерську лабораторію 

театру «Березіль», працював у 
цьому театрі 1923—29. Учень Л. 
Курбаса. Був режисером Харків, 
театру робітн. молоді (1932—37), 
Дніпроп. укр. муз.-драматичного 
театру ім. Т. Г. Шевченка (1938— 
40), худож. керівником Дніпро- 
дзержинського театру рос. драми 
(1940—44; в 1941—44 — театр пра¬ 
цював у Казах. РСР), Одес. укр. 
муз.-драм, театру ім. Жовтневої 
революції (1944—47). У 1948— 
62 — гол. режисер Львів, укр. 
драм, театру ім. М. Заньковецької. 
Серед вистав — «Сон князя Свято¬ 
слава» І. Франка, «Загибель ес¬ 
кадри» О. Корнійчука, «Устим 
Кармелюк» В. Суходольського, 
«Під золотим орлом» Я. Галана, 
«Фауст і смерть» О. Левади, 
«Бронепоїзд 14—69» В. Іванова, 
«Жакерія» за П. Меріме, «Гамлет» 
У. Шекспіра. Поставив кінофіль¬ 
ми, зокрема «Фата Моргана» 
(1931). Викладав у драм, студіях 
театрів «Березіль» (1926—29), 
ім. М. Заньковецької (1948—62). 
Нагороджений орденом «Знак 
Пошани». Б. Ф. Кордіані. 
тягнб Іван Іванович (н. 6. X 1937, 
с. Козіївка Краснокутського р-ну, 
Харків, обл.) — новатор с.-г. ви¬ 
робництва, Герой Соціалістичної 
Праці (1973). Член КПРС з 1966. 
У 1978 заочно закінчив Охтирсь- 
кий (Сум. обл.) технікум механі¬ 
зації і електрифікації с. г. У 1953— 
55 працював в колгоспі ім. Леніна 
(с. Козіївка Краснокутського р-ну 
Харків, обл.), 1955—56 навчався 
в Богодухівському сільському 
профтехучилищі (Харків, обл.). 
З 1956 очолює механізовану лан¬ 
ку буряководів в тому ж колгос¬ 
пі ім. Леніна. Очолювана Т. лан¬ 
ка вирощує високі сталі врожаї 
цукрових буряків і ін. с.-г. 
культур. Т.— делегат XXIV з’їз¬ 
ду КПРС, депутат Верховної 
Ради Української РСР 9—10-го 
скликань. Нагороджений 2 орде¬ 
нами Леніна, медалями. Держ. 
премія СРСР, 1977. 

М. Н. Петренко. 
ТЯГОВА ПІДСТАНЦІЯ — елек¬ 
трична підстанція, що живить 
струмом пристрої електричної тя¬ 
ги на електрифікованих залізни¬ 
цях, метрополітені, міському й 
промисловому електротранспорті. 
Розрізняють тягові трансформа¬ 
торні підстанції, що знижують 
напругу трифазного струму (від 
енергосистем) або струму одно¬ 
фазного (від спец, електростанцій), 
і тягові перетворювальні підстан¬ 
ції, за допомогою яких трифазний 
струм пром. частоти перетворю¬ 
ється на однофазний струм зни¬ 
женої частоти або трифазний струм 
змінної частоти — на постійний. 
В СРСР Т. п. звичайно викори¬ 
стовують і для живлення електр. 
струмом ін. споживачів, розміще¬ 
них поблизу електрифікованих за¬ 
лізниць. 
ТЯГОДУТТЬОВЙЙ ПРЙСТРІЙ 
— пристрій (машина, споруда), 
яким вдувають у топку котло¬ 
агрегатів або печей повітря, не¬ 
обхідне для згоряння палива, та 
видаляють з теплової установки 
димові гази. До Т. п., що ними 
нагнітають у топку повітря, нале¬ 
жать вентилятори. Пристроями, 
за допомогою яких димові гази 
відводять в атмосферу, є димові 
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ТЯЖІННЯ 

Дж. Б. Тьєполо. При¬ 
кликання Цінцінната до 
влади диктатора. Ескіз. 
Київський музей захід¬ 
ного та східного мисте¬ 
цтва. 

труби і димососи (відцентрові або 
осьові вентилятори), що створю¬ 
ють у газоходах розрідження (при; 
родну або штучну тягу). Димові 
труби зводять з цегли, залізобе¬ 
тону або сталі, їхня висота — 
відповідно до 120, 300 і до 40 м, 
діаметр великих труб — до 10, 
малих — до 1 м. Продуктивність 
вентиляторів і димососів становить 
десятки і сотні тисяч кубічних мет¬ 
рів за годину. 
тяжіння, гравітація — взаємо¬ 
дія (притягання) між всіма фізич¬ 
ними об’єктами, пов’язана з наяв¬ 
ністю в них маси. Сила тяжіння 
між тілами, що рухаються повіль¬ 
но (порівняно з швидкістю світ¬ 
ла у вакуумі), підпорядковується 
Ньютона закону тяжіння. За цим 
законом, вона залежить лише від 
взаємного розташування об’єктів 
у даний момент часу (вважається, 
що гравітаційна взаємодія між 
ними поширюється миттєво); по¬ 
ле Т. (див. Поля фізичні) є потен¬ 
ціальним, і його можна описувати 
скалярним потенціалом. Закон 
всесвітнього тяжіння І. Ньютона 
разом з Ньютона законами ме¬ 
ханіки становить основу небесної 
механіки, що описує процеси ру¬ 
ху зір, комет, планет, галак¬ 
тик та ін. космічних об’єктів; 
виходячи з неї було передбачено, 
зокрема, існування невідомої ра¬ 
ніше планети Нептун і супутника 
Сіріуса. Теорія Т. Ньютона є 
нерелятивістською. Її релятивіст¬ 
ське узагальнення знайдено А. 
Ейнштейном 1915—16; воно ді¬ 
стало назву загальної теорії від; 
носності (ЗТВ; див. Відносності 
теорія). За цією теорією, розподі¬ 
лена в просторі матерія діє на 
просторово-часовий континуум і 
викривлює його; ця кривина, в 
свою чергу, впливає на рух мате¬ 
ріальних об’єктів, що проявляєть¬ 
ся, зокрема, як Т. Гравітаційне по¬ 
ле в ЗТВ описується чотиривимір¬ 
ним тензорним потенціалом. Рів¬ 
няння ейнштейнівської теорії Т. 
в межах слабких полів і малих 
швидкостей переходять у рівнян¬ 
ня ньютонівської теорії. На ЗТВ 
грунтуються сучас. космологія 
і релятивістська астрофізика', 
на її основі передбачено, зо¬ 
крема, існування гравітаційних 
хвиль і чорних дір. 
Літ.: Зельдович Я. Б., Новиков И. Д. 
Теория тяготения и зволюция звезд. 
М., 1971; Зельдович Я. Б., Новиков 
И. Д. Строение и зволюция Вселенной. 
М., 1975. Див. також літ. до ст. Від¬ 
носності теорія. П. І. Фомін. 
ТЯНЬ ХАНЬ (19.III 1898, поблизу 
м. Чанша, провінція Хунань — 
10.XII 1968)—кит. драматург і те¬ 

атр. діяч. Основоположник сучас. 
театру в Китаї. Член Компартії 
Китаю з 1932. В п’єсах «Ніч в ка¬ 
фе » (1920), «Ніч ловлення тигра» 
(1921) виступав проти феод, гні¬ 
ту і традиційної системи шлюбу 
та сім’ї. Драма «Смерть славно¬ 
звісного актора» (1930) зображує 
долю інтелігенції в старому Ки¬ 
таї, «Смерть Гу Чженхуна» (1931) 
— революц. рух кит. пролетаріа¬ 
ту, «Потоп» (1936) — класове 
розшарування на селі. «Абіссін¬ 
ська мати» (1936) та «Лугоу цяо» 
(1937) — п’єси антивоєнного спря¬ 
мування. Драма «Гуань Ханьцін» 
(1958) — про великого драматурга 
13 ст. Автор першого гімну КНР. 
Перекладав твори зарубіж. драма¬ 
тургів (У. Шекспіра, М. Метер- 
лінка та ін.). Інсценізував романи 
«Воскресіння» Л. Толстого і «Ма¬ 
ти» М. Горького. 
Те.: Рос. перекл.— Гуань Хань- 
цин. М., 1959. 
Літ.: Никольская Л. А. Тянь Хань и 
драматургия Китая XX века. М., 
1980. І. К. Чирко. 
ТЯНЬЦЗГНЬ — місто центр, під¬ 
порядкування на Сх. Китаю. Роз¬ 
ташований при злитті п’яти річок, 
що утворюють р. Хайхе, за 50 км 
від узбережжя зат. Бохайвань 
Жовтого м. Вузол з-ць і автошля¬ 
хів, аеропорт, річковий порт у міс¬ 
ці перетину р. Хайхе Великим ка¬ 
налом (мор. аванпорт Т.— Сінь- 
ган). 6,3 млн. ж. (1976). Виник 
у 13 ст. на місці рибальського сели¬ 
ща Чжігу. Назву Т. здобув 1405. 
Під час англо-франко-китайської 
війни 1856—60 був захоплений 
англо-франц. військами (1860). За 
Пекінськими договорами 1860 був 
відкритий для іноз. торгівлі. Під 
час Іхетуанського повстання Т. 
1900 був окупований військами 
8 д-в. У 1937—45 перебував під 
владою япон. загарбників. З 1949 
Т.— в складі КНР. Т.— важли¬ 
вий пром. і торг, центр країни. 
Найрозвинутіша текст, (у т. ч. 
вироби, бавовняних тканин, ки¬ 
лимів) пром-сть. Значне машино¬ 
будування (судно-, с.-г., точне, 
при ладо- і верстатобудування, ви¬ 
роби. гірничого, електротех., 
текст, устаткування). Металург., 
хім. (вироби, соди, барвників), 
шкіряно-взут., паперові, дерево- 
обр., тютюнові, харч, підприємст¬ 
ва. Рибальство. Поблизу Т. — видо¬ 
бування кам. вугілля, заліз, руди, 
кам. солі. 2 ун-ти, політех., мед. 
і пед. ін-ти, консерваторія та ін. 
Театри. 
ТЯНЬ-ШАНЬ — гірська система 
в Середній та Центр. Азії. Зх. ча¬ 
стина Т.-Ш. лежить у межах СРСР 
(в основному в Кирг. РСР, а також 

у Каз. РСР, Узб. РСР, Тадж. 
РСР), східна — на Пн. Зх. Китаю. 
Простягається з Зх. на Сх. на 
2450 км (у межах СРСР — 1200 
км), шир. до 500—600 км. Т.-Ш.— 
система гірських хребтів, які по¬ 
ступово розходяться В ЗХ. І сх. 
напрямах від гірського вузла Хан- 
Тенгрі. В межах СРСР виділяють 
Центр., Північний, Внутр. та Зх. 
Т.-Ш. Центральний Т.-Ш. 
лежить між Меридіональним 
хребтом і масивом Ак-Шийрак, в 
його межах найвищі вершини 
гір — Перемоги пік (7439 м), Хан- 
Тенгрі (6995 м). Північний 
Т.-Ш. складається з хр. Кетмень 
(частина його на тер. Китаю), За- 
ілійського Алатау, Кюнгьой-Ала- 
Тоо та Киргизького хр. (пересічна 
вис. 3500—4000 м). В н у т р і ш - 
н і й Т.-Ш. заввишки до 4000— 
4500 м, обмежований на Пн. Кир¬ 
гизьким хр. та Іссик-Кульською 
улоговиною, на Пд. Зх.— Ферган¬ 
ським хр., з Пд.— хр. Кокшаал- 
Тоо, на Сх.— масивом Ак-Ший¬ 
рак. Західний Т.-Ш. вклю¬ 
чає Таласький Алатау й прилеглі 
до нього з Пд. Зх. хребти Пскем- 
ський, Чаткальський, Угамський, 
Чандалашський і Курамінський. 
Пересічна вис. хребтів 2000— 
3500 м. 
У Східному Т.-Ш. чітко виражені 
дві смуги гірських хребтів — пн. 
(Борохоро* Ірен-Хабирга, Богдо- 
Улатаін.)і пд. (Халиктау, Сар- 
мін-Ула, Куруктаг). Вис. їх ста¬ 
новить 4000—5000 м. 
Для Т.-Ш. характерне значне роз¬ 
членування, поширені альп. форми 
рельєфу (гострі гребені гір), а та¬ 
кож вирівняні ділянки — сирти 
(особливо у Внутр. і Центр. Т.-Ш.). 
Хребти Т.-Ш. складені осадочни¬ 
ми, метаморфічними й вивер¬ 
женими породами палеозою й до¬ 
кембрію (сланці, пісковики, вап¬ 
няки, мармури, гнейси). Улогови¬ 
ни й долини виповнені гол. чин. 
осадочними відкладами кайнозою. 
З корисних копалин є свинець, 
цинк, срібло, олово, золото, нафта, 
буре і кам. вугілля та ін. Клімат 
різко континентальний. Пересічні 
т-ри липня в долинах низькогір- 
ної зони +20, +25°, середньови¬ 
сотної + 15, +17°, біля підніжжя 
льодовиків +5° і нижче. Взимку 
у верхньому поясі гір морози до¬ 
сягають —30°. Опадів на зх. схи¬ 
лах гір від 800 до 1500—1600 мм 
на рік, на сх.— 100—150 мм, в 
улоговинах — 200—400 мм. Мак¬ 
симум їх улітку. Численні сніж¬ 
ники, лавини. Пл. сучас. зледенін¬ 
ня понад 10 тис. км2. Найбільші 
льодовики — Пд. Інильчек (довж. 
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59,5 км, пл. 800 км2), Пн. Інильчек 
(38,2 км), Караджайляу (34 км). 
Річки Т.-Ш. належать до басейнів 
Сирдар’ї, Ілі, Таріму. Багато озер 
(найбільші — Іссик-Куль, Сонг- 
Кьоль, Чатир-Кьоль). У перед¬ 
гір’ях і на нижніх схилах гір до 
вис. 800—1200 м — пустельна й на¬ 
півпустельна рослинність на сіро¬ 
земах, у міжгірних улоговинах во¬ 
на піднімається до 1800—2000 м. 
З вис. 1200—1500 м — лучні сте¬ 
пи, що змінюються чагарниками 
(в окремих районах — листяним 
лісом). У цьому поясі гір харак¬ 
терні ліси з волоського горіха. З 
вис. 1800—2200 м починається 
пояс хвойних лісів, що чергуються 
з високотравними луками й степа¬ 
ми; вище—субальп. та альп. луки. 
На сиртових нагір’ях (вис. 3000— 
3700 м) трапляються ландшафти 
«холодних пустель» (дерновинні 
злаки, полин, місцями — осоково- 
кобрезійові ліси). Вище за 3400— 
3600 м поширені льодовики, сніж¬ 
ники, осипища, скелі з розрідже¬ 
ним моховим і лишайниковим по- 
кр ивом. З тварин характерні джей¬ 
ран, гірська коза, архар, ведмідь, 
ховрахи, гірська індичка (улар) 
та ін. У межах рад. частини Т.-ІН. 
— 5 заповідників (Іссик-Кульсь- 
кий, Алма-Атинський, Аксу-Джа- 
баглинський, Чаткальський, Са- 
ри-Челекський заповідник, заказ¬ 
ники. А. О. Османов. 
ТЙПИНСЬКИЙ Василь Миколайо 
вич (бл. 1540— бл. 1604) — білорус, 
і укр. просвітитель, учасник 
реформаційно-гуманістичного ру¬ 
ху 2-ї пол. 16 ст. Походив, очевид¬ 
но, з Волині. В 1580-і рр. заснував 
друкарню й надрукував Єванге¬ 
ліє, перекладене ним тогочасною 
книжною мовою, з паралельним 
церковнослов’ян. текстом і з влас- 
ною передмовою. 
Літ.: Немировский Е. Л. Йван Федо- 
ров в Белоруссии. М., 1979. 

В. 77. Колосова. 
ТЙ П КІН Костянтин Федорович 
(З.ІІІ 1927, с. Шестаковка, тепер 
Сорочинського р-ну Орбнб. обл. 
РРФСР) — укр. рад. геофізик, 
доктор геол.-мінералогічних наук 
(1965). Член КПРС з 1956. Закін¬ 
чив Дніпроп. гірничий ін-т (1948). 
З 1966 — професор, з 1974 — зав. 
кафедрою цього ін-ту. Осн. праці 
присвячені розробці методів ін¬ 
терпретації гравітаційних і магн. 
аномалій і вивченню геол. будови 
Криворізького залізорудного ба¬ 
сейну й Українського щита. Вия¬ 
вив закономірності розломно-бло- 
кової будови земної кори. Автор 
ротаційної гіпотези, за якою ру¬ 
хи блоків земної кори й утворення 
структур тектонічних зумовле¬ 
ні відносним переміщенням зем¬ 
ної осі. Держ. премія УРСР, 1972. 

Г. Я. Голіздра. 
ТЯСМИН, Тясьмин — річка у 
Кіровогр. і Черкас, областях 
УРСР, права прит. Дніпра (впа¬ 
дає у Кременчуцьке водосховище). 
Довж. 161 км, площа бас. 4540 км2. 
Тече Придніпровською височиною. 
Живлення снігове і дощове. Стік 
зарегульовано водосховищами та 
ставками. Воду річки використо¬ 
вують для тех. і побутового водо¬ 
постачання, а також для зрошу¬ 
вання. На Т.— міста Кам'янка, 
Сміла, Чигирин; поблизу с. Вели¬ 
кої Андрусівки — Тясминське 
городище. 

ТЯСМИНСЬКЕ ГОРОДЙЩЕ 
— залишки укріпленого поселення 
часів чорноліської культури на 
високому правому березі р. Тяс- 
мину (притока Дніпра), поблизу 
с. Великої Андрусівки Світловод- 
ського р-ну Кіровогр. обл. Дослі¬ 
джували 1956—57. Вперше для 
пам’яток передскіфського часу на 
Т. г. вивчено систему оборонних 
споруд головної його частини — 
дитинця, що мав круглу форму 
і був оточений по схилу глибоким 
ровом і валом. Під час розкопок 
на валу виявлено залишки де¬ 
рев’яних клітей, що становили 
фундамент оборонної огорожі. 
Знайдено також численні побуто¬ 
ві предмети. 
ТЯЧІВ — місто Закарпатської 
обл. УРСР, райцентр, на р. Тисі 
(прит. Дунаю). Залізнична станція. 
Засн. в серед. 13 ст. Населення Т. 
брало участь у Дожі Дердя пов¬ 
станні 1514, Ракощ Ференца II 
русі 1703—11. Поблизу міста дія¬ 
ли загони опришків, ватажками 
яких були Пинтя, ф. Бойко та 
ін. У квітні 1919 в Т. встановлено 
Рад. владу. В 2-й пол. квітня 
1919 Т. загарбала боярська Руму¬ 
нія, у вересні — бурж. Чехосло- 
ваччина. В 1922 в Т. виникла 
комуністична орг-ція. В 1939 Т. 
окупували війська хортистської 
Угорщини. В 1945 Т. у складі 
Закарпатської України возз’єдна¬ 
но з УРСР. З 1961 Т.— місто. У 
Т.— хлібопродуктів та хлібний 
комбінати, консервний, соко-вин¬ 
ний та цегельний заводи, фаб¬ 
рика художніх виробів, рай- 
сільгоспхімія, комбінат побутово¬ 
го обслуговування. Профес.-тех. 
уч-ще, заг.-осв., музична та спорт, 
школи, лікарня, поліклініка. Бу¬ 
динок культури, клуб, кінотеатр, 
З бібліотеки. Архіт. пам’ятка — 
готичний костьол (15—16 ст.). У 
Т. працював письменник О. І. 
Маркуш (1910—39), бували угор. 
письменник Ж. Моріц (1940), ^юс. 
художник В. А. Фаворськии. 
ТЯЧІВСЬКИЙ РАЙбН — у пд.- 
сх. частині Закарп. обл. УРСР. 
Утворений 1946. Площа 1,8 тис. 
км2. Нас. 151,2 тис. чол. (1983). 
У районі — 62 населені пункти, 
підпорядковані міській, 5 селищ¬ 
ним і 28 сільс. Радам нар. депута¬ 
тів. Центр — м. Тячів. Т. р. роз¬ 
ташований на пд. схилах Карпат 
Українських. Корисні копалини: 
кам. сіль, мармур, вапняки, пісок. 
Є джерела мінеральних вод. Річ¬ 
ки — Тиса (на пд. межі району) 
та її притоки Тересва й Теребля. 
Грунти бурі лісові, переважно 
щебенюваті та гірсько-лучні. Лі¬ 
си (бук, ялиця, ялина, дуб, явір) 
займають 115 тис. га. В межах 
району — Угольський масив Кар¬ 
патського заповідника, 8 держ. 
заказників (Брадульський, Широ¬ 
кий Луг, Горгани, Гладинський, 
Кедринський, Діброва, урочища 
Странзул, Задня). Гол. галузі 
пром-сті: лісозаготівельна, дерево- 
оор. та харчова. Найбільші пром. 
підприємства: Тересвянський дере- 
вообр. комбінат, Солотвинський 
солерудник, Усть-Чорнянський та 
Буштинський лісокомбінати, тя- 
чівські консервний та соко-винний 
з-ди. Комбінат побутового обслу¬ 
говування (Тячів) та 12 будинків 
побуту. Основний напрям розвит¬ 

ку с. г.— м ясо-молочне тварин¬ 
ництво (скотарство, вівчарство). 
У землеробстві переважає виро¬ 
щування озимої пшениці, озимо¬ 
го ячменю, кукурудзи, овочевих 
культур. Площа с.-г. угідь 1982 
становила 44,1 тис. га, у т. ч. орні 
землі — 5,1 тис. га, сади — 4,4 
тис. га, сіножаті й пасовища — 
34,0 тис. га. У Т. р.— 10 радгоспів, 
7 колгоспів, райсільгосптехніка, 
райсільгоспхімія. Залізничні стан¬ 
ції: Буштина, Тячеве, Тересва, Со- 

тьєполо 

лотвина. Автомоб. шляхів — 309 
км, у т. ч. з твердим покриттям — 
287 "км. У районі — профес.-тех. 
уч-ще (Тячів), маш.-буд. техні¬ 
кум (смт Дубове), 76 заг.-осв., 8 
муз. та спортивна школи; 81 лік. 
заклад, у т. ч. 11 лікарень (з них 
2 — алергологічні у Солотвині); 
санаторії-профілакторії «Теребля» 
(с. Теребля) і «Тиса» (смт Бушти¬ 
на), будинок відпочинку і турбаза 
«Ялинка» в смт Усть-Чорній. 79 
будинків культури і клубів, 5 кіно¬ 
театрів, 68 кіноустановок, 93 
б-ки. Пам’ятки дерев'яної архі¬ 
тектури — церкви Миколаївська 
(16 ст.) в с. Колодному, Микола¬ 
ївська (18 ст.) в с. Діброві, Михай¬ 
лівська (18 ст.) в с. Нересниці. 
У смт Дубовому Т. р. народився 
укр. рад. письменник І. М. Чен- 
дей. У Т. р. видається газ. «Друж¬ 
ба» (з 1946). Ю. В. Левко. 
Т Ь € П О Л О (Тіероіо) Джованні 
Баттіста (5.III 1696, Венеція — 
27.III 1770, Мадрід) — італ. жи- Тянь-Шань. 

У верхньому поясі гір. 
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вописець, рисувальник і офортист, 
представник венеціанської школи 
живопису. Навчався у Венеції у 
Г. Ладзаріні. На творчості Т. поз¬ 
начився вплив П. Веронезе. Пра¬ 
цював у Венеції, Мілані, Вюрц- 
бурзі (Німеччина) і Мадріді. Тво¬ 
ри: цикл картин для палацу Доль- 
фіно у Венеції (після 1725), фрес¬ 
ки — в церкві Джезуаті (1739) та 
Палаццо Лабіа (бл. 1750) у Вене¬ 
ції, на віллі Вальмарана поблизу 
Віченци (1757); полотна «Меценат 
представляє імператору Августу 
вільні мистецтва» (бл. 1745), 
«Смерть Ді дони» (1757), фрески 
в королівському палаці у Мадрі¬ 
ді (1762—66). Т. виконав також 
цикли офортів. Твори зберігаються 
в ДЕ в Ленінграді, в Держ. музеї 
образотворчих мистецтв ім. О. С. 
Пушкіна в Москві, Київ, музеї 
зх. та сх. мистецтва. 
Літ.: Ольшанская Н. И. Тьеполо. 
М., 1957. 
ТЬЄР (ТЬіегз) Адольф (14.ІУ 
1797, Марсель — 3-ІХ 1877, Сен- 
Жермен-ан-Ле) — франц. держ. 
діяч, історик, член Франц. ака¬ 
демії (з 1833). Під час Липневої 
монархії — прем’єр-міністр і мі¬ 
ністр закорд. справ. Був органі¬ 
затором жорстокого придушення 
респ. повстань 1834 в Ліоні, Па¬ 
рижі та ін. містах. Після револю¬ 
ції 1870 у Франції 1871 очолив 
виконавчу владу Франц. респуб¬ 
ліки. В 1871 підписав принизли¬ 
вий для Франції мир з Пруссією. 
Під час Паризької комуни 1871 
очолив версальгцв у боротьбі про¬ 
ти комунарів. Зажив ганебної 
слави ката комунарів. 31. VIII 
1871 став першим президентом 
Третьої республіки. З 1873 — 
у відставці. Т.— один із засновни¬ 
ків нового наїшяму в історіографії, 
що визнавав боротьбу класів клю¬ 
чем до розуміння всієї франц. істо¬ 
рії, але закономірною вважав ли¬ 
ше класову боротьбу між буржуа¬ 
зією і дворянством. Автор істор. 
праць, написаних з позицій бурж.- 
ліберального об’єктивізму. 
ТЬЄРРГ (ТЬіеггу) Огюстен (10.V 
1795, Блуа — 22.V 1856, Париж) — 
франц. історик, член Академії на¬ 
писів (з 1830). В 1813 закінчив Ви¬ 
щу нормальну школу. В 1814— 
17 — секретар К. А. Сен-Сімона. 
Автор праць з історії Франції, 
головні з яких «Листи про істо¬ 
рію Франції» (1827), «Історія 
походження і успіхів третьо¬ 
го стану» (1853). Гол. суб’єктом 
історії вважав «народ», який про¬ 
тистоїть дворянству. Істор. про¬ 
цес розглядав як боротьбу між 
класами: третім станом і при¬ 
вілейованими станами (дворянст¬ 
вом і духівництвом). Доводив, що 
класова боротьба виросла з бороть¬ 
би «рас» (переможені проти заво¬ 
йовників; у Франції галло-рим- 
лян проти франків). Розглядаючи 
третій стан як єдиний клас, Т. 
доводив, що з його перемогою над 
дворянством класова боротьба 
припиняється. Зіткнення між про¬ 
летаріатом і буржуазією під час 
революції 1848 вважав істор. не¬ 
порозумінням. Праці Т. з історії 
третього стану високо оцінив 
ІС. Маркс, який разом з тим роз¬ 
крив бурж. обмеженість концепції 
Т. (див. Маркс К. і Енгельс Ф. Тв., 
т. 28, с. 303). Т. Г. Солтановська. 

ТЬМА — 1) В давньоруській ліч¬ 
бі 10 тисяч (тьма тем 100 тисяч). 
2) Переносно — безліч, не¬ 
зліченна кількість (тьма-тьмуща). 
ТЬіЬРІНГ (Тигіпд) Алан Матісон 
(23.VI 1912, Лондон — 7.УІ 1954, 
Уїмслоу, поблизу Манчестера) — 
англ. математик і логік, член Лон¬ 
дон. королівського т-ва (з 1951). 
Закінчив Кембріджський ун-т 
(1935). Праці присвячені мате¬ 
матичній логіщ й алгоритмів тео¬ 
рії. Зокрема, Т. дав строге визна¬ 
чення поняття алгоритму у формі 
т. з. машини Тьюрінга (1936). 
Займався також питаннями обчис¬ 
лювальної техніки, матем. проб¬ 
лемами біології. М. 1. Кратко. 

У — двадцять третя літера укр. 
алфавіту. Є в усіх алфавітах, ство¬ 
рених на слов’яно-кириличній гра¬ 
фічній основі. За формою накрес¬ 
лення — видозмінена буква кири¬ 
личного алфавіту. В сучас. укр. мо¬ 
ві літерою «у» позначають лабіалі¬ 
зований голосний звук заднього 
ряду високого підняття (успіх, 
дуб, наука). 
УАГАДУГУ — столиця Верхньої 
Вольти, гол. політ., екон. і куль¬ 
турний центр країни. Вузол ав¬ 
тошляхів, залізнична станція, між- 
нар. аеропорт. 236 тис. ж. (1982). 
Розвинута харчосмакова пром-сть 
(у т. ч. бавовно- та рисоочисна, 
олійницька, м’ясохолодобійна). 
Велоскладальний з-д, взут. ф-ка. 
Килимарство. Торг, центр с.-г. 
району. Ун-т. Бюро наук, і тех. 
досліджень, тропічний ін-т агро¬ 
номічних досліджень, центр тро¬ 
пічного лісу та ін. наук, заклади. 
В У. щорічно проводиться кіно¬ 
фестиваль країн Африки. У. засн. 
у 15 ст. Іл. див. до ст. Верхня 
Вольта, т. 2, с. 196. 
УАЙЛДЕР (\Уі1сіег) Торнтон Ні- 
вен (17.IV 1897, м. Мадісон, 
штат Вісконсін — 1975) — амер. 
письменник. Літ. діяльність почав 
романом «Кабала» (1925). З 30-х 
рр. писав і п’єси. Різноманітні 
аспекти життя й побуту бурж. сі¬ 
мей зобразив у п’єсах «Довгий 
різдвяний обід» (1931), «Наше 
містечко» (1938), «На волосину від 
загибелі» (1942), «Сваха» (1955), 
«Життя під сонцем» (1955). Автор 
істор. романів «Міст короля Лю- 
довіка Святого» (1927), «Жінка з 
Андроса» (1930), «Березневі іди» 
(1948), романів на теми сучасності 
«Небо — станція призначення» 
(1934), «День восьмий» (1967) 
та ін. Творчість У. в худож. 
відношенні нерівноцінна, біль¬ 
ша її частина сповнена скепсису, 
містики. 
Те.: Рос. перек л.—День восьмой. 
М., м 1976; Наш городок. М., 1979. 
УАИЛ ЕР (\Уу1ег) Уїльям (н. ІЛЛІ 
1902, Мюлуз, Франція) — амер. 
кінорежисер. Навчався у вищому 
комерційному уч-щі в Лозанні 
та в Паризькій консерваторії. З 
1921 працював у Голлівуді. У 2-й 
пол. ЗО — на поч. 40-х рр. був од¬ 

ним з провідних представників на¬ 
пряму соціальної драми в амер. 
кіно. Гострою проблематикою від¬ 
значаються фільми «Безвихідь» 
(1937) і «Лисички» (1941). Під час 
2-ї світової війни 1939—45 працю¬ 
вав у документальному кіно, брав 
участь у бойових діях амер. ВПС. 
Створив фільми: «Кращі роки 
нашого життя» (1946), «Керрі» 
(1952), «Звільнення Л. Б. Джонса» 
(1970), а також комедії «Рим¬ 
ські канікули» (1953), «Як украсти 
мільйон» (1966), «Смішне дівчи¬ 
сько» (1968). 
Літ.: Колодяжная В. Уильям Уай- 
лер. М., 1975. 
уАйльд (Уайлд; ЇУіїсІе) Оскар 
Фінгал О’Флаерті Уїлс (15.X 
1854, Дублін — ЗО.ХІ 1900, Па¬ 
риж) — англ. письменник. При¬ 
хильник естетизму (зб. статей 
«Задуми», 1891), зазнав певного 
впливу соціалістичних ідей (стаття 
«Душа людини при соціалізмі», 
1891). В поезії, драмах «Віра, або 
Нігілісти» (1881), «Герцогиня Па- 
дуанська» (1883), «Саломея» (1893) 
віддавав перевагу витонченості 
форми перед соціальною значущіс¬ 
тю змісту. В комедіях «Віяло леді 
Уїндермір» (1892), «Ідеальний 
чоловік» (1895) та ін., зб. літ. ка¬ 
зок «Щасливий принц» (1888) кри¬ 
тично відтворив звичаї сучасного 
йому світу. «ПорУрет Доріана 
Грея» (1891) — класичний зразок 
інтелектуального роману кін. 19 ст. 
Душевний злам У., що настав піс¬ 
ля його тюремного ув’язнення 
1895—97, знайшов відображення в 
«Баладі Редінгської тюрми» (1898) 
та «Тюремній сповіді» (вид. 1905). 
П’єси У. йдуть на сценах ра¬ 
дянських театрів, зокрема україн¬ 
ських («Як важливо бути серйоз¬ 
ним»). За п’єсами У. поставлено 
фільми. 
Те.: Укр. перек л.- Соловейко 
і троянда. Афоризми. К., 1918: Зоря¬ 
ний хлопчик. Львів, 1929; Портрет 
Доріана Грея. К., 1968; Рос. пе¬ 
ре к л.— Избранньїе произведения, 
т. 1 —2. М., 1960; Пьесьі. М., 1960. 
Літ.: Чуковский К. Оскар Уайльд. 
В кн.: Чуковский К. Люди и книги. 
М., 1960. Н. Ю. Жлуктенко. 

УАЙТ (\УЬііе) Едуард [14.ХІ 1930, 
Сан-Антоніо, шт. Техас — 27.1 
1967, випробний полігон на мисі 
Кеннеді (Канаверал), шт. Флорі- 
да] — астронавт СІЛА, підполков¬ 
ник ВПС. У 1952 закінчив Військ, 
академію США, 1959 — Мічі- 
ганський ун-т, одержавши ступінь 
магістра наук з космонавтики. З 
1962 — у групі астронавтів. Разом 
з Дж. Макдівіттом 3—7.УІ 1965 
здійснив політ у космос на косміч¬ 
ному кораблі «Джеміні-4» як дру¬ 
гий пілот. Під час польоту виходив 
у космічний простір. Був призна¬ 
чений членом екіпажу першого ко¬ 
рабля «Аполлон», але загинув 
під час його наземних випробу¬ 
вань (в результаті пожежі в ка¬ 
біні корабля). Ім’ям У. назва¬ 
но кратер на зворотному боці Мі- 
сяця • 
УАЙТ (\УЬі1е) Патрік Віктор Мар- 
тіндейл (н. 28.У 1912, Лондон) — 
австрал. письменник. Освіту здо¬ 
був у Англії. Під час 2-ї світової 
війни служив в англ. авіації. Піс¬ 
ля війни жив у Греції. В 1949 по¬ 
вернувся до Австралії. Літ. діяль¬ 
ність почав з віршів. Перший роман 
«Щаслива долина» (1939) — про 
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життя фермерів. У романі «Жи¬ 
ві й мертві> (1941) змалював різні 
соціальні верстви Лондона 10— 
30-х рр. 20 ст. Найближче до реа¬ 
лізму підходить у романі «Древо 
людське ► (1955) — суворому епосі, 
присвяченому першим австрал. по¬ 
селенцям, у деяких оповіданнях і 
повістях збірки «Обгорілі > (1964). 
Романи «Тітчина історія> (1948), 
«Фосс» (1957), «Ті, що мчать у 
колісниці» (1961), «Вівісектор» 
(1970), «Око бурі» (1973), «Пов’яз¬ 
ка з листя» (1976), «Історія Твібор¬ 
на» (1979), зб. оповідань «Папу¬ 
ги» (1974) свідчать про ідейно-есте¬ 
тичні пошуки У., в творчості якого 
складно переплітаються реалі¬ 
стичні й модерністські тенденції. 
Нобелівська премія, 1973. 
Те.: Укр. перек л.— Жіноча ру¬ 
ка. «Всесвіт», 1977, >6 12; На звали¬ 
щі. В кн.: Сучасна австралійська по¬ 
вість. К., 1982; Рос. перек л. — 
Древо человеческое. М., 1979. 
Літ.: Скороденко В. Патрик Уайт. 
В кн.: Уайт П. Древо человеческое. 
М., 1979. О. В. Зернецька. 

УАЙТХЕД ОУЬііеЬеасІ) Алфред 
Норт (15.11 1861, Рамсгейт, графст¬ 
во Кент, Великобританія — ЗО.XII 
1947, Кембрідж, пгг. Массачусетс, 
США) — англ. і амер. філософ- 
ідеаліст, логік і математик. З 
1914 — проф. Кембріджського і 
Лондон, ун-тів, 1924—37 — Гар¬ 
вардського університету (США). 
Член Британської академії (з 
1931). Засновник (разом з Б. Рас- 
селом) логістичної школи в філо¬ 
софії математики (див. Логіцизм), 
співавтор книги «Основи математи¬ 
ки» (т. 1—3, 1910—13), яка спра¬ 
вила істотний вплив на розвиток 
математичної логіки. У філософії 
був близький до неореалізму і 
неопозитивізму. 
З середини 20-х рр. У. розробляв 
принципи т. з. філософії процесу 
(«спекулятивної космології»), за 
якою природа постає як процес 
нескінченно плинної єдності інди¬ 
відуальних, неповторних «подій» 
і сталих, повторюваних «об’єктів» 
(речей). Витлумачуючи при цьому 
саму природу як «досвід», У. на¬ 
магався подолати суб’єктивістські 
наслідки цієї позиції, що привело 
його до об'єктивного ідеалізму, 
оскільки природа, весь світовий 
процес, за У., є «досвідом бога». 
Для соціологічних поглядів У. 
характерні визнання ідей рушій¬ 
ними силами розвитку суспільст¬ 
ва та абсолютизація ролі особи в 
історій і. в. Бичко. 
УАТТ (У/аП) Джеймс [19.1 1736, 
Грінок, Шотландія — 19.УІІІ 1819, 
Гітфілд, Англія] — англійський 
винахідник, творець універсаль¬ 
ної парової машини, член Лондон¬ 
ського королівського товариства 
(з 1785). Закінчив початкову шко¬ 
лу. З 1757 — механік ун-ту в Глаз¬ 
го, в майстерні якого досліджував 
властивості водяної пари. Працю¬ 
вав над удосконаленням парових 
машин. Винайшов екон. парову 
машину з циліндром подвійної 
дії, на якій встановив відценіро- 
вий регулятор швидкості обертання 
вала (патент одержано 1784). Впер¬ 
ше застосував на ній механізм 
(паралелограм Уатта), що пере¬ 
творював прямолінійний рух на 
обертовий. Винайдення парової 
машини такого типу сприяло бурх¬ 
ливому розвиткові пром-сгі у ба¬ 

гатьох країнах. У. ввів першу оди¬ 
ницю потужності — кінську силу 
(пізніше за його ім’ям названо іншу 
одиницю потужності — ват). 
Літ.: Конфедератов И. Я. Джеме 
Уатт — изобретатель паровой маши¬ 
ни. М.. 1969. 

убийвОвк Олена Костянтинів¬ 
на (Ляля; 22.XI 1918, Полтава — 
26.V 1942, там же)— один з керів¬ 
ників підпільної антифашист, бо¬ 
ротьби в Полтаві під час Великої 
Вітчизн. війни 1941—45, Герой 
Рад. Союзу (1965). Член ВЛКСМ 
з 1936. Н. в сім’ї лікаря. В 1941 
закінчила чотири курси фіз.-ма- 
тем. ф-ту Харків, ун-ту, була сек¬ 
ретарем комсомольської орг-ції. 
З початком війни повернулася до 
Полтави. Організувала в місті 
підпільну антифашистську комсо¬ 
мольсько-молодіжну групу «Не¬ 
скорена полтавчанка». На почат¬ 
ку травня 1942 гестапівці заареш¬ 
тували підпільників, у тому чис¬ 
лі й У. Після жорстоких тортур 
їх розстріляли. Образ У. змальо¬ 
вано в повісті О. Т. Гончара «Зем¬ 
ля гуде». В Полтаві встановлено 
пам’ятник з погруддям У., на па¬ 
м’ятнику викароувано імена роз¬ 
стріляних фашистами героїв (іл. 
див. т. 7, с. 336). В Харкові, де 
навчалась У., встановлено бюст на 
честь підпільниці. 
УБІДЬ, Убедь — річка в Черніг. 
обл. УРСР, права прит. Десни 
(бас. Дніпра). Довж. 106 км, пло¬ 
ща бас. 1310 км2. Має рівнинний 
характер. Живлення снігове і 
грунтове. Використовують як во¬ 
доприймач осушувальних систем, 
а також для госп.-побутових по¬ 
треб. У долині У., поблизу емт 
Сосниці, виявлено й досліджено 
слов’ян, поселення часів Київської 
Русі. 
УБІКВГСТИ (від лат. иЬічие — 
скрізь) — види тварин і рослин, 
які здатні жити в різноманітних 
умовах навколишнього середови¬ 
ща (будь-якому кліматі, при різ¬ 
ній солоності води, в різних назем¬ 
них біотопах та ін.). Напр., вовк, 
лисиця звичайна живуть у тундрі, 
лісах, степах, напівпустелях; сос¬ 
на звичайна росте на сфагнових 
болотах, пісках, вапняках, борець 
високий — в тундрі, лісах, на лу¬ 
ках. У. властива широка екологіч¬ 
на валентність. Особливо чис¬ 
ленні У. у водному середовищі 
(наприклад, найпростіші, коло¬ 
вертки, десмідієві і діатомові во¬ 
дорості). 

УБОРЄВИЧ Ієронім Петрович 
[2 (14).І 1896—11.VI 1937] — рад. 
військ, діяч, командарм 1-го ран¬ 
гу. Член Комуністичної партії 
з 1917. Н. в с. Атандріюс (тепер 
Утенського р-ну Лит. РСР) в сел. 
сім’ї. Учасник 1-ї світової війни, 
підпоручик. Один з організаторів 
Червоної гвардії в Бессарабії. В 
Червоній Армії з 1918. Восени 1918, 
командуючи полком, бриг .дою, 
д-зією, брав участь у боях проти 
інтервентів і білогвардійців на 
Пн. Росії, 1919—20 на чолі 14-ї 
армії — проти денікінців на тер. 
України, військ бурж. поміщиць¬ 
кої Польщі, а з липня 1920, коман¬ 
дуючи 13-ю армією,— в розгромі 
врангелівщини. Наприкінці 1920 
14-а армія під командуванням У. 
очистила Україну від петлюрів¬ 
ських банд. У 1921—22 брав у* асть 

у розгромі куркульських банд на 
Тамбовщині і в Білорусії. В 1922 
командував армією Далекосхідної 
республіки, яка завершила вигнан¬ 
ня япон. інтервентів і білогвардій¬ 
ців з Далекого Сходу. Після гро¬ 
мадян. війни — на відповідальних 
посадах у Рад. Армії (1924—25 — 
заст. команд, військами Укр. 
військ, округу). На XVI з’їзді 
ВКП(б) обраний кандидатом у 
члени ЦК. Нагороджений 3 орде¬ 
нами Червоного Прапора. 
Літ.: Командарм Уборевич. Влади¬ 
восток, 1978. 
УБОРТЬ — річка в Житомир, 
обл. УРСР та Гомел. обл. БРСР, 
права прит. Прип'яті (бас. Дні¬ 
пра). Довж. 292 км, площа бас. 
5820 км2. Тече переважно Полісь¬ 
кою низовиною, річище звивисте, 
заплава заболочена. Використо¬ 
вують для побутового водопоста¬ 
чання й зрошування культур, па¬ 
совищ. У бас. річки — Поліський 
заповідник. 
УВАГА — форма психічної діяль¬ 
ності людини, що виявляється в її 
спрямованості і зосереджуваності 
на певних об’єктах при одночасно¬ 
му абстрагуванні від інших. Фізі¬ 
ологічний механізм У. полягає в 
концентрації збудження (від зов¬ 
нішнього або внутр. подразника) 
в певній ділянці кори головного 
мозку при гальмуванні в той же 
час інших ділянок. Психологічний 
механізм її — у складних взаємо¬ 
зв’язках людини з навколишнім 
середовищем, у здатності інтелек¬ 
ту до вибірковості відображення. 
Розрізняють мимовільну, довільну 
й післядовільну У. При мимовіль¬ 
ній, або пасивній, У. вибір об’єк¬ 
та діяльності визначається без 
раніше поставленої мети, ненавмис¬ 
не. Якщо вибір робиться свідомо, 
то У. є довільною, або активною. 
Довільна У.— акт волі, властивий 
тільки людині, вона виникла в про¬ 
цесі праці. Після довільна У. ха¬ 
рактеризується поєднанням наяв¬ 
ності мети з відсутністю вольових 
зусиль. Характерними особливос¬ 
тями У. є вибірковість, можливість 
її розподілення, концентрації і 
зосереджуваності, стійкість, обсяг, 
здатність до переключення. У. 
зумовлена об’єктивними фактора¬ 
ми, в яких перебуває людина, а 
також суб’єктивним станом її орга¬ 
нізму; вона суттєво залежить від 
інтересів і потреб особистості, її 
ідейного загартування, волі, ха¬ 
рактеру. 
Літ.: Косткж Г. С. Увага. В кн.: 
Психологія. К., 1968; Гоноболин Ф. Н. 
Внимание и его воспитание. М., 1972: 
Неровня О. В. Психологія уваги. 
Львів, 1973. 
У*В А Р О В Олексій Сергійович 
[28.11 (12. III) 1825—29.ХІІ 1883 
(10.1 1884)] — рос. археолог, по¬ 
чесний член Петерб. АН (з 1857), 
граф. У 1845 закінчив Петерб. 
ун-т. Досліджував античні пам’ят¬ 
ки на Пд. України (Ольвію, 
Херсонес, Неаполь Скіфський), 
провадив розкопки курганів у кол. 
Владимирській і Моск. губерніях. 
Був одним із засновників Рос. 
археол. т-ва та Історичного музею в 
Москві, одним з організаторів ар¬ 
хеологічних з’їздів у Росії. Певне 
довідкове значення зберігають 
«Исследования о древностях Юж- 
ной России и берегов Черного мо¬ 
ря» (т. 1—2. СПБ, 1851—56). 

УВАРОВ 

Е. Уайт. 

Дж. Уатт. 

О. К. Убийвовк. 

Т. П. Уборевич. 
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УВЕРТЮРА 

Герб Уганди. 

УГАНДА 

Площа — 
236 тис. км- 

Населення — 
13 млн. чол. 
(1980, оцінка) 

Столиця — 
м. Кампала 

Уганда. 
Кампала. Вид частини 
міста. 

УВЕРТіЬРА (франц. оиуегіиге, 
від оиугіг — відкривати. почи¬ 
нати) — оркестрова п’єса, що 
виконується як вступ до опери, 
балету, ораторії, драми, кінофіль¬ 
му тощо, а також самостійний ор¬ 
кестровий концертно-симф. твір. 
Оперна і театральна У. розкриває 
в узагальненому вигляді зміст 
твору і емоційно готує слухача 
до наступної сценічної дії. Часто У. 
побудовані на тематичному мате¬ 
ріалі опери, балету («Іван Суса- 
нін» М. Глинки), іноді безпосеред¬ 
ніх тематич. зв’язків з музикою 
твору не мають («Весілля фігаро» 
B. А. Моцарта, «Севільський ци 
рульник» Дж. Россіні). Ще в 17 
ст. визначилися сталі типи У.— 
французька (складалася з повіль¬ 
ного урочистого вступу, швидкої 
середньої і повільної заключної 
частин) та італійська (вступ і 
заключна частина в швидкому тем¬ 
пі, середня — в повільному). До 
кін. 18 ст. виділився тип одно¬ 
частинної оперної У. в сонатній 
формі («Дон Жуан» В. А. Моцар¬ 
та, «Князь Ігор» О. Бородіна, 
«Різдвяна ніч» М. Лисенка та ін.; 
див. також Симфонія). У. , напи¬ 
сана не в сонатній формі, наз. 
вступом, інтродукцією, прелю¬ 
дією («Запорожець за Дунаєм» 
C. Гулака-Артемовського, «Євге¬ 
ній Онєгін» та «Пікова дама» П. 
Чайковського, «Кармен» Ж. Бізе). 
З 19 ст. поширилась концертна 
У.— самостійний оркестровий твір 
програмного типу. 

В. Д. Кирейко. 
УВИВАНЕЦЬ — укр. нар. масо¬ 
вий парний танець. Темп швидкий. 
Муз. розмір 2/4. Жартівливий з лі¬ 
ричним забарвленням; юнак і дів¬ 
чина (закохана пара) увиваються 
одне навколо одного. Відзнача¬ 
ється розмаїтістю танцювальних 
рухів. Поширений у західних об¬ 
ластях України. 
У ВЧ-ТЕРАПГЯ — скорочена наз¬ 
ва ультрависокочастотної тера¬ 
пії. 
УГАНДА, Республіка Уганда — 
держава в Сх. Африці. В адміні¬ 
стративному відношенні поділя¬ 
ється на її провінцій. 
Державний лад. У.— республіка. 
Входить до Співдружності, очо¬ 
люваної Великобританією. Ор¬ 
ган законодавчої влади — однопа¬ 
латний парламент, до складу яко¬ 
го входять президент і національ¬ 
на асамблея (148 депутатів); ви¬ 
конавчої — уряд на чолі з прези¬ 
дентом. 
Природа. Більшу частину терито¬ 
рії займає погорбоване плоско¬ 
гір’я з окремими горами заввиш¬ 
ки 1100—1500 м. На Зх. воно 

обмежене Східно-Африканською 
зоною розломів, на дні якої в ме¬ 
жах У. лежать озера Мобуту- 
Сесе-Секо та Едуард. Перешийок 
між ними займає кристалічний 
масив Рувензорі (вис. 5109 м, пік 
Маргеріта). На Пд. Сх.— згаслий 
вулкан Елгон, на Пд. Зх.— згаслі 
вулкани групи Вірунга. Поклади 
заліз., мідної кобальтової, полі¬ 
металевої руд, ніобію, цирконію, 
апатитів, золота, олова, вольфра¬ 
му, дорогоцінного каміння, кам. 

солі та ін. Клімат екваторіальний, 
мусонний. Пересічні місячні т-ри 
протягом року коливаються в ме¬ 
жах від 4-18,5 до +22°. Опадів 
від 750 до 1500 мм на рік. Річ¬ 
кова сітка густа. Річки невеликі, з 
повільною течією, належать гол. 
чин. до басейну Нілу. Численні 
озера, у т. ч. пн. частина оз. Вік¬ 
торія. В рослинному покриві пе¬ 
реважають угруповання саван на 
червоних фералітних грунтах. Збе¬ 
реглися окремі масиви листопад¬ 
но-вічнозелених лісів. У країні 
створено нац. парки Кабарега, Ру¬ 
вензорі, Семлікі, Кідепо, заповід¬ 
ник А чол і. 
Населення. 99,8 % нас. країни 
становлять африканці. Серед них 
— народи мовної сім’ї банту, зо¬ 
крема народи групи нігер-конго 
(ганда, сога, ньянколе, гішу, кіга, 
ньяруанда та ін.), які населяють 
центр, і пд. райони країни. На Пн. 
живуть нілотські народи (шарі- 
нільська група — народи туркана, 
ланго, ачолі та ін.). Офіц. мови — 
суахілі й англійська. Пересічна 
густота нас.— 55 чол. на 1 км2 
(1980, оцінка). Міське населення 
становить 7,1 % (1972). Найбіль¬ 
ші міста: Кампала, Джінджа, Мба- 
ле. 
Історія. Перші сліди діяльності 
людини на тер. сучас. У. належать 
до раннього палеоліту. В 13—14 
ст. (за ін. даними, в 10—11 ст.) 
виникло перше на тер. У. держ. ут¬ 
ворення Кітара-Буньоро. В 16 ст. 
воно розпалося на д-ви Буньоро, 
Буганда, Анколе, Карагве та ін., 
з яких найбільшою на поч. 19 ст. 
була Буганда. В 70—90-х рр. 19 ст. 
Великобританія, Німеччина і 
Франція розгорнули боротьбу за 
Сх. Африку. За англо-нім. угодою 
1890 район Міжозер’я потрапив до 
англ. сфери впливу. В 1894 Вели¬ 

кобританія встановила протекто¬ 
рат над Бугандою. Пізніше до 
протекторату було включено та¬ 
кож ін. д-ви Міжозер’я. Народи 
У. чинили запеклий опір колоні¬ 
заторам. Після 2-ї світової війни 
1939—45 нац.-визвольна боротьба 
посилилася (в січні 1945 відбувся 
заг. страйк, що переріс у рух за 
демократизацію органів управ¬ 
ління, підвищення заробітної пла¬ 
ти тощо; 1949 — масові антико¬ 
лоніальні і антифеодальні ви¬ 
ступи). 
В 1960 утворено партію Нар. кон¬ 
грес У. (НІСУ), яка виступила за 
негайне надання незалежності 
країні. 9.Х 1962 У. була проголо¬ 
шена незалежною д-вою. Лідер 
НКУ М. Оботе очолив перший 
уряд країни. В 1962 У. встанови¬ 
ла дипломатичні відносини з 
СРСР. У 1967 в У. було прийнято 
конституцію, яка проголосила 
країну республікою президент¬ 
ського типу. 25.1 1971 в У. відбув¬ 
ся військовий переворот, внаслі¬ 
док якого було встановлено дик¬ 
таторський режим ген. І. Аміна. 
Репресії, ігнорування потреб еко¬ 
номіки і населення, розгул коруп¬ 
ції призвели країну до кризи. В 
квітні 1979 військ, диктатура була 
повалена частинами, сформовани¬ 
ми в еміграції Фронтом нац. виз¬ 
волення У. (ФНВУ). Внаслідок 
парламентських виборів, проведе¬ 
них у грудні 1980, президентом У. 
знову було обрано М. Оботе. Уряд 
У. проводить в життя заходи, 
спрямовані на відродження краї¬ 
ни. Виступає за розвиток мішаної 
економіки при значній участі і 
контролі д-ви. В галузі зовн. полі¬ 
тики У. виступає за неприєднання, 
мирне співіснування, підтримку 
нац.-визвольних рухів, ліквідацію 
расизму, колоніалізму і неоколо¬ 
ніалізму. Розвиває відносини з 
СРСР та ін. соціалістичними краї¬ 
нами. В 1964 між СРСР і У. під¬ 
писано угоди про торг., тех. і 
екон. співробітництво. З 1962 У.— 
член ООН. У.— член Організації 
африканської єдності. 

Ю. І. Патлажан. 
Політичні партії, профспілки. 
Народний конгрес 
Уганди, засн. 1960. Помірко¬ 
вано-прогресивна націоналістична 

Ріка Вікторія-Ніл. 
Збирання чаю. 
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партія, правляча. Патріотич¬ 
ний рух Уганди, засн. 1980. 
З лютого 1981 партія діє у під¬ 
піллі. Демократична пар¬ 
тія, засн. 1956. Прозахідна 
пробурж. партія. _ Консерва¬ 
тивна партія, засн. 1979. 
Національна органі¬ 
зація профспілок, засн. 
1974. 
Господарство.У.— економічно сла¬ 
борозвинута агр. країна, економі¬ 
ка якої внаслідок багаторічного 

панування англ. колонізаторів на¬ 
була однобічного характеру, спе¬ 
ціалізуючись гол. чин. на вироби, 
кави і бавовни на експорт. Після 
здобуття незалежності націоналі¬ 
зовано більшу частину пром., с.-г., 
торг.-комерційних підприємств, 
зови, торгівлю, проведено агр. ре¬ 
форму, на селі заохочується кооп. 
рух. Проте значні позиції продов¬ 
жує утримувати іноз. капітал. У 
с. г. створюється 54.4 % валово- 

ГЕС у верхів’ї Білого Нілу. 

Стало буйволів на пасовищі. 

го внутр. продукту і зайнято понад 
80 % самодіяльного населення, ця 
галузь забезпечує майже 90 % екс¬ 
портних надходжень країни. Пе¬ 
реважають дрібні сел. г-ва. Осн. 
експортні культури (збір, тис. т, 
1981): кава—116,8, бавовник—4,2, 
чай — 5,6, тютюн, цукр. тростина. 
Для внутр. споживання вирощу¬ 
ють батат, касаву, сорго, просо, 
маніок, кукурудзу, банани, сезам, 
цитрусові тощо. Тваринництво 
розвинуте слабо, товарність його 
низька. Поголів’я (млн., 1979): 
великої рогатої худоби — 5,4, кіз 
— 2,1, овець — 1,0, свиней — 0,2. 
Розвивається рибальство, 1978 бу¬ 
ло виловлено 178,0 тис. т риби. 
С. г. не задовольняє потреб краї¬ 
ни у продовольстві. У пром-сті 
створюється 3,6 % валового внутр. 
продукту. В невеликій кількості 
видобувають мідь, кобальт, апа¬ 
тити, вольфрам, олово, золото то¬ 
що. Обробна пром-сть представлена 
гол. чин. підприємствами по пе¬ 
реробці с.-г. сировини: харчовими 
(каво-, бавовноочисні, чаєрозважу¬ 
вальні ф-ки, м’ясокомбінат, цукр. 
і хлібозаводи), текстильними (у 
т. ч. текст, ф-ка в Лірі, збудована 
3 допомогою СРСР) та ін. Працю¬ 
ють мідеплавильний, сталепрокат¬ 
ний, по вироби, цементу, мінераль¬ 
них добрив, фарб, по складанню 
радіоапаратури, лісопильний та 
ін. з-ди. Розвинуті кустарні про¬ 
мисли. В 1980 було вироблено: 
сталевого литва — 1,7 тис. т, 
тканин — 14,6 млн. м2, фарб — 
155 тис. л, цукру — 5 тис. т, елек¬ 
троенергії — 310,7 млн. кВт • год 
(1980). Гол. пром. центри — 
Кампала та Джінджа. Довж. (тис. 
км, 1982): з-ць — 1,3, автошляхів— 
24. В Ентеббе — міжнар. аеро¬ 
порт. На озерах Вікторія, Мобуту- 
Сесе-Секо і Кйога — місц. судно¬ 
плавство. З У. вивозять каву, 
бавовну, чай, тютюн, мідь та ін.; 
довозять машини і устаткування, 
трансп. засоби, нафту і нафтопро¬ 
дукти, прод. товари тощо. Гол. 
торг, партнери — країни Європей¬ 
ського економічного товариства, 
Кенія, Танзанія, США. Грош. оди¬ 
ниця — угандійський шилінг. 95 
угандійських шилінгів = 1 дол. 
США (1982). в. С. Яг'я. 
Медичне обслуговування. В 1975 
в країні було 10,9 тис. лікарняних 
ліжок (15,7 ліжка на 10 тис. ж.); 
мед. допомогу подавали 426 лі¬ 
карів (0,4 лікаря на 10 тис. ж.). 
В 1975 працювало 38 зубних ліка¬ 
рів, 14 фармацевтів. Підготовка 
лікарів здійснюється в мед. школі 
м. Кампали. 
Освіта, наукові та культурно-ос¬ 
вітні заклади. В країні значна 
кількість неписьменних серед до¬ 
рослого населення (1970— 70 %). 
Обов’язкового навчання немає. 
Поряд з державними існують при¬ 
ватні школи. Поч. школа 7-річна (з 
6 років); середня — 6-річна (4 4- 
2). Поч. школою охоплено 53 % ді¬ 
тей відповідного віку (1975), лише 
4 % дітей віком 12—16 років 
здобувають серед, освіту. Навчан¬ 
ня в основному англ. мовою. В 
1979/80 навч. р. налічувалося 4,3 
тис. поч. шкіл (1,2 млн. учнів), 
118 серед, шкіл (66,7 тис. учнів). 
Є кілька с.-г. шкіл (у т. ч. навч. 
центр по підготовці сільс. механі¬ 
заторів у Бузітеме) і пед. уч-щ, 

15 тех. шкіл. Ун-т Макерере в 
Кампалі (Нац. ун-т У.; засн. 1922; 
статус університетського коледжу 
з 1949; статус ун-ту з 1970; 1982/83 
навч. і,7 тис. студентів). Ос¬ 
віту підвищеного рівня здобува¬ 
ють також у тех., комерційному 
і пед. коледжах у Кампалі й трьох 
філіалах ун-ту: Центрі додатко¬ 
вого і заочного навчання, Сх.- 
афр. школі бібліотечних працівни¬ 
ків та Ін-ті статистики і приклад¬ 
ної економіки. Наук, установи: 

УГАНДА 

Держ. хім. лабораторія, с.-г. до- Національний театр та 
елі дна станція, Центр дит. хар- культурний центр у 
чування, дослідна станція бавов- Кампалі.. Архітектори 
ництва та ін.— у Кампалі; Ветери- женео 1959 1 Ф‘ Б°Д~ 
нарний дослідницький центр, Геол. 
служба й відділи мінеральних ре¬ 
сурсів та лісівництва — в Ентеббе. 
Н.-д. робота проводиться також в 
ун-ті, при якому є Ін-т соціальних 
досліджень і Нац. ін-т педагогіки; 
в Угандійському т-ві досліджень 
з л-ри, історії й культури країни; 
в деяких музеях і Бот. саду (Ентеб¬ 
бе). Найбільша б-ка — при ун ті. 
Музеї: в Кампалі — Музей У. 
і Музей лісу; в Ентеббе — Геол. 
музей, Бот. сад, Музей мисливства 
й рибальства; в Кабале — Музей 
Нац. парку Рувензорі. 

В. /7. Лапчинська. 
Преса, радіомовлення, телеба¬ 
чення. В 1981 в У. видавалося 4 
газети і 1 журнал заг. тиражем по¬ 
над 75 тис. примірників. Газети: 
щоденні — «Уганда тайме» («Час 
Уганди», з 1979, урядова), «Мун- 
но» («Ваш друг», з 1911); щотиж¬ 
неві — «Піпл» («Народ», з 1964; 
з 1971 до жовтня 1980 не видава¬ 
лася), «Уїкл топік» («Щотижневі 
теми», з 1979). Всі газети, крім 
«Мунно», що видається мовою 
луганда, виходять англ. мовою. 
Щомісячний журнал «Мусізі» (з 
1965) видається мовою луганда. 
Угандійське інформ. агентство 
УНА засн. 1972. Угандійська ра¬ 
діомовна корпорація — урядова 
служба. Радіомовлення ведеться 
англ., араб., франц. і 21 місц. 
афр. мовами. Телебачення — з 
1963. 
Література розвивається англ. мо¬ 
вою. Мови народів луо, ачолі та 
ін. недавно отримали писемність 
і ще не мають розвинутих літ. 
традицій. Перші літ. твори в У. 
з’явилися після здобуття нею неза¬ 
лежності. Життю сучас. села при¬ 
свячено збірки оповідань «Кала- 
санда» (1965) і «Повернення до 
Каласанди» (1966) Барбари Кі- 
меньє, роман «Син Кабіри» (1969) 
Д. Себукіма, долі жінки в У.— ро¬ 
ман «Повія» (1969) О. Окулі. Ві¬ 
домі також романи «Повернення в 
затінок» (1969) Р. Серумаги, «Но¬ 
ги, що не знають відпочинку» 
(1969) Л. Ерапу, «Вигнанці» (1971) 
Б. Лубеги, «Досвід» (1970) Енріко 
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Серуми, «Неможливість» (1971) 
Г. О. Кулета. Найзначніші поети 
У.: Окот п’Бітек (поеми «Пісня 
Лавіно», 1969; «Пісня Окола», 
1970) , Р. К. Нтіру (зб. «Напруга», 
1971) , О. Окулі, Л. Ерапу, Г. 
Барлоу, П. Муваті, Табан Ло 
Лійонг (збірки «Непарні ребра 
Франца Фанона», «Нові й нові вір¬ 
ші», обидві — 1971; «Ще один 
мертвий негр», 1972; збірки опові¬ 
дань «Вигадки», 1969; «Людина 
в уніформі», 1973), чия творчість 
позначена еклектизмом і супереч¬ 
ностями. Значний внесок у розви¬ 
ток драматургії зробив Р. Серу- 
мага, п’єси якого «Гра» (1968) 
і «Слони» (1969) було поставлено 
на сцені Нац. театру в Кампалі. 

В. К. Кухалаїивілі. 
Архітектура і мистецтво. Для нар. 
житла У. характерні круглі в пла¬ 
ні гостроверхі хатини з каркасом 
з жердин та хворостин, обплете¬ 
ним соломою і травою. В містах 
У. в 19—1-й пол. 20 ст. архітек¬ 
тура розвивалася в дусі європ. 
еклектизму, з 40-х рр. з’явилися 
бетонні конструкції, в архітектурі 
адм., громад, та житл. будівель 
застосовували нові буд. матеріали 
(будинок парламенту, 1950; Нац. 
театр і культурний центр, 1959; 
обидва — у Кампалі, арх. Ф. Бод- 
женер та У. Пітфілд). 
Серед найпоширеніших видів де¬ 
кор.-ужиткового мистецтва — виго¬ 
товлення художньо оформлених 
меблів з дерева, керамічних виро¬ 
бів, плетіння. В 1936 організовано 
Школу красних мистецтв. Твор¬ 
чість сучасних художників У. 
(скульптор Ж. Какооза, живопи- 
сець-монументаліст А. Аторі, жи¬ 
вописці-станковисти О. Булума, 
І. Каланзі, графік В. Єнвакі) роз¬ 
вивається під впливом новітніх те¬ 
чій мистецтва Європи 20 ст. 
Музика У. грунтується на пента¬ 
тоніці, простих і складних метрах. 
Муз. інструменти: 8-струнна арфа 
(енанга), 8-струнна ліра (ендонго), 
однострунна скрипка (ендигіді), 
лук (секітулеге); флейти, труби, 
барабани (зокрема, ентенга — 15 
по-різному настроєних барабанів), 
ксилофони, тріскачки, дзвоники 
тощо. Вокальні стилі розрізняють 
за мовними ознаками і технікою 
співу. Для народів алур, ганда, 
ньйоро, сога характерний хоро¬ 
вий спів. У карамоджо трапля¬ 
ються сольні пісні. Після проголо¬ 
шення незалежності У. створено 
Нац. фольклорний ансамбль, ан¬ 
самбль ксилофоністів Ембайре та 
ін. Муз. кадри готують ф-т мис¬ 
тецтв Нац. ун-ту У. (Кампала), 
Нац. департамент музики, Нац. 
коледж. 
Африканський самобутній театр 
зародився після 1-ї світової вій¬ 
ни під впливом англ. аматорсько¬ 
го театру. В 50-х рр. 20 ст. усі 
аматорські гуртки об’єдналися в 
театр, гільдію, за ініціативою якої 
1959 в Кампалі було збудовано 
приміщення Нац. театру. Виставою 
«Чорний пустельник» Джеймса 
Нгугі, присвяченою проголошен¬ 
ню незалежності країни, відкри¬ 
вається історія напівпрофес. теат¬ 
ру У. Відомі колективи: «Асоціа¬ 
ція африканських артистів», «Ар¬ 
тисти міста Кампала» та ін. В їх¬ 
ньому репертуарі п’єси нац. дра¬ 
матургів Вікліфа Кіїнджі, Бай- 

рона Канадва; водевілі А. Чехова 
«Освідчення» і «Ведмідь» (під 
назвою «Свиня»). В 1964 в Кам¬ 
палі створено фольклорний ан¬ 
самбль пісні і танцю «Биття серця 
Африки» (1967 і 1973 — гастролі 
в СРСР). Перша профес. трупа 
У.— «Лімітед тіетр» (1968); в |її 
репертуарі — «Узи крові» А. Фу- 
гарда, «Дорога» В. Шоїнка, «Сло¬ 
ни» і «Ренга Мой» Р. Серумаги 
та ін. З 1955 в Кампалі щороку 

Будинок парламенту в Кампалі. Ар¬ 
хітектори У. Пітфілд і Ф. Бодже- 
нер. 1950. 

проводяться огляди-фестивалі теа¬ 
тральних колективів. 

Б. О. Аврамець (музика). 
Літ.: Чижов Н. Н. Уганда. М., 1977; 
Луконин Ю. В. Подьем национально- 
освободительного движения в Уганде 
в 40—60-х годах XX в. В кн.: Исто- 
рия Африки. М., 1971; Капелуш С. И., 
Панкратьев В. П. Уганда. В кн.: 
Страньї и народи Африки. Восточ- 
ная и Южная Африка. М., 1981; Ли- 
тературьі Танзании, Кении, Уганди, 
Малави. В кн.: Современнне литера- 
турм Африки. Восточная и Южная 
Африка. М., 1974; Театр Уганди. 
В кн.: Львов Н. И. Современньїй театр 
Тропической Африки. М., 1977. 
угарГт — стародавнє місто-дер¬ 
жава у пн. Фінікії, на місці су¬ 
часного пагорба Рас-Шамра (Сі¬ 
рія). Відомий з початку 2-го тис. 
до н. е. З 16 ст. до н. е. перебував 
під владою Єгипту, з поч. 14 ст. до 
н. е.— хеттів. На поч. 12 ст. до 
н. е. зруйнований землетрусом. На 
тер. У. було бл. 180 землеробсь¬ 
ких поселень-громад, жителі яких 
сплачували податки і відбували 
повинності на користь царя. Йому 
належали великі зем. володіння, 
ремісничі виробництва, в його ру¬ 
ках перебувала торгівля. У. був 
центром міжнар. торгівлі Єгипту, 
країн Егейського м., Малої Азії, 
Дворіччя і внутр. Сірії. Значного 
розвитку в У. досягла культура, 
в т. ч. л-ра угарітською мовою. 
УГАРГТСЬКА МОВА — мова 
(тепер мертва) населення старо¬ 
давнього Угаріту. Належить до 
семітських мов, близька до ха- 
наанських (фінікійської мови та 
ін.). Осн. риси У. м.: збереження 
відмінків, розгалужена система 
форм дієслова, у лексиці є запо¬ 
зичення з хуритської мови. Збе¬ 
реглися пам’ятки У. м. 14—13 ст. 
до н. е., виконані клиноподібним 
угарітським письмом на глиняних 
табличках і на камені. Розрізня¬ 
ють три стилі У. м.: архаїчний, 
класичний і «вульгарний». Збе- 

глися зразки угарітської л-ри 
записи храмових служб. 

Літ.: Сегерт С. Угаритский язик. 
Пер. с нем. М., 1965. 

# Ф. О. Нікгтіна. 
УГАРГТСЬКЕ ПИСЬМб — систе- 
ма алфавітного консонантного 

письма з клиноподібною формою 
знаків. Застосовувалося в Угаріті 
в 14—13 ст. до н. е. Глиняні таб¬ 
лички з написами У. п. знайдено 
1929—ЗО у Рас-Шамрі (Сірія). 
У. п. дешифроване 1930—31. У 
ньому ЗО клиноподібних знаків 
на позначення приголосних звуків, 
є й знаки для деяких сполучень 
приголосних з голосними. Біль¬ 
шість знаків У. п. має таке саме 
значення, як і знаки пізнішого 
фінікійського письма. 

Ф. О. Нікітіна. 
У ГАР О В Борис Сергійович (н. 
6.ІІ 1922, Петроград) — рос. рад. 
живописець і графік, нар. худож¬ 
ник СРСР (з 1982), дійсний член 
АМ СРСР (з 1978; з 1983 — її 
президент). Член КПРС з 1978. 
Учасник Великої Вітчизняної вій¬ 
ни. В 1945—51 навчався в Інституті 
живопису, скульптури та архітек¬ 
тури ім. І. Ю. Рєпіна в Ленінгра¬ 
ді у І. Грабаря, А. Мильникова й 
В. Орешникова. Твори: картини — 
«Початок весни» (1952), «До кол¬ 
госпу. 1929-й» (1954), «На рудни¬ 
ках. 1912 рік» (1957), «Мати. 
Рік 1941» (1965), «Портрет компо¬ 
зитора А. П. Петрова» (1971), 
«Червень 1941 року» (1975), «Від¬ 
родження» (1980); серії малюнків 
— «Псков» (1960), «Ленінград» 
(1969) і альбом «На XXVI з’їзді 
КПРС» (1981). З 1951 викладає 

Б. С. Угаров. Жовтень. 1964. Дер¬ 
жавний музей Великої Жовтневої со¬ 
ціалістичної революції в Ленінграді. 

в Ін-ті живопису, скульптури та 
архітектури ім. І. Ю. Рєпіна (з 
1971 — професор, 1977—83— рек¬ 
тор). Делегат XXVI з’їзду КПРС. 
Нагороджений орденом Червоної 
Зірки, медалями. 
Літ.: Борис Сергеевич Угаров. Ката¬ 
лог виставки. Л., 1982. 

„ А. Ф. Дмитренко. 
УГАРОВ Федір Якович [14 (26).II 
1885, Тверська губ.— 22.IV 1932, 
Москва] — рад. парт, і держ. 
діяч. Н. в сім’ї селянина-бідняка. 
Член Комуністичної партії з 1905. 
Вів парт, роботу в Петербурзі. Не 
раз зазнавав арештів, був на 
засланні. Після Лютн. революції 
1917 — член Петрогр. Ради робіте, 
і солдат, депутатів, один з органі¬ 
заторів загонів Червоної гвардії. 
Учасник громадян, війни. Працю¬ 
вав у Наркоматі праці РРФСР. 
З 1920 — на керівній профспілко¬ 
вій роботі на Україні — голова 
Київ. губ. ради профспілок, 1922— 
25— голова Всеукраїнської ради 
профспілок. У 1925—29 — голо¬ 
ва Ленінгр. обл. ради профспі¬ 
лок. У 30-х рр.— на керівній парт, 
роботі в Москві. На XIV з’їзді 
партії обраний кандидатом у члени 
ЦК, на XV — членом ЦК ВКП(б), 
на VI—VIII конференціях і на 
IX з’їзді КП(б)У — членом ЦК 
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КП(€)У. В 1923—25 — член По- 
літбюро ЦК КП(б)У. Обирався 
членом ВУЦВК і ЦВК СРСР. 
УГЕДЄЙ (жовтень 1186 — гру¬ 
день 1241) — великий хан Монго¬ 
лії (1229—41), третій син Чін- 
гісхана та його спадкоємець. За У. 
в монг. імперії вперше було про¬ 
ведено перепис населення, а та¬ 
кож встановлено норми податків 
і організовано поштовий зв’язок. 
За правління У. монг. феодали за¬ 
вершили завоювання Пн. Китаю, 
Азербайджану, Грузії, більшої 
частини Вірменії; хан Батий здійс¬ 
нив походи до Сх. Європи (Київ¬ 
ська Русь, Польща, Чехія, Угор¬ 
щина). 
УГГДДЯ сільськогосподарські — 
ділянка землі, що є об’єктом гос¬ 
подарської експлуатації з метою 
виробництва с.-г. продукції. Осн. 
с.-г. У.: рілля, сіножаті, пасови¬ 
ща, сади, виноградники та ін. 
багаторічні насадження. Бувають 
сільськогосподарські У., лісові, 
рибні тощсх. 
УГГНЧУС Олександр Антонович 
[22.У (З.УІ) 1899, м. Можайськ 
— 22Л 1972, Харків] — рад. вче¬ 
ний у галузі гідротехніки, д-р тех. 
наук (з 1940), професор (з 1940), 
дійсний член Академії будівницт¬ 
ва і архітектури УРСР (1958—64). 
Після закінчення (1925) Ленінгр. 
політех. ін-ту викладав у цьому ж 
вузі, одночасно працював у Держ. 
наук.-меліораційному інституті. 
У 1928—ЗО — у Сирдар’їнському 
проектному бюро, на буд-ві Уль- 
бінської ГЕС (Алтай), 1931—33 — 
гол. інженер бюро по водопоста¬ 
чанню Магнітобуду і бюро «Діпро- 
вод» (Ленінград). Брав участь у 
буд-ві каналів Москва — Волга, 
Невинномиського, Дніпровсько- 
Бузького та ін. Викладав у Ле¬ 
нінгр. гідротех. ін-ті (1930—38), 
Омському с.-г. ін-ті (1938—41), 
Харків, ін-ті інженерів залізнич. 
транспорту (1943— 71), одночасно 
працював (1943—64) у Харків, 
ін-ті «Укрводгео» (заст. директо¬ 
ра, директор). Нагороджений орде¬ 
нами Трудового Червоного Прапо¬ 
ра та «Знак Пошани», медалями. , „ Ю. В. Соболев. 
УГІЯ — грошова одиниця Маврі- 
танії, поділяється на 5 хумсів. 
Запроваджена 29.VI 1973. За ва¬ 
лют. курсом 48,84 У. дорівнюють 
1 доларові США (1981). 
Углич — місто обласного під¬ 
порядкування Яросл. обл. РРФСР, 
райцентр. Розташований на березі 
Волги. Залізнична станція, річко¬ 
ва пристань. Відомий з 937. В 
12 — на поч. 13 ст. входив до Вла- 
димиро-Суздальського князівст¬ 
ва, з 1218 У.— столиця Углицького 
князівства. В 1329 приєднаний до 
Московського великого князівст¬ 
ва. В 14—15 ст.— центр удільного 
князівства, залежного від Моск¬ 
ви. В 1591 в У. загинув царевич 
Дмитрій Іванович. Рад. владу 
встановлено 12 (25).ХІІ 1917. В 
У.— Угличська ГЕС. 3-ди: годин¬ 
никовий, 2 рем.-мех. З серед, 
спец. навч. заклади, філіал нау¬ 
ково-дослідного інституту годин¬ 
никової пром-сті. Істор.-худож. 
музей з картинною галереєю. Се¬ 
ред архіт. пам’яток: ансамблі 
кремля (15—17 ст.), Воскресен- 
ського (1674—77) та Богоявлен- 
ського (18—19 ст.) монастирів. 

У ГНІВ — місто Сокальського 
р-ну Львів, обл. УРСР, на р. Соло- 
кії (прит. Бугу). Залізнична стан¬ 
ція. Вперше згадується 1360. В 
серед. 15 ст. У. надано магдебур¬ 
зьке право. Після 1-го поділу 
Польщі (1772) У. загарбала Авст¬ 
рія (з 1867 — Австро-Угорщина), 
1919— бурж.-поміщицька Польща. 
В 1939 У. у складі Зх. України 
возз’єднано з УРСР. З 1951 У.— 
місто. В У.— з-д по переробці 
кормів, будинок побуту. Профес.- 
тех. уч-ще, середня школа, лі¬ 
карня, Будинок культури, кіно¬ 
театр, бібліотека. Архіт. пам’ят¬ 
ка — костьол (17 ст.). В У. наро¬ 
дився укр. публіцист, громад, і 
культур, діяч Б. А. Діоицький. 
УГбДА в цивільному п р а - 
в і — одна з підстав виникнення, 
зміни або припинення цивільних 
прав і обов’язків; вольові (див. 
Воля в праві) правомірні дії гро¬ 
мадян і організацій, спрямовані 
на встановлення, зміну або при¬ 
пинення прав і обов’язків. Право¬ 
мірний і цілеспрямований харак¬ 
тер У. відрізняє їх від ін. підстав 
(подій, правопорушень, вчинків) 
виникнення, зміни або припинен¬ 
ня прав і обов’язків. У. регулю¬ 
ються Основами цивільного зако¬ 
нодавства Союзу РСР і союзних 
республік та кодексами союзних 
республік (в УРСР—гл. З ЦивК 
УРСР). Залежно від кількості осіб, 
чию волю виражено в У., вони 
можуть бути одно-, дво- або бага¬ 
тосторонніми. Односторонньою є 
У., вчинена однією стороною, 
напр., заповіт, видача довіре¬ 
ності. Двосторонні угоди — до¬ 
говори, що втілюють взаємоузго- 
джену волю двох сторін; є най¬ 
поширенішою підставою виникнен¬ 
ня цивільних прав і обов’язків 
(напр., договори купівлі-продажу, 
поставки, найму, підряду, пере- 
возки, позики, доручення, комі¬ 
сії, схову). Якщо в У. беруть 
участь три чи більше сторін, вона є 
багатосторонньою (напр., договір 
про сумісну діяльність, спрямова¬ 
ну на досягнення спільної госп. ме¬ 
ти). Учасниками У. мають бути 
дієздатні особи (див. Дієздат¬ 
ність), за винятком випадків, ко¬ 
ли закон дозволяє укладати дрібні 
побутові У. неповнолітнім у віці 
до 15 років і від 15 до 18 років, а 
також обмежено дієздатним осо¬ 
бам за згодою їхніх батьків (уси¬ 
новителів) або піклувальника. В 
інтересах осіб, визнаних недіє¬ 
здатними, У. укладають від їх¬ 
нього імені опікуни. Воля учас¬ 
ників У. може бути виражена 
усно або письмово. У. в простій 
письмовій формі укладається шля¬ 
хом складання певного документа 
(довіреності), який підписується 
однією чи кількома сторонами. 
Деякі У. укладаються шляхом 
обміну листами, телеграмами, які 
підписуються особами, що їх по¬ 
силають. За нотаріальної форми 
У. складений документ (напр., 
договір) посвідчується держ. но¬ 
таріусом або ін. службовою осо¬ 
бою, яка має право виконувати 
нотаріальні дії. Цивільні права 
і обов’язки, встановлені У., по¬ 
винні відповідати вимогам закону. 
Законність змісту У. в кожному 
конкретному випадку перевіря¬ 
ється з погляду законодавства, 

яке регламентує відповідний вид 
У. Невідповідність У. вимогам за¬ 
кону незалежно від того, в чому 
полягає порушення, тягне за собою 
недійсність У. В разі визнання У. 
недійсною закон (ст. 48 ЦивК 
УРСР) встановлює, що кожна з 
сторін зобов’язана повернути ін. 
стороні все одержане за У., а при 
неможливості повернути одержане 
натурою — відшкодувати його вар¬ 
тість у грошах, якщо законом не 
передбачено ін. наслідки. Недійс¬ 
ною є У. юридичної особи, що 
суперечить її цілям, тощо. 

„ Д. В. Боброва. 
УГбДА МІЖ СРСР І США ПРО 
відвернення Ядерної вій- 
НИ. Підписана 22. VI 1973 у 
Вашінгтоні в ході переговорів на 
найвищому рівні. Безстрокова, 
чинна з моменту підписання. Ви¬ 
ходячи з <Основ взаємовідносин 
між Союзом Радянських Соціа¬ 
лістичних Республік і Сполуче¬ 
ними Штатами Америки», сторо¬ 
ни з метою недопущення виникнен¬ 
ня ядерної війни погодилися дія¬ 
ти таким чином, щоб уникнути 
воєнних конфронтацій, запобігти 
виникненню ситуацій, що можуть 
викликати загострення їхніх від¬ 
носин і привести до ядерної війни. 
СРСР, як цього вимагає угода, 
незмінно керується її положення¬ 
ми в своїй зовн. політиці. Однак 
США з кін. 70-х рр. взяли курс 
на ескалацію гонки озброєнь, по¬ 
силення загрози виникнення ядер¬ 
ної війни. І. С. Хміль. 
УГОЛГні (Іідоііпі) Амедео (1896, 
Стамбул — 6.У 1954, Турін) — 
італ. письменник. Член Італ. ком¬ 
партії з 1937. Один з представни¬ 
ків пролет. л-ри в Італії. Літ. 
діяльність почав 1929. Провідна 
тема ранніх творів — життя бідня¬ 
ків і знедолених (роман «Візок 
безумців», 1929; зб. оповідань 
«Ліхтар», 1934, та ін.). Учасник 
нац.-революц. війни ісп. народу 
1936—39. Після повернення в Іта¬ 
лію до падіння режиму Муссоліні 
був ув’язненим. З 1943 брав участь 
у Русі Опору. Після 2-ї світової 
війни — співробітник газ. <Уніта> 
та ін. видань Італ. компартії, бо¬ 
рець за соціальні перетворення й 
мир. Повоєнній творчості У. при¬ 
таманні риси неореалізму (романи 
«Один, як і всі», 1946; «Тютюну 
на десять сольді», 1950, присвяче¬ 
ні Рухові Опору). 

, Д. С. Наливайко. 
«УГОЛЬ УКРАЙНЬІ» — науко- 
во-тех. і виробничий журнал М-ва 
вугільної пром-сті УРСР та Укр. 
республіканського правління на- 
уково-тех. гірничого товариства. 
Виходить з 1957 спершу в Доне¬ 
цьку, з 1958—в Києві, один раз на 
місяць. У журналі висвітлюються 
питання економіки вугільної пром- 
сті, впровадження нової техніки 
і прогресивної технології видо¬ 
бування вугілля, обміну досві¬ 
дом роботи вугільних підприємств 
в УРСР і в усьому Радянському 
Союзі; вміщуються також мате¬ 
ріали про нову гірничу техніку 
за кордоном. 
угбн повГтрЯного СУДНА— 
за рад. кримінальним правом тяж¬ 
кий злочин, який полягає у викра¬ 
денні повітряного судна на землі 
або в польоті. Ка підставі Конвен¬ 
ції про боротьбу з незаконними 

УГОН 
ПОВІТРЯНОГО 

СУДНА 

Б. С. Угаров. 
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УГОРСЬКА 
АКАДЕМІЯ НАУК 

З'їзди Угорської 
соціалістичної 
робітничої партії * 

I (КПУ) - 18—21.VIII 
1925, 
Відень (Ав¬ 
стрія) 

II (КПУ) - 27.11 - 
17.111 1930, 
г-ще Апре- 
лєвка 
Моск. обл. 
(СРСР) 

) 11 (УКП) — 28. IX — 
1.Х 1946 

IV (УПТ) -12—14.VI 
1948 

V (УПТ) — 25.11 — 
2.111 1951 

УІ(УПТ) -24-30.V 
1954 

VII -ЗО.XI- 
5. XIІ 1959 

VIII - 20—24.XI 
1962 

IX — 28. XI — 
З.ХИ 1966 

X - 23—28.ХІ 
1970 

XI — 17 —22. III 
1975 

XII - 24 -27.III 
1980 

* За винятком І і II 
відбулися в Будапешті. 

актами, що спрямовані проти без¬ 
пеки цивільної авіації, ратифіко¬ 
ваної СРСР 27.XII 1972, Прези¬ 
дія Верховної Ради СРСР, вихо¬ 
дячи з необхідності підвищення 
безпеки польотів, охорони життя 
і здоров’я пасажирів та членів екі¬ 
пажу, 3.1 1973 прийняла Указ «Про 
кримінальну відповідальність за 
угон повітряного судна». Цей зло¬ 
чин карається позбавленням волі 
на строк до 10 років. У випадках, 
коли У. п. с. поєднаний з застосу¬ 
ванням насильства, погроз або 
спричинив аварію судна чи ін. 
тяжкі наслідки (тяжкі тілесні 
ушкодження, загибель людей), він 
карається позбавленням волі на 
строк від 8 до 15 років або смерт¬ 
ною карою з конфіскацією майна 
(в УРСР — ст. 2172 КК УРСР). 
Відповідальність за У. п. с. може 
нести громадянин СРСР, інозем¬ 
ний громадянин або особа без гро¬ 
мадянства, які досягли 16 років. 
Законом встановлено й відпові¬ 
дальність за недонесення про під- 
готовлюваний або вчинений У. п. с. 
та за переховування злочинців, 
винних у цьому злочині. 

В. Б. Бабій. 
УГОРСЬКА АКАДЕМІЯ НАУК. 
Засн. 1825 у Будапешті. До 1949 
займалася переважно культур.- 
осв. і видавничою діяльністю. В 
1949 реорганізована в керівний 
наук, центр країни. Має 10 сек¬ 
цій: лінгвістично-літ.; філософії 
та істор. наук; фіз.-матем. наук; 
с. -г. наук; мед. наук; тех. наук; 
хім. наук; біол. наук; економіки 
та права, геолого-геогр. наук. До 
складу академії входять (1981) 
118 дійсних членів, 89 чл.-кор., 118 
почесних (зарубіжних) членів, у 
т. ч. 33 рад. науковці (А. П. 
Александров, М. М. Боголюбов 
та ін.). На 1981 б-ка У. а. н. (засн. 
1826) налічувала 850 тис. тт., 
423 тис. манускриптів та стародру¬ 
ків. У. а. н. видає вісник «Угорська 
наука», праці з різних галузей 
знань, зокрема «Студії з слов’яно¬ 
знавства». Понад ЗО періодичних 
видань виходить англ., франц. та 
рос. мовами. У 1958 між АН СРСР 
і У. а. н. укладено угоду про наук, 
співробітництво, продовжену 1961 
без обмеження строку дії. 

. .А. В. Санцевич. 
УГОРСЬКА М(ЗВА — мова угор¬ 
ців. Належить до угорської групи 
фінно-угорських мов. У сучасній 
У. м. розрізняють кілька діалек¬ 
тів. Фонетиці У. м. властивий 
сингармонізм. За типологічною 
будовою — аглютинативна мова 
(з елементами флективності). Від¬ 
мінків 28, граматичного роду не¬ 
має. В У. м. широко вживаються 
означені та неозначені артиклі й 
післяйменники. Найдавніша пи¬ 
семна пам’ятка — «Надмогильна 
промова» — належить до 12 ст. 
Алфавіт — на основі латинського 
(з діакритичними значками). 
Літ.: Майтинская К. Е. Венгерский 
язьік, ч. 1 — 3. М., 1955—60; Лизанец 
П. Н. Венгерские заимствования в ук 
раинских говорах Закарпатья. Була 
пешт, 1976. П. М. Лизанець. 
УГОРСЬКА РАДЯНСЬКА РЕС¬ 
ПУБЛІКА 1919 (УРР) — держава 
диктатури пролетаріату в Угорщи¬ 
ні, що існувала з 21.III по 1.VIII 
1919. Встановлення Рад. влади в 
Угорщині відбулося під впливом 
перемоги Великої Жовтн. соціалі- 

стич. революції. Восени 1918 в кра¬ 
їні було створено Ради робітн., 
сел. і солдатських депутатів. ЗО 
—31.Х 1918 трудящі повалили 
400-річний гніт Габсбургів і утво¬ 
рили незалежну нац. д-ву. До вла¬ 
ди прийшов бурж.-поміщицький 
уряд лібералів, радикалів і соці¬ 
ал-демократів. Компартія Угор¬ 
щини (КПУ; засн. 24.XI 1918) вису¬ 
нула лозунг переростання бурж.- 
демократичної революції в соціа¬ 
лістичну. Не маючи змоги вивести 
країну з кризи, бурж. уряд пере¬ 
дав владу соціал-демократам. 21. 
III 1919 в умовах кризи верхів і 
наростання революц. піднесення 
відбулося об’єднання КПУ і С.-д. 
партії в єдину Соціалістичну пар¬ 
тію Угорщини (СПУ). Було про¬ 
голошено Угорську Радянську рес¬ 
публіку. СПУ утворила Революц. 
урядову раду — верховний орган 
УРР, до якого ввійшли комуністи 
Б. Кун, Т. Саму елі, соціал-де¬ 
мократ Є. Ландлер та ін. В країні 
перемогла соціалістична револю¬ 
ція. Вся влада на місцях перейшла 
до рук Рад. 
22.III Рад. владу було встановлено 
на Закарпатській Україні, що 
входила тоді до складу Угорщини. 
Рад. влада здійснила ряд важли¬ 
вих революц. перетворень: націо¬ 
налізацію пром-сті, транспорту, 
банків, поміщицьких маєтків, роз¬ 
міри яких перевищували 100 голь- 
дів (57 га). На конфіскованих зем¬ 
лях було створено «виробничі коо¬ 
перативи» — великі держ. г-ва. 
Але селянство землі не одержа¬ 
ло. Внаслідок цього не було вста¬ 
новлено міцного союзу робітників 
з сел. біднотою. Уряд УРР запро¬ 
вадив 8-го динний робочий день, 
збільшив заробітну плату, поліп¬ 
шив житл. умови трудящих, вста¬ 
новив пенсії по старості, ввів без¬ 
платне мед. обслуговування, обо¬ 
в’язкове 8-річне навчання, прого¬ 
лосив рівноправність усіх націона¬ 
льностей. Укр. мову було оголоше¬ 
но рівноправною в установах і 
школі, видавалися газети укр. 
мовою. Трудящі Рад. Росії і Ук¬ 
раїни палко вітали перемогу угор. 
трудящих. 22.III В. І. Ленін на¬ 
правив привітання урядові УРР 
від імені VIII з’їзду РКП(6). Мир¬ 
ний період існування УРР тривав 
всього 26 днів. Імперіалісти зх. 
д-в організували екон. блокаду 
УРР і почали проти неї збройну 
інтервенцію, використовуючи рум., 
чехословацькі і франц. війська. 
На захист пролет. д-ви піднялась 
угор. Червона Армія, в складі якої 
діяла Закарпатська Червона 
гвардія. Активну участь у захисті 
УРР взяли бійці 1-го рос. баталь¬ 
йону 1-го Будапештського інтер¬ 
національного полку, сформова¬ 
ного з військовополонених росіян 
і українців. У травні — червні 
1919 угор. Червона Армія здобула 
ряд перемог, що сприяли ут¬ 
воренню 16.VI Словацької Радян¬ 
ської республіки 1919. Але сили 
були нерівні. Рад. Росія, оточена 
кільцем фронтів, не могла пода¬ 
ти допомоги УРР. 1 .VIII під тис¬ 
ком інтервентів і угор. бурж.-по¬ 
міщицької контрреволюції УРР 
впала. 
Літ.: Ленін В. І. Привіт угорським 
робітникам. Повне зібрання творів, 
т. 38; Кун Б. О Венгерской Советской 

Республике. М., 1966; Нежинский 
Л. Н. Венгерская Советская Респуб- 
лика в 1919 году. М., 1969; Троян 
М. В. Угорська Комуна 1919 р. Львів, 
1970; Гранчак І. М., Лебович М. Ф. 
Незгасний факел ленінізму (Ленін і 
Угорщина). Ужгород, 1970; Боротьба 
угорського народу за соціалізм. Уж¬ 
город, 1970; Русские интернационали¬ 
сти в борьбе за Венгерскую Советскую 
Республику 1919 г. Сборник доку- 
ментов. М., 1972; 1919 год в Венгрии. 
Пер. с венг. М., 1959. Б. /. Лукач. 
УГОРСЬКА СОЦІАЛІСТИЧНА 
РОБІТНЙЧА ПАРТІЯ (УСРП). 
Засн. 24.XI 1918 під назвою КП 
Угорщини (КПУ). Серед її за¬ 
сновників були Б. Кун, Т. Саг 
муелі, Ф. Мюнніх, О. Корвін та 
ін. Брала участь у створенні Ко¬ 
мінтерну (1919). Під керівництвом 
КПУ, що 21.III 1919 об’єдналася з 
Соціал-демократич. партією Угор¬ 
щини в Соціалістичну партію 
Угорщини (СПУ), було проголо¬ 
шено Угорську Радянську респуб¬ 
ліку 1919. Після поразки револю¬ 
ції (серпень 1919) СПУ розпалася. 
КПУ пішла в підпілля й протягом 
25 років боролася проти фашист, 
режиму Хорті. Працюючи в умовах 
терору, КПУ спиралась на допо¬ 
могу міжнародного комуністам, і 
робітничого руху, поєднувала не¬ 
легальні й легальні форми діяль¬ 
ності. За ініціативою КПУ було 
створено легальну Соціалістичну 
робітн. партію (1925—28), що дія¬ 
ла під її керівництвом. Під час 
2-ї світової війни 1939 — 45 КПУ 
очолювала боротьбу антифашист, 
сил країни проти гітлерівської 
Німеччини і хортистського режи¬ 
му. За ініціативою КПУ в травні 
1944 створено антифашист. Угор. 
фронт. У ході визволення Угор¬ 
щини рад. військами від фашизму 
очолювані комуністами маси вста¬ 
новили тут нар.-демократич. лад. 
У червні 1948 партія, що з вересня 
1944 прийняла назву Угорська 
КП (УКП), об’єдналась на осно¬ 
ві марксизму-ленінізму ч СДП 
в Угорську партію трудящих 
(УПТ). Своєю метою УПТ прого¬ 
лосила побудову соціалізму. Під 
її керівництвом угор. народ до- 
сяг значних успіхів у соціалі¬ 
стичному будівництві. Проте ке¬ 
рівництво партії допустилося сер¬ 
йозних помилок догматичного і 
сектантського характеру, пору¬ 
шення норм внутрішньопарт. жит¬ 
тя. Внаслідок цього ослабли 
зв’язки партії з робітн. класом 
і всіма трудящими, що в кінцево¬ 
му підсумку призвело до політ, 
кризи в країні. В жовтні 1956 си¬ 
ли внутр. реакції і праві ревізіо¬ 
ністи при підтримці міжнар. ім¬ 
періалізму вчинили контрреволюц. 
заколот. Здорові сили УПТ, що 
згуртувалися навколо нового ре¬ 
волюц. центру, очолили боротьбу 
проти ворогів угор. народу і при 
підтримці СРСР та ін. братніх 
соціалістичних країн усунули за¬ 
грозу реставрації бурж.-поміщи¬ 
цького ладу, захистили завоювання 
соціалізму. В листопаді 1956 УПТ 
реорганізовано й перейменовано на 
УСРП. Під її керівництвом у краї¬ 
ні побудовано основи соціалізму. 
XI з’їзд УСРП (1975) прийняв 
Програмну заяву, в якій накрес¬ 
лив шляхи будівництва в Угорщи¬ 
ні розвинутого соціалістичного су¬ 
спільства, і новий статут партії. 
XII з’їзд УСРП (1980) підтвердив 
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ген. політ, курс партії, намітив 
нові завдання в справі зміцнення 
соціалістичних рис угор. суспіль¬ 
ства, зміцнення бази дальшого 
розвитку нар. г-ва країни й поліп¬ 
шення життєвих умов народу. 
УСРП очолює Вітчизняний на¬ 
родний фронт Угорщини. Брала 
участь у нарадах комуністичних 
і робітн. партій 1957, 1960, 1969, 
конференціях європ. комуністич¬ 
них і робітн. партій 1967, 1976, 
у Паризькій зустрічі комуністич¬ 
них і робітн. партій Європи 1980. 
Чисельність — 852 тис. чоловік 
(1983). Перший секретар ЦК — 
Я. Кадар (з 1957; 1956—57 — голо¬ 
ва тимчас. ЦК). Друк, органи: 
ЦО — газ. «Непсабадшаг*, полі¬ 
тичний і теор.— щомісячний журн. 
«Таршадалмі семле» («Суспільний 
огляд», з 1931), щоміс. журн. 
«Партелет» («Партійне життя», з 
1956) та ін. 
Літ.: XII сьезд Венгерской социали- 
стической рабочей партии. Пер. с 
венг. Будапешт, 1981; Кадар Я. Изб- 
ранньте статьи и речи. Пер. с венг. 
М., 1976; Кадар Я. Избранчьіе статьи 
и речи (февраль 1976—июнь 1979 г.). 
Пер. с венг. М., 1980; История вен- 
герского революционного рабочего 
движения, т. 2—3. Пер. с венг. М., 
1973—74. /. М. Гранчак. 
УГОРСЬКЕ ТЕЛЕГРАФНЕ 
АГЕНТСТВО (Ма^уаг Тауігаіі 
ІюЗа) — інформаційне агентство 
Угорської Народної Республіки. 
Засн. 1880. Має відділення в ба¬ 
гатьох країнах. Співробітничає з 
60 інформаційними і фотоагентст- 
вами світу, член Європ. альянсу 
агентств преси. Для інформації за¬ 
рубіжних органів преси періодично 
випускає бюлетені рос., франц. і 
англ. мовами. Видає 2 рази на 
місяць бюлетень «Вісті з Батьків¬ 
щини» угор. мовою, з 1967 — газ. 
«Щоденні новини» нім. і англ. мо¬ 
вами. Центр агентства — в Буда¬ 
пешті. 
УГбРЦІ (самоназва — мадяри) — 
нація, основне населення Угор¬ 
ської Народної Республіки. Заг. 
чисельність — 14,45 млн. чол. 
(1980, оцінка). Живуть також у 
Румунії, Чехословаччині, Юго¬ 
славії, СРСР (171 гис. чол. за 
переписом 1979; гол. чин. у За- 
каргі. обл. УРСР), у США, Кана¬ 
ді, Пд. Америці (переважно в 
Аргентіні), Австрії, ФРН та ін. 
країнах. Говорять угорською мо¬ 
вою. Більшість віруючих У.— ка¬ 
толики. Спочатку племена мадя¬ 
рів жили на серед, і нижній течії 
р. Ками. На тер. сучас. Угорщини 
мадярські племена, або угорці, 
прийшли в кін. 9 ст. з причорно¬ 
морських степів, звідки їх витіс¬ 
нили печеніги. В 10—11 ст. в У. 
виникла державність. За серед, 
віків У. сформувались у народ¬ 
ність внаслідок змішання мадярсь¬ 
ких племен із слов’янами, які жи¬ 
ли на Дунаї, та ін. етнічними еле¬ 
ментами. В 1-й пол. 19 ст. консо¬ 
лідувались у націю. Встановлення 
1945 нар.-демократичного ладу в 
Угорщині створило умови для все¬ 
бічного соціалістичного розвитку 
нації. Значна частина У. працює 
в пром-сті. Осн. заняття сільс. на¬ 
селення — землеробство, тварин¬ 
ництво. У. мають свій фольклор, 
музику, танці. В Угорщині успіш¬ 
но розвиваються наука і мистецт¬ 
во. Про історію, економіку і куль¬ 
туру У. див. Угорщина. 

УГОРЩИНА, Угорська Народна 
Республіка, УНР — держава в 
Центральній Європі, в середній 
частині басейну Дунаю. В адм. 
відношенні поділяється на 19 ме¬ 
де (областей) і одне місто (Буда¬ 
пешт), прирівняне до меде, є 6 
міст респ. підпорядкування. Кар¬ 
ти див. на окремому аркуші, с. 
496-497. 
Державний лад. У.— соціалістич¬ 
на д-ва. Діючу конституцію прий¬ 
нято 1949. Найвищий орган держ. 
влади і єдиний законодавчий ор¬ 
ган—однопалатні Держ. збори, що 
обираються населенням строком 
на 5 років (1980 обрано 352 депу¬ 
тати). В період між сесіями Держ. 
зборів їхні повноваження здійс¬ 
нює Президія УНР— постійно ді¬ 
ючий орган Держ. зборів. Найви¬ 
щий орган держ. управління—Ра¬ 
да Міністрів (уряд), утворювана 
Держ. зборами. Органами нар. 
представництва, самоврядування 
та держ. управління в областях, 
містах, районах столиці, районах 
і селах є відповідні місц. ради, 
які обираються строком на 4 роки. 
Природа. Рельєф У. переважно 
рівнинний. На лівобережжі Ду¬ 
наю — частина Великої Середньо- 
дунайської низовини (Алфелд) з 
вис. 100—200 м. На правобережжі 
Дунаю — Дунантул, погороована 
місцевість заввишки 150—200 м 
з окремими масивами Середньо- 
угорських гір (Баконь, Вертепі, 
Піліш, Мечек та ін.). На Пн. 
Зх. країни — Мала Середньо ду¬ 
найська низовина (Кішалфелд), 
на Пн. Сх.— відроги Карпат (най¬ 
вища точка країни г. Кекеш у ма¬ 
сиві Матра, 1015 м), на Зх.— пе¬ 
редгір’я Альп (вис. 500—800 м). 
Гол. корисні копалини: боксити, 
буре та кам. вугілля, нафта, при¬ 
родний газ, уранові, марганцеві 
й залізні руди. Клімат помірно 
континентальний. Пересічна т-ра 
січня від —2 на Зх. до —4° на 
Сх., липня —від +20 до +22,5°. 
Річна кількість опадів від 450 мм 
на Сх. до 900 мм на Пд. Зх. Те¬ 
риторію У. перетинає Дунай, його 
притоки — Тиса, Раба. Найбільше 
озеро — Балатон. Грунти пере¬ 
важно чорноземні, в горах — бурі 

лісові і дерново-карбонатні. При¬ 
родну рослинність майже повсю¬ 
ди окультурено. Під лісами — 
13,5 % площі країни, переважно 
схили гір (бук, дуб, липа). На тер. 
країни створено заповідники (Ат- 
телек, Кішоалатон, Сегед-Фегер- 
то та ін.), 2 нац. парки (Горто- 
бадь, Бюкк, Кішкуншаг), природ¬ 
ний парк Тігань та ін. 
Населення. Понад 96 % нас. ста¬ 
новлять угорці. Живуть також нім¬ 
ці, словаки, хорвати, румуни, 
цигани та ін. Пересічна густота 
нас.— 115 чол. на 1 км2 (1983). 
50 % нас. живе в містах. Най¬ 
більші міста: Будапешт, Міш¬ 
ко льц, Дебрецен, Сегед, Печ. 
Історія. Перші поселення на тер. 
У. належать до епохи палеоліту. 
Найдавнішим населенням тут бу¬ 
ли скіфські, іллірійські та кельт¬ 
ські племена. В кін. 1 ст. до н. е.— 
на поч. 2 ст. н. е. їх підкорив Ста- 
род. Рим. Тер. сучасної У. входи¬ 
ла до складу рим. провінцій Пан- 
нонії і Дакії. Під час Великого 
переселення народів ці землі на¬ 
селяли герм, і тюрк, народи, в 
6 ст. з’явилися слов’яни. Частина 
тер. У. входила до складу Ве- 
ликоморавської держави. В кін. 
9 ст. сюди з причорноморських 
степів прийшли угор. племена 
мадярів, або угорців. Важливими 
віхами у формуванні угор. д-ви 
були прийняття 997 християнст¬ 
ва і коронація 1000 (чи 1001) кч. 
Іштвана І Святого. До серед. 13 
ст. у країні складалися феод, 
відносини. В серед. 13 ст.— 20-х 
рр. 14 ст. У. переживала період 
феод, роздробленості. В 1308 до 
влади прийшла Анжуйська дина¬ 
стія. Зміцнювалася централізова¬ 
на держ. влада, зростала феод, 
залежність селян. З посиленням 
феод, експлуатації і податкового 
гноблення поглиблювалися класо¬ 
ві суперечності, що привело до 
ряду сел. виступів. Найбільшими 
з них були повстання 1437—38 у 
Трансільванії і Дожі Дєрдя пов¬ 
стання 1514. З 2-ї пол. 14 ст. У. 
брала активну участь у війнах 
проти експансії Османської ім¬ 
перії. Після поразки угор. армії 
під Могачем (1526) спалахнула 
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Герб Угорщини. 

УГОРЩИНА 

Площа — 
93 тис. км2 

Населення — 
10,7 млн. чол. (1983) 

Столиця — 
м. Будапешт 

І Р 0 л 1 в 5 т в о 
) *•*МуСч ^ _ 17 л 

/ V 0 а 

•гереар . > * 
Юл,л) . . І . , 

Г ^\}Г 
І | їемешвар 'ї ■] • 
[(Тімішоара) /У * ^_*)****** * * 

|( ■ '$!№., Л >■-" 
Територія королівства Угоршн 
ни в 1568 р (за Адріаиополь- 
ським миром) лід владою 
Габсбургів 
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.. Королівство Територія королівства Османської імперії) 
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і королівством Угорщиною, дано на кінець 15 
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міжусобна боротьба феодалів; 
країна розпалася на 3 частини. В 
зх. і пн. У. ствердились австр. 
Габсбурги, центр, частину було 
приєднано до османських володінь, 
у Трансільванії утворилось залеж¬ 
не від Османської імперії князів¬ 
ство. В кін. 17 ст. вся тер. У. по¬ 
трапила під владу австр. Габсбур- 
пв. Населення У. вело наполегли¬ 
ву боротьбу проти їхнього пануван¬ 
ня (див. Текея І мре рух 1678—85, 
Ракоиі Ференца II рух 1703—11). 
З кінця 18 ст. У. вступила в період 
розкладу феодалізму і розвиту 
капіталістичних відносин. Поглиб¬ 
лення класових суперечностей при¬ 
вело до буржуазної революції 
(див. Революція 1848—49 в Угор¬ 
щині). Незважаючи на поразку, 
революція сприяла падінню фе¬ 
од.-кріпосниць кого ладу. Капіта¬ 
лістичний розвиток с. г. було 
спрямовано по прусському шляху. 
В 1867 Габсбурги пішли на угоду 
з угор. дворянством і буржуазією, 
перетворивши імперію на двоєдину 
Австро-Угор. монархію (див. Ав¬ 
стро-Угорщина). Дальший розви¬ 
ток бурж.-капіталістичних відно¬ 
син в У. сприяв формуванню пром. 
пролетаріату, виникли перші ро¬ 
бітничі орг-ції. В 1890 утворилася 
С.-д. партія У. В останньому де¬ 
сятилітті 19 ст. в У. почався про¬ 
цес переходу до монополістичної 
стадії розвитку капіталізму. 
Австро-угор. імперіалізм виступив 
як один з призвідників першої 
світової війни 1914—18. 
Під впливом Великої Жовтн. со- 
ціалістич. революції посилився 
нац.-визвольний і революц. рух на¬ 
родів Австро-Угорщини. Восени 
1918 Австро-Угор. монархія при¬ 
пинила своє існування. ЗО—31.X 
1918 в У. відбулася бурж.-демо¬ 
кратична революція. До влади 
прийшов бурж. уряд (за участю 
правих соціал-демократів) на чо¬ 
лі з М. Карої. 16.XI У. було про¬ 
голошено республікою. В ході 
революції виникли народжені ре¬ 
волюц. творчістю мас Ради депу¬ 
татів трудящих. 24.XI 1918 створе¬ 
но Комуністичну партію У. Ряд 
комуністів У. взяв участь у бо¬ 
ротьбі за владу Рад на тер. Рад. 
країни [див. Центральна федера¬ 
ція іноземних груп РКП(б), Феде¬ 
рація іноземних груп на Україні]. 
Добровольці з У. брали участь в 
інтернаціональних загонах Черво¬ 
ної Армії під час громадян, війни 
і воєнної іноз. інтервенції (див., 
зокрема, Інтернаціональні фор¬ 
мування на Україні в роки гро¬ 
мадянської війни). 21.III 1919 в 
У. відбулася пролет. революція, в 
ході якої було проголошено Угор¬ 
ську Радянську республіку 1919 
(УРР). На Закарпатській Украї¬ 
ні, що входила тоді до складу У., 
рад. владу було встановлено 22. III 
1919. Однак І.УІІІ 1919 спільними 
силами імперіалістів Антанти і 
внутр. контрреволюції УРР було 
придушено. В країні встановив¬ 
ся контрреволюц. режим на чолі 
з фашист, диктатором М. Хорті, 
проголошеним регентом відновле¬ 
ної монархії. Компартія змушена 
була перейти в глибоке підпілля. 
Хортисти встановили тісний союз 
з фашист. Німеччиною. За т. з. 
Віденськими арбітражами 1938 і 
1940 У. загароала Пд. Словаччи¬ 

ну, Закарпатську Україну, Пн. 
Трансільванію, приєдналася (1939) 
до <Антикомінтернівського пак¬ 
ту >, до Берлінського пакту 
1940. На боці фашист. Німеччи¬ 
ни У. взяла участь у війні проти 
СРСР. У березні 1944 гітлерівці 
окупували У. В жовтні 1944 вони 
привели до влади свого прямого 
ставленика Ф. Салаші. 
У вересні 1944 Рад. Армія почала 
визволення У. від фашизму. Роз¬ 
гром рад. військами нім.-угор. 

Загальний вид міста Печ. 

фашистів (див. Будапештська 
операщя 1944—45) полегшив пе¬ 
реростання в У. революц. ситуа¬ 
ції, що почала складатися з осені 
1944, в демократичну революцію. 
Фашист, режим було повалено. 
В країні встановилася влада у фор¬ 
мі революц.-демократичної дикта¬ 
тури пролетаріату і селянства. 
Створений у грудні 1944 в Дебре¬ 
цені Тимчасовий нац. уряд 28.XII 
1944 оголосив війну гітлерівській 
Німеччині і 20.1 1945 уклав у Моск¬ 
ві перемир’я з д-вами антигітле¬ 
рівської коаліції. На 4.IV 1945 
Рад. Армія повністю визволила 
тер. У. від фашистів. Весною 1945 
в У. здійснено агр. реформу. До 
літа 1945 осн. завдання демокра¬ 
тичної революції були виконані. 
Почався процес переростання де¬ 
мократичної революції в соціалі¬ 
стичну. 1 .II 1946 У. проголошено 
республікою. 18.11 1948 між У. і 
СРСР укладено договір про друж¬ 
бу, співробітництво і взаємодо¬ 
помогу (див. Радянсько-угорські 
документи). До літа 1948 влада 
в У. безроздільно перейшла до рук 
робітн. класу і трудового селянст¬ 
ва. В країні перемогла диктатура 
пролетаріату. В червні 1948 Угор. 
комуністична партія (назва Ком¬ 
партії з 1944) об’єдналася з С.-д. 
партією Угорщини на основі прин¬ 
ципів марксизму-ленінізму в єди¬ 
ну партію — Угорську партію тру¬ 
дящих (УПТ), яка проголосила 
курс на соціалістичну перебудову 
країни. 
За роки соціалістичного будівницт¬ 
ва в У. здійснено докорінні со¬ 
ці ально-екон. і політ, перетворен¬ 
ня. В ході виконання першого 
п’ятирічного плану (1950—54) зу¬ 
силля трудящих У. були спрямо¬ 
вані на ліквідацію пром. відста¬ 
лості, створення нових галузей 
пром-сті. З кін. 40-х рр. почалося 
соціалістичне кооперування тру¬ 
дового селянства. В нар. г-ві до¬ 
мінуючими стали соціалістичні ви¬ 
робничі відносини. Будівництво 
соціалізму супроводилося гострою 
боротьбою з залишками експлуата¬ 
торських класів. Восени 1956 ре¬ 
акційні сили при підтримці між- 

нар. імперіалізму зробили спробу 
здійснити контрреволюц. перево¬ 
рот в У. і ліквідувати завоюван¬ 
ня соціалізму (див. Контрреволю¬ 
ційний заколот в Угорщині 1956). 
Революц. сили У. з допомогою 
Радянського Союзу дали відсіч 
контрреволюції. Угор. соціалістич¬ 
на робітн. партія (УСРП, створе¬ 
на на основі реорганізації УПТ 
у листопаді 1956) виступила з 
широкою програмою дальшого про¬ 
сування У. по шляху соціалізму. 
Успішно здійснювалися трирічний 
(1958—60), п’ятирічні 2-й (1961— 
65), 3-й (1966—70) і 4-й (1971—75) 
нар.-госп. плани. До весни 1961 
було завершено соціалістичні пе¬ 
ретворення в с. г. VIII з’їзд УСРП 
(1962) констатував завершення 
побудови основ соціалізму в У. 
і вступ країни в період повної 
побудови соціалізму. XI з’їзд 
УСРП (1975) у Програмній заяві 
партії поставив завдання створен¬ 
ня в У. за 15—20 років розвину¬ 
того соціалістичного суспільства, 
наближення її до істор. мети — 
комунізму. XII з’їзд УСРП (1980) 
підтвердив непохитність генераль¬ 
ного курсу партії. У березні 1980 
у Будапешті підписано довгостро¬ 
кову програму розвитку спеціалі¬ 
зації і кооперування виробництва 
між СРСР і УНР до 1990. У. 
здійснює політику дружби і тісно¬ 
го співробітництва з СРСР та ін. 
соціалістичними країнами, активно 
виступає за мирне співіснування 
д-в з різним соціальним ладом, 
за мир і співробітництво між на¬ 
родами. У.—член Ради Економіч¬ 
ної Взаємодопомоги (з 1949), учас¬ 
ниця Організації Варшавського 
Договору (з 1955), член ООН 
(з 1955). Т. М. Ісламові 

Л. М. Ніжинський. 
Політичні партії, профспілки та 
інші громадські організації. 
Угорська соціалістична робітни¬ 
ча партія (УСРП), засн. 1918. 
Вітчизняний народний фронт У., 
засн. 1954. Угорські проф¬ 
спілки, створені в 90-х рр. 
19 ст. Входять до ВФП. Угор¬ 
ська комуністична 
спілка молоді, засн. 1957. 
Народне господарство. До 2-ї сві¬ 
тової війни У. була агр.-індустр. 
капіталістичною країною. За ро¬ 
ки нар. влади завдяки докорін¬ 
ним соціально-екон. перетворен¬ 
ням (агр. реформа, націоналізація 
пром-сті, банків, транспорту, за¬ 
собів зв’язку та ін.) і братерському 
співробітництву з СРСР та ін. 
соціалістичними країнами У. пе¬ 
ретворилася на індустр.-агр. д-ву з 
могутньою, оснащеною передовою 
технікою пром-стю і розвинутим 
с. г. Значно поліпшено тер. струк¬ 
туру нар. г-ва, створено нові пром. 
центри і райони. В 1980 рівень 
1950 перевершено по нац. доходу 
в 4,8 раза, в пром-сті — у 8,4 
раза, в с. г.— у 2,1 раза. В струк¬ 
турі нац. доходу частка пром-сті 
становить 49,2%, с. г.— 14,8% 
(1981). Соціалістичний сектор дав 
97 % нац. доходу; 77,8 % доходу 
призначається для нар. спожи¬ 
вання. В 1980 в порівнянні з 1950 
реальна заробітна плата збільши¬ 
лась у 2,4 раза, реальні доходи 
населення — в 3,3, роздрібний то¬ 
варооборот — у 6 разів. У 1976— 
80 збудовано 453 тис. квартир. 
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У шостій п’ятирічці (1981—85) пе¬ 
редбачено дальше зростання над. 
доходу, обсягу пром. і с.-г. вироби. 
Ефективна структура нар.-госп. 
комплексу У. формується в умо¬ 
вах соціалі стичної економічної ін¬ 
теграції. Профіль спеціалізації У. 
в системі країн—членів РЕВ визна¬ 
чають машинобудування (вироби, 
трансп. засобів, особливо автобу¬ 
сів, електро- й електронної тех¬ 
ніки, мед. обладнання та ін.), 
вироби, глинозему й алюмінію, 
фарм., легка, харч, промисловість 
і сільське господарство. 
Промисловість. У ході 
соціалістичної індустріалізації 
пром-сть стала провідною галуззю 
економіки країни. У валовій про¬ 
дукції пром-сті на держ. і кооп. 
пром-сть припадає відповідно 
93,7 % і 5,6 % (1980). Провідні 
галузі: машинобудування, чорна 
і кольорова (алюм.) металургія, 
харчосмакова і легка. В паливно- 
енерг. балансі гол. місце посідає 
вугілля (родовища Татабаня, Орос- 
лань, Боршод, Мечекське та ін.); 
розвивається видобування нафти 
(меде Зала і поблизу Сегеда) і 
природного газу (родовище Гай- 
дусобосло поблизу Дебрецена та 
в ін. районах Алфелду). В наф- 
тобалансі переважає нафта, що 
імпортується по трубопроводу 
«Дружба» з Рад. Союзу та ін. 
країн. Із завершенням буд-ва 
країнами РЕВ газопроводу «Союз» 
збільшилися поставки газу з СРСР. 
Електроенергію виробляють гол. 
чин. ТЕС. В 1983 став до ладу 
діючих перший блок АЕС у Пак¬ 
ті (на Дунаї), яка споруджується 
з допомогою СРСР та ін. соціалі¬ 
стичних країн. Значну кількість 
електроенергії У. одержує з СРСР 
через об’єднану енергосистему 
«Мир». Чорна металургія працює 
переважно на імпортованих руді 
і коксі. Осн. центри цієї галузі — 
Мішкольц, Озд і Дунауйварош 
(металург, комбінат збудовано з 
допомогою СРСР). Першорядне 
значення має боксито-алюмінієва 
пром-сть (Алмашфюзіте, Айка, Та¬ 
табаня, Інота та ін.). На взаємо¬ 
вигідній основі рад.-угор. коопера¬ 
ції значна частина угор. глинозему 
переробляється в СРСР з вико¬ 
ристанням дешевої електроенергії 
ТЕС, а виплавлений алюміній над¬ 
ходить до У. Гол. напрям машино¬ 
будування—електротех., електрон¬ 
не і приладобудування, а також 
вироби, трансп. засобів, особливо 
автобусів, 84,7 % яких експорту¬ 
ється (осн. підприємство по ви¬ 
роби. автобусів — з-д «Ікарус» у 
Будапешті). Розвивається також 
вироби, металорізальних верста¬ 
тів, обладнання для підприємств 
хім., легкої, харч, пром-сті, с.-г. 
машин. Гол. центри машинобуду¬ 
вання: Будапешт, Дєр, Мішкольц, 
Секешфегервар і Дебрецен. Фарм. 
підприємства розташовані в Буда¬ 
пешті і Дебрецені. Важливе зна¬ 
чення мають вироби, мінеральних 
добрив, хімія органічного синтезу. 
З галузей легкої пром-сті основні 
текст., швейне і взуттєве вироби. 
(Будапешт, Дєр, Сегед, Печ та 
ін.). Розвинута харч, пром-сть 
(виноробство, плодоовочеконсерв- 
на, борошномельна, цукр., м’ясна 
та ін.), значна частина її продук¬ 
ції експортується. 

Сільське господарст- 
в о. Соціалістичному сектору, 
представленому держгоспами і 
с.-г. виробничими кооперативами 
(СГВК), належить 99 % площі 
с.-г. угідь і 98,9 % валової продук¬ 
ції с. г. (1981). У цій галузі 1981 
було 54,9 тис. тракторів і 13 тис. 
зернозбиральних комбайнів. Роз¬ 
виваються спеціалізація і концен¬ 
трація вироби, на основі між- 
госп. кооперації і агропром. інте¬ 
грації. Провідне місце займає тва- 

Виробництво деяких видів 
промислової продукції 

Продукція | 1938 1965 1982 

Нафта, тис. т 43 1803 2027 

Природний газ, 
млн. м3 8 1108 6627 

Електроенергія, 
млрд. кВт год 1,4 11,2 24,5 

Сталь, тис. т 647 2520 3703 

Алюміній, тис. т 1,3 58,1 74,2 

Цемент, тис. т 323 2383 4369 

Сірчана кислота, 
тис. т 40 378 569 

Азотні добрива, 
тис. т 5,5 722 571 

Бавовняні ткани¬ 
ни, млн. м* 146 323 309,9 

Шкіряне взуття, 
млн. пар 2,4 25,7 43,6 

ринництво (1981 — 51,4 % вало¬ 
вої с.-г. продукції). Орні землі 
займають 53,2 % тер. країни. Пло¬ 
ща зрошуваних земель 134 тис. га 
(1980). У структурі посівних площ 
провідне місце належить кукуру¬ 
дзі на зерно (25,2 %) і пшениці 
(24,3 %, 1981). Значні площі зай¬ 
мають тех. культури — цукр. бу¬ 
ряки, соняшник, тютюн. Валовий 
збір осн. культур (млн. т, 1982): 
пшениці — 5,8, кукурудзи — 7,8, 
ячменю — 0,9, цукр. буряків — 
5,4. Експортне значення має ово¬ 
чівництво (червоний перець-па- 
прика та ін.), садівництво (особ¬ 
ливо вироби, яблук) і виноградар¬ 
ство. Гол. галузь тваринництва— 
свинарство (1982 — 9035 тис. го¬ 
лів), розводять також велику ро¬ 
гату худобу (1922), овець (3183). 
В 1981 вироблено 1577 тис. т м’я¬ 
са й сала (забійна вага) і 2693 
тис. т молока. Рибальство на оз. 
Балатон і Дунаї. 
Транспорт. Основу трансп. 
системи У. становлять залізнич¬ 
ний і автомоб. транспорт. Довж. 
залізниць— 7867 км, 21,9 % з них 
електрифіковано (кін. 1982), ав¬ 
тошляхів — 29,7 тис. км, у т. ч. 
29,1 тис. км з твердим покриттям, 
судноплавних внутр. водних шля¬ 
хів'— понад 1,6 тис. км (по Дунаю і 
Тисі). Дунай сполучений каналом з 
оз. Балатон. Гол. порт—Будапешт. 
Зовнішні економічні 
з в’ я з к и. На соціалістичні краї¬ 
ни припадає 55 % зовнішньоторг. 
обороту У., в т. ч. на країни РЕВ— 
51,3 % (1981). Осн. торг, партне¬ 
ром У. є СРСР, питома вага якого 
в її експорті й імпорті становить 
відповідно 29,3 і 27,7 % (1980). 
Гол. статті експорту: машини (ав¬ 
тобуси, устаткування для підпри¬ 
ємств, металорізальні верстати та 
ін.), електротовари, боксити і гли¬ 
нозем, медикаменти, взуття і 

одяг, виноградне вино, фрукти і 
виноград. У. імпортує сировину, 
паливо, машини (комплексне ус¬ 
таткування для підприємств, лег¬ 
кові й вантажні автомобілі, трак¬ 
тори, зернові комбайни та ін.), 
мінеральні добрива тощо. Грош. 
одиниця — форинт. За курсом 
Держбанку СРСР 100 форинтів 
5,88 крб. (січень 1984). 

М. І. Гонак. 
Медичне обслуговування. В 1981 
у країні було 91,5 тис. лікарняних 
ліжок — 85,4 ліжка на 10 тис. ж. 
(1938 було 46,9 тис. ліжок — 51 
ліжко на 10 тис. ж.); мед. допомо¬ 
гу подавали 30,8 тис. лікарів — 
28.8 лікаря на 10 тис. ж. (1938 
було 10,5 тис. лікарів, тобто 11,4 
лікаря на 10 тис. ж.). Ліка¬ 
рів готують чотири мед. ін-ти: 
в Будапешті, Сегеді, Печі, Дебре¬ 
цені. Курорти: Балатонфюред, 
Шіофок, Парад, Гайдусобосло, 
Таполца (поблизу Мішкольца) 
та ін. 
Народна освіта, наукові та куль¬ 
турно-освітні заклади. Усі діти 
віком від 6 до 16 років охоплені 
обов’язковим безплатним навчан¬ 
ням, строк навчання в осн. школі 
— 8 років, серед, школі — 4 роки. 
В 1980/81 навч. р. в осн. 8-річних 
школах налічувалося понад 1,1 
млн. учнів, в серед, навч. закла¬ 
дах (без виробничо-тех. шкіл та 
уч-щ) — бл. 203, у т. ч. у серед, за- 
гальноосв. школах 89,5 тис., у 56 
вузах (у т. ч. 18 ун-тах)—101,2 
тис. студентів. Найбільші вузи — 
Будапештський університет ім. 
Лоранда Етвеша та Дебреценський 
університет ім. Л. Кошута, який 
має наук, і культурні зв’язки з 
Київ, ун-том ім. Т. Г. Шевченка. 
Один з найстаріших навч. закла¬ 
дів країни — ун-т у Печі (засн. 
1367). Наук, установи: Угорська 
академія наук, н.-д. ін-ти гео¬ 
логії, зоотехнії, фармакохімії та 
ін. Б-ки: Держ. ім. Сечені (понад 
6 млн. тт.), Будапештського ун-ту, 
парламенту та ін. Музеї: Нац. 
музей (засн. 1802), Нац. галерея, 
Музей образотворчих мистецтв, 
природничо-історичний, науково- 
технологічний, усі — в Будапеш¬ 
ті, Ференца Ліста в Шопроні, ко¬ 
роля Іштвана в Секешфегерварі 
та ін. В. 3. Клепиков. 
Преса, радіомовлення, телебачен¬ 
ня. В 1981 в У. випускалося по¬ 
над 1 тис. періодичних видань. 
Тираж ЗО щоденних газет становив 
2.8 млн. прим. Найважливіші що¬ 
денні газети: <Непсабадгиаг> (<На¬ 
родна свобода», з 1942) — орган 
ЦК УСРП, «Непсава» («Слово 
народу», з 1872), «Мадяр немзет» 
(«Угорська нація», з 1945), «Ма¬ 
дяр гірлап» («Угорська газета», з 
1968). Щотижневі газети: «Ньок 
лап’я» («Жіночий журнал», з 
1949), «Сабад фелд» («Вільна 
земля», з 1945), «Мадяр іф’ю- 
шаг» («Угорська молодь», з 1957). 
Осн. журнали: «Партелет» («Пар¬ 
тійне життя», з 1956) — орган 
ЦК УСРП, «Таршадалмі семле» 
(«Суспільний огляд», з 1946) — 
політ, і теор. орган УСРП. Угор¬ 
ське телеграфне агентство засн. 
1880. Держ. служба — Угор. ра¬ 
діо і телебачення — координує 
роботу 37 радіостанцій, 13 осн. 
і 9 допоміжних станцій телеба¬ 
чення. Радіомовлення — з 1925 

УГОРЩИНА 

ЗРОСТАННЯ 
ВИРОБНИЦТВА 
АВТОБУСІВ 
(штук) 

1965 1970 1982 

ЗРОСТАННЯ 
ВИДОБУТКУ 
БОКСИТІВ 
(тис. т) 
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1965 1970 1982 



432 
УГОРЩИНА 

Церква бенедиктинсько¬ 
го монастиря в Яку. 
1220-56. 

Ж. Кішфалуді- 
Штробль. Монумент Ви¬ 
зволення на горі Гел- 
лерт у Будапешті. 1947. 

(угор., англ., італ., ісп., тур., 
грец. мовами), телебачення — з 
1958. 
Література. Найдавніша усна л-ра 
У. збереглася лише у фрагментар¬ 
них записах лат. мовою в середньо¬ 
вічних хроніках. Одна з таких 
хронік — «Діяння угорців» (бл. 
1200) Аноніма. Після прийняття 
християнства (997) писемна л-ра 
У. розвивалася гол. чин. на ла¬ 
тині. Видатним ліриком 15 ст. був 
Я. Панноніус. У період Реформа¬ 
ції і поширення книгодрукування 
з ліричними творами виступав 
найвизначніший поет угор. Від¬ 
родження Б. Балашші. До бороть¬ 
би проти тур. нашестя закликав 
у 17 ст. М. Зріні в героїчному 
епосі «Зрініада». 
Франц. революція кін. 18 ст., 
ідеї Просвітительства сприяли но¬ 
вому піднесенню л-ри. Д. Бешше- 
нєї, Я. Бачані, Ф. Казінщ та ін. 
просвітителі виступали за створен¬ 
ня худож. л-ри угор. мовою, її де¬ 
мократизацію. Видатним поетом- 
просвітителем і демократом був 
лірик М. Чоконаї-Вітез. Героїч¬ 
ний образ людини з народу створив 
М. Фазекаш в епічній поемі «Маті 
Лудаш» (1815). Основи угор. ро¬ 
мантизму заклали твори К. Кїіи- 
фалуді, Д. Бержені, Ф. Кельчеї — 
автора нац. гімну. В період актив¬ 
ної боротьби передових сил сус¬ 
пільства за подолання феод, від¬ 
сталості й політ.незалежність краї¬ 
ни розвивалися прогресивний ро¬ 
мантизм (творчість М. Верешмар- 
ті) і ранній критичний реалізм.На¬ 
роджувався істор. і ^соціальний 
роман (А. Фаї, М. Йошгка, Й. 
Етвеги), формувався репертуар 
нац. театру (п’єси Й. Катони, Е. 
Сіглігеті та ін.). Революц.-демо¬ 
кратична поезія У. досягла найви¬ 
щого піднесення в творчості співця 
революції Ш. Петефі. Найвизнач¬ 
нішими представниками л-ри 2-ї 
пол. 19 ст. були поети Я. Арань, 
І. Мадач, Я. Вайда, прозаїки — 
романтик М. Йокаї, сатирик-реа- 
ліст К. Міксат, Л. Толнаї, Г. 
Гардоні, І. Темеркень. У перші 
десятиліття 20 ст. творив рево¬ 
люц. демократ і поет Е. Адг, про¬ 
довжувач революц. традицій Ш. 
Петефі. Прихильниками пролет. 
революції були поети Д. Югас, 
А. Тот. З критичних позицій зо¬ 
бражували дійсність М. Бабич, 
Д. Костолані, М. Каффка, хоч на 
їхніх творах нерідко позначалися 
декадентські впливи. Демократич¬ 
ні і соціально-критичні тенденції 
особливо сильні в реалістичних ро¬ 
манах і новелах з життя трудящих 
Ж. Моріца. Після поразки пролет. 
революції 1919 багато передових 
письменників (А. Габор, Б. Ба- 
лаж, Б. Іллеш, А. Гідаш, Ш. Гер- 
гей, А. Ком'ят та ін.) змушені бу¬ 
ли тривалий час перебувати в емі¬ 
грації. В Рад. Союзі з часів гро¬ 
мадян. війни жив Мате Залка, 
один з визначних представників 
л-ри соціалістичного реалізму. 
Найяскравішим пролет. поетом У. 
в 20—30-х рр. був борець про¬ 
ти хортистського режиму комуніст 
А. Йожеф. Т. з. письменники-на- 
родники П. Береш, П. Сабо, Л. 
Немет, Д. Ійеш, Й. Дарваш та ін. 
зображували тяжку долю угор. 
трудящих, зокрема малоземель¬ 
ного селянства. На поч. 40-х рр. 

жертвами фашист, режиму стали 
визначні діячі угор. л-ри А. Серб, 
М. Радноті. Після встановлення 
в У. нар.-демократичної влади 
л-ра розвивалася успішно, хоч і 
не без суперечностей. У країну 
повернулися з еміграції письмен¬ 
ники старшого покоління, активно 
включилося в творчу діяльність 
багато письменників-народників, 
формувалося молодше покоління 
л-ри. В 60—70-х рр. успішно роз¬ 
вивалася демократична і соціалі¬ 
стична за своєю ідейною спрямо¬ 
ваністю реалістична л-ра. В усіх 
її жанрах з’явилися значні твори 
про минуле й сучасне У., про бо¬ 
ротьбу угор. народу за соціальне 
й політ, визволення, проти реакції 
і фашизму, про вирішальні зміни 
в галузі економіки і культури за 
роки існування нар. влади, про 
становлення нової, соціалістичної 
свідомості. Широко відомі книги 
прозаїків і поетів різних поколінь 
— П. Вереша, Б. Іллеша, Т. Дері, 
Л. Немета, Д. Ійєша, А. Гідаша, 
І. Добозі, Л. Мештергазі, Л. Бе- 
няміна, І. Шімона, Л. Надя, Г. 
Гараї та ін. На Україні виходили 
твори Ш. Петефі, Я. Араня, І. 
Мадача, К. Міксата, Мь Йокаї, 
Ж. Моріца, Е. Аді, А. Йожефа, 
Мате Залки, Б. Іллеша, А. Гіда¬ 
ша, М. Сабо та ін.; видано ряд 
монографічних досліджень про 
угор. л-ру. Укр. мовою твори угор. 
письменників перекладали Л. Пер- 
вомайський, М. Бажан, Д. Павлич- 
ко, І. Драч, В. Коротич, Ю. Шкро- 
бинець, М. Томчаній, І. Чендей 
та ін. 
Інтерес до укр. л-ри в У. виявився 
ще в 19 ст., коли з’явилися там 
статті про Т. Шевченка. На поч. 
20 ст. було опубліковано перші 
переклади творів укр. поета. В 
1951 (в Рад. Союзі) видано угор. 
мовою Шевченків «Кобзар» у пере¬ 
кладі А. Гідаша, 1951 (в Угорсь¬ 
кій Нар. Республіці) — в пере¬ 
кладі ІП. Вереша. В У. перекладе¬ 
но багато творів рос. та укр. (О. 
Гончара, М. Стельмаха, Д. Пав- 
личка, В. Коротича та ін.) л-р. 
Укр. тематика знайшла відобра¬ 
ження у творах Мате Залки (по¬ 
вість «Генерал», роман «Комети 
повертаються», 1936, незакінч.), 
Б. Іллеша (трилогія «Карпатська 
рапсодія», 1941, нариси «Вогнища 
на Верховині», 1939, тощо), П. 
Вереша (кн. нарисів «По землі 
України», 1951) та ін. 

К. О. Шахова. 
Архітектура. На тер. У. знайдено 
сліди поселень палеолітичного і 
неолітичного періодів, пам’ятки 
скіфо-сарматської і античної куль¬ 
тур (рим. поселення Аквінкума, 
Сопіане, Саварії). Від 10—11 ст. 
збереглися «нижні храми» у Фел- 
деоре й Тігані з низькими склепін¬ 
нями на масивних стовпах з гру¬ 
бих квадрів каменю. В 11—12 ст. 
складалися архіт. школи в Печі, 
Естергомі. В 11—13 ст. зводилися 
церкви в романському стилі (в 
Печі, Лебені, Яку, Естергомі). З 
серед. 13 ст. в архітектурі У. фор¬ 
мувалася готика (церкви в Шопро- 
ні й Пешті, замки в Діошдєрі і Ві- 
шеграді); у 2-й пол. 15 ст. з’явили¬ 
ся ренесансні тенденції (капела 
Бакоца, 1506—07). З кін. 17 ст., 
поширився вплив австр. архітек¬ 
тури, в т. ч. архітектури барокко 

(палац у Рацкеве, 1700—02, арх. 
Я. Л. Гільдебрандт, палаци в Ге- 
делле і Пешті, арх. А. Майєргоф- 
фер). У 19 ст. склався класицизм 
(Нац. музей у Пешті, 1837—47, 
арх. М. Поллак). У кін. 19 ст. 
розгорнулося буд-во Будапешта 
(будинок парламенту, 1884—1904, 
арх. І. Штейндл; оперний театр, 
1875—84, арх. М. Ібл). На рубежі 
19 і 20 ст. в архітектурі угор. 
модерну використовувалися моти¬ 
ви нар. архітектури (Музей ужит¬ 
кового мистецтва в Будапешті, 
1893—96, арх. Е. Легнер). Після 
1945 в У. споруджено нові пром. 
міста (Дунауйварош, Комло та 
ін.), ведеться масштабне житл. і 
культурне буд-во. Серед нових 
споруд — Нар. стадіон (1948— 
53, арх. К. Давід та ін.), Буди¬ 
нок профспілок робітників буд. 
пром-сті (1948—49, арх. Л. Гадо¬ 
роги та ін.), міст Ержебет (1965, 
арх. П. Шалі), будинок Держпла- 
ну (1980, арх. М. Гофер, Т. Гюб- 
нер), усі — в Будапешті; готель 
у Дебрецені (60-і рр.), пром. бу¬ 
дівлі в Ніредьгазі, Береттєуйфалу 
та ін.; курортний комплекс на оз. 
Балатон, комплекс будівель Вищої 
школи транспорту і зв’язку в Дєрі 
(1978, арх. М. Гофер), Будинок 
молоді у Шальготар’яні (1978, 
арх. Г. Мадяр), Палац культури 
в Дебрецені (1980, арх. Т. Міко- 
лаш). 
Образотворче мистецтво. На тер. 
У. збереглася глиняна скульптура 
доби неоліту, пам’ятки мист. скі¬ 
фів і кельтів. У рим. поселеннях 
виявлено залишки фресок і мозаїк, 
статуї, вази. В 11—13 ст. церкви 
оздоблювали різьбленням, фреска¬ 
ми; в цей період розвивалися юве¬ 
лірне мистецтво і мистецтво ху¬ 
дожньої емалі, вироби, тканин. 
У кін. 14 — на поч. 15 ст. з’яви¬ 
лися станковий живопис і скульп¬ 
тура (скульптори брати Мартон 
і Дєрдь Коложварі). З 2-ї пол. 
15 ст. великий вплив на мист. У. 
справила культура Відродження 
[мистецтво скульптури, оформлен¬ 
ня рукописної книги, декор.-ужит¬ 
кове мист. (скло, майоліка)]. З 
кін. 17 ст. набули поширення 
скульптура і живопис барокко, 
в 19 ст.— класицизму і романтиз¬ 
му (живописці К. Марко Старший, 
М. Барабаш, В. Мадарас, графік 
М. Зічі, скульптор-портретист 
І. Ференці). З останньої третини 
19 ст. провідне місце в образотвор¬ 
чому мист. зайняв реалістичний 
живопис (М. Мункачі, Ш. Біха- 
рі, І. Ревес, П. Сінеі-Мерше). 
На поч. 20 ст. демократичні тра¬ 
диції угор. живопису продовжу¬ 
вали ПІ. Голлоші, К. Ференці, 
Я. Торняї, А. Фенеш. В 1919, у 
період Угор. Рад. республіки, 
такі художники, як Б. Уїтц, 
Й. Немеш-Ламперт та ін., малюва¬ 
ли революц. плакати, оформляли 
нар. свята. Після встановлення 
фашист, режиму багато прогресив¬ 
них художників працювало в емі¬ 
грації. Художники, які залишили¬ 
ся в У., створювали соціально за¬ 
гострені, сповнені драматизму тво¬ 
ри (живописець І. Деші-Губер, жи¬ 
вописець і графік Д. Деркович, 
скульптори Л. Месарош, Ф. Мед- 
деші, Б. Ференці). Встановлення 
нар.-демократичного ладу, розви¬ 
ток У. по соціалістичному шляху 
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створили умови для розквіту об¬ 
разотворчого мист. Широкого роз¬ 
витку набуло монументально-де- 
кор. мист. У живописі й скульпту¬ 
рі відображено історико-революц. 
сюжети і теми соціалістичного 
буд-ва (живописець Е. Доманов- 
ський, скульптор Ж. Кгшфалуді- 
Штробль). Серед відомих^ сучас. 
художників —^живописці Й. Бар- 
чаї, І. Куруц, Й. Немет, Т. ДураІ; 
скульптори И. Керені, Й. Шомоді, 
І. Кіш; графіки Б. Кондор, А. 
Вюрц. В Угорщині вчилися укр. 
художники Й. Бокіиай, Ю. Віраг, 
А. Ерделі та ін. У Києві відбулися 
виставки творів Ж. Кішфалуді- 
Штробля (1956), кераміки Л. Фе- 
зекаша (1972). 
Музика. Угор. нар. пісні одного¬ 
лосі; найдавніші мелодії пентато- 
нічні, споріднені з марійськими,уд¬ 
муртськими, чуваськими. З 10 ст. 
на угор. нар. музиці позначив¬ 
ся вплив фольклору слов’ян, на¬ 
родів (у т. ч. Зх. України), руму¬ 
нів, пізніше — зх.-європ. профес. 
муз. мистецтва. Муз. інструмен¬ 
ти: скрипка, фуруя (вид сопілки), 
текере (споріднений з лірою), цим¬ 
бали. Нар. танці: кертанц, гайду- 
танці (гайдуцькі танці), чардаш. 
До 10 ст. належать перші відомості 
поо нар. музикантів — розповіда¬ 
чів билин (ігриців), що викону¬ 
вали епічні пісні під акомпанемент 
кобоза й лютні. З 13 ст. розвива¬ 
лося профес. муз. мист. У 16 ст. 
видано перші угор. профес. тво¬ 
ри (сказання та істор. пісні). В 
кін. 18 ст. в міськ. середовищі 
виник стиль танц. інструм. музи¬ 
ки вербункош, що став у серед. 
19 ст. осн. стилем угор. романтиз¬ 
му (перша угор. опера «Втеча 
Бели» И. Рузічки, 1822). Осново¬ 
положником нац. романтичної опе¬ 
ри був Ф. Еркель («Ласло Гуня- 
ді», 1844; «Банкбан», 1861; «Дєрдь 
Дожа», 1867, та ін.). Для підне¬ 
сення муз. культури У. велике 
значення мала творча і громад, 
діяльність Ф. Ліста, з ініціативи 
якого 1840 створено Нац. консер¬ 
ваторію (тепер Муз. уч-ще ім. Б. 
Бартока); він був засновником і 
президентом Муз. академії (1875; 
з 1918 — Вища школа муз. мист. 
ім. Ф. Ліста). В 1853 засн. Філар¬ 
монічне т-во (гол. диригент — ф. 
Еркель). У 1-й пол. 20 ст. світову 
славу здобули оперети Ф. Легара 
та І. Кальмана. Розвиток нової 
угор. музики 20 ст. пов’язаний 
з композиторською, муз.-етногра¬ 
фічною, пед. і громад, діяльністю 
Б. Бартока та 3. Кодая. Після 
1945 почалося піднесення нац. 
культури угор. народу, розвива¬ 
ється самодіяльне мист. (хори, 
духові й симф. оркестри, танц. 
колективи) і муз. освіта. Серед 
сучас. угор. композиторів — ф. 
Сабо, П. Кадоша, Р. Марош, А. 
Мі хай, Д. Ранкі, Е. Серванський, 
Ф. Фаркаш, П. Яр дані, Ш. Соко- 
лаї, Е. Петрович; виконавців — 
диригент Я. Ференчік, піаністи 
А. Фішер, Д. Ранкі, 3. Кочіш; 
скрипалі Д. Ковач і В. Татраї; 
співаки та співачки А. Фараго, 
Д. Меліш, Е. Газі, К. Ковач; ар¬ 
тисти балету Г. Лакатош, А. Орос, 
К. Салаї, Ж. Кун, І. Екк, В. Ро- 
на. Муз. заклади: оперні театри 
в Будапешті, Печі, Сегеді, Дебре¬ 
цені, Дєрі, столичний театр опере¬ 

ти, симф. оркестри, Держ. ан¬ 
самбль нар. танцю; філармонія 
(Будапешт); Муз.-пед. ін-т ім. 
3. Кодая в Кечкеметі. Муз.-куль¬ 
турні зв’язки між У. та Украї¬ 
ною мають давні традиції. В 1847 
на Україні гастролював Ф. Ліст, 
який на теми укр. нар. пісень 
написав фп. п’єси «Українська ба¬ 
лада» і «Думка». В 1929 у Харко¬ 
ві та Одесі концертував Б. Бар- 
ток; він записував укр. нар. пісні, 
листувався з ф. Колессою, К. 
Квіткою. В У. ставилась опера Ю. 
Мейтуса «Молода гвардія», на 
Україні — оперети «Боці-Боці- 
Тарка» Ф. Фаркаша і «Десь на 
півдні» Е. Кеменя, з незмінним 
успіхом ідуть оперети Кальмана 
та Легара. На Україні виступали 
угор. співаки Я. Фодор, Р. Деллі, 
М. Вірагош, в Угорщині гастро¬ 
лювали оперні та естрадні артисти, 
камерні ансамблі України._ 

ІМ. М. Михайлов.\ 
Театр. Джерела театру У. сягають 
ігор та обрядів давніх племен 
кочовиків. Носіями самобутньої 
національної культури були на¬ 
родні актори-скоморохи (йокулато- 
ри), розповідачі (регеші). В кін. 
17 — на поч. 18 ст. набув розвитку 
шкільний театр. У 18 ст. виник 
придворний театр, де ставилися 
спектаклі нім. і італ, мовами. В 
1790 група угор. ентузіастів ство¬ 
рила першу профес. трупу в Пешті. 
В її репертуарі були твори світо¬ 
вої класичної і нац. драматургії. 
В кін. 18 — на поч. 19 ст. набув 
поширення мандрівний театр, що 
ніс просвітительські ідеї в народ. 
Відомі актори цього періоду — 
Р. Деріне-Сеппатакі, К. Медєрі 
та ін. У 1837 в Пешті відкрився 
театр «Пешті мадяр сінгаз» (з 
1840 — Угор. нац. театр). Велику 
роль у становленні театру У. віді¬ 
грали актори М. Лендваї, Г. Ег- 
решші, актриси Р. Лаборфалві, 
М. Ясаї, реж. Е. Паулаї. В 2-й 
пол. 19 ст. було створено театри: 
Нац. театр у Буді (1861), «Непсін- 
газ» у Пешті (1875), «Вігсінгаз» 
(1896) і «Мадяр сінгаз» (1897) в 
Будапешті, на поч. 20 ст.— те¬ 
атр «Талія» (1904—08). У 20— 
30-х рр. 20 ст. театр переживав 
глибоку кризу. Прогресивні тен¬ 
денції в той час проявилися в робо¬ 
ті «Незалежної сцени» і робітн. 
самодіяльних гуртків. У 1949 ста¬ 
рі театри У. було націоналізовано. 
Відкрилися нові и театри: ім. Ш. 
Петефі, ім. М. Йокаї (обидва — 
1949), Нар. Армії (1951) — в Бу¬ 
дапешті, Сегеді, Печі та ін. містах. 
У їхньому репертуарі — твори сві¬ 
тової і вітчизн. класики, радян¬ 
ської і сучас. угор. драматургії. 
Відомі режисери— Т. Майор, Е. 
Геллерт, К. Казімір, Л. Вамош; 
актори — Г. Байор, К. Толнаї, 
А. Шомлаї, М. Гаоор, Є. Руткаї, 
М. Теречік, Л. Башті та ін. У Бу¬ 
дапешті створено Ін-т театру та 
кіно, учбовий театр ім. Одрі та 
Н.-д. ін-т театру. На сценах теат¬ 
рів України ідуть п’єси угор. дра¬ 
матургів: «Тигр та гієна» НІ. Пе¬ 
тефі (Тернопіль), «Прокинься та 
співай» М. Дярфаша (Сімферо¬ 
поль, Севастополь), «Тоот, інші 
та майор» І. Еркеня (Київ, Одеса), 
«Вілла біля Відня» Беркеші (Му¬ 
качеве), «Німий лицар» Е. Гелтая 
(Ужгород). І. Г. Посудовська. 

Кіно. В кін. 19 ст. знято перші 
хронікальні фільми, 1901 — пер¬ 
ший ігровий («Танець», реж. Б. 
Житковський). У період Угор. 
Рад. республіки (1919) кінопроми- 
словість було націоналізовано, ви¬ 
пускалася хронікальна серія «Чер¬ 
воний кінорепортаж». У 30-х рр. 
в У. демонструвалися гол. чин. 
зарубіжні фільми. Перші значні 
роботи після визволення У. від 
німецько-фашист. загарбників: 
«Десь у Європі» (1947, реж. Г. 
Радвані), «П’ядь землі» (1948, реж. 
Ф. Бан), «Анна Сабо» (1949, реж. 
Ф. Маріашші). Серед фільмів 
60—70-х рр.—«На бистрині» (1963, 
реж. І. Гаал), «20 годин» (1964, 
реж. 3. Фабрі), «Без надії» (1965, 
реж. М. Янчо), «Батько» (1966, 
реж. І. Сабо), «Фотографія» 
(1972, реж. П. Золнаї), «П’ята 
печатка» (1977, реж. 3. Фабрі), 
«Вісімдесят гусарів» (1978, реж. 
Ш. Шара), «Кінороман» (1979. 
реж. Дордан-Салаї), «Мефісто- 
фель» (1981, реж. І. Сабо). Відо¬ 
мі актори: ІН. Печі, К. Толнаї, 
М. Габор, Л. Башті, Є. Руткаї, 
М. Теречік, І. Дарваш, І. Шин- 
кович, 3. Латинович та ін. У на¬ 
уково-популярному кіно працю¬ 
ють І. Гомокі-Надь, А. Коллані. 
В Будапешті — Н.-д. ін-т кіне¬ 
матографії (1956). Іл. див. на 
окремому аркуші, с. 448—449. 
Літ.: Маркс К. і Енгельс Ф. Боротьба 
в Угорщині. Маркс К. і Енгельс Ф. 
Твори, т. 6: Ленін В. І. Привіт угор¬ 
ським робітникам. Повне зібрання 
творів, т. 38; Кадар Я. Избранньїе 
статьи и речи. Пер. с венг. М., 1980; 
История Венгрии, т. 1—3. М., 1971— 
72; Из истории Великого Октября 
и последующих социалистических 
революций. М., 1978; Репринцев 
Ф. С. Революционньїе связи и бое- 
вое содружество советского и венгер- 
ского народов (1917—1945). К., 1979; 
Летопись важнейших собмтий совет- 
ско-венгерских отношений дружбм и 
сотрудничества. 1945—1980. К., 1981; 
Советско-венгерские отношения. 1948— 
1970 гг. Документи и материальї. М., 
1974; Советско-венгерские отношения. 
1971 —1976. Документи и материальї. 
М., 1978; Українсько-угорські історич¬ 
ні зв’язки. К., 1964; Гранчак І. М. 
Робітничий рух Угорщини. 1919—1925. 
Львів, 1968; Нежинский Л. Н. Очер- 
ки истории Народной Венгрии. 1948— 
1962. М., 1969; Мешко І. М. Громад* 
сько-політичний рух і суспільна дум¬ 
ка в Угорщині на рубежі XVIII—XIX 
ст. Львів, 1971; Исламов Т. М. Поли- 
тическая борьба в Венгрии накануне 
первой мировой войни. 1906 —1914. 
М., 1972; Українська РСР у ра¬ 
дянсько-угорському співробітництві 
(1945-1970 рр.). К., 1972; Лукач 
Б. И. Союз рабочего класса и кресть- 
янства в социалистической Венгрии 
(1957 — 1970). К., 1974; Халус П. І. 
Історичні зв’язки трудящих СРСР і 
Угорщини 1917 — 1938 рр. К., 1977; 
История венгерского революционного 
рабочего движения, т. 1 — 3. Пер. с 
венг. М., 1970 — 74; Венгрия. Пер. с 
венг. М., 1978; Берец Я. В братском 
союзе. Из истории венгерско-совет- 
ских отношений. Пер. с венг. М., 
1979; Илку Ф. П. Пооеда социализма 
в венгерской деревне. К., 1979; 
Русин О. І. Розвиток і зміцнення ра¬ 
дянсько-угорського економічного спів¬ 
робітництва 1945—1969 рр. Львів, 
1970; Иванов К. И., Пунтус В. И. Вен- 
герская Народная Респуолика. Спра- 
вочник. М., 1980; Венгерская Народ¬ 
ная Республика. М., 1975; Венгрия 
сегодня. Будапешт, 1975; Одинец 
М. С. Наш добрьій сосед и друг. К., 
1976; Типко А. И. Основньїе тенден- 
ции развития продовольственного хо- 
зяйства Венгерской Народной Респуб- 

УГОРЩИНА 

Міст Єлизавети й цер¬ 
ква Внутрішнього міста 
в Будапешті. 

Деталь настінної вішал¬ 
ки. Різьблення на дере¬ 
ві. 2-а половина 19 ст. 
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Г. І. Угрюмов. Портрет 
купчихи А. М. Серебря- 
кової. 1813. Державна 
Третьяковська галерея 
в Москві. 

лики. К., 1976; Венгрия. Пер. с венг. 
М., 1978; Слов’янсько-угорські між¬ 
мовні та літературні зв'язки. Ужго¬ 
род, 1970; Шахова К. А. Венгерская 
литература 20—40-х годов XIX века. 
К., 1973; Мегела І. П. Пролетарська 
співдружність. К., 1978; Россиянов 
О. К. Реализм в новой венгерской про- 
зе. 60—70-е годьі XX века. М., 1979; 
Вараді-Штернберг Я. Спадщина сто¬ 
літь. Дослідження в галузі російсько- 
угорських і українсько-угорських 
зв’язків. Ужгород, 1979; Кланицаи Т., 
Саудер Й., Сабольчи М. Краткая 
история венгерской литературьі XI— 
XX века. Пер. с венг. Будапешт, 1962; 
Кун Б. Статьи о литературе. Пер. с 
венг. ^М., 1966; Фадєєв С. Шляхи су¬ 
часної угорської прози. «Всесвіт», 
1983, № 8; Алешина Л. Живопись 
Венгрии XIX—XX вв. М., 1959; Му¬ 
зика Венгрии. Пер. с венг. М., 1968; 
Гершкович А. А. Современньїй вен- 
герский театр. М., 1963; История зару¬ 
бе жного театра, ч. 2. М., 1972; Немеш- 
кюрти И. История венгерского кино 
(1896—1966). Пер. с венг. М., 1969. 

УГРОЇДИ — селище МІСЬКОГО ти¬ 
пу Краснопільського р-ну Сум. 
оол. УРСР, за 12 км від залізнич. 
ст. Краснопілля. 3,8 тис. ж (1983). 
У селищі — спиртовий та -цукр. 
з-ди, радгосп, міжгосп. об’єднання 
по вироби, яловичини, підприєм¬ 
ства побутового обслуговування. 
З заг.-осв. школи, лікарня, 5 
клубів, 4 б-ки. Засн. 1652, с-ще 
міськ. типу — з 1956. 
УГРіЬМОВ Григорій Іванович 
[ЗО.ІУ (11.У) 1764, Москва — 
6(18). III 1823, Петербург] — рос. 
живописець, представник класи¬ 
цизму. В 1770—85 навчався в пе- 
терб. АМ у І. Акімова, П. Соко¬ 
лова, Г. Козлова, пенсіонер АМ у 
Римі (1785—90), академік петерб. 
АМ (з 1797), жив у Петербурзі. 
Твори: «Урочистий в’їзд Олек¬ 
сандра Невського у Псков» (1793— 
94), «Випробування сили Яна Ус- 
мара» (1796—97), «Взяття Казані» 
(6л. 1800) та ін. У 1791—1823 
викладав у петерб. АМ, з 1820 — 
її ректор. Учнями У. були В. Ше- 
буєв, О. Іванов, О. Кіпренський. 
Картини У. зберігаються в ДТГ у 
Москві й ДРМ у Ленінграді. 
Літ.: Зонова З.Т. Григорий Иванович 
Угрюмов. М., 1966; Яковлева Н. А. 
Григорий Угрюмов. Л., 1982. 
УДА — назва р. Чуни у верхів’ї; в 
межах Ірк. оол. РРФСР. 
удабнопітЄк (від назви місця 
знахідок і грец. яідтіиос; — мавпа) 
— викопний вид людиноподібних 
мавп. Невеликий фрагмент верх, 
щелепи У. з двома зубами було 
знайдено 1939 у верхньоміоцено- 
вих відкладах Сх. Грузії (місце¬ 
вість Удабно, за 60 км на Сх. від 
Тбілісі). 
удАвові (Воісіае) — родина 
неотруйних змій. Довж. 0,5—11 м 
(найбільші сучасні змії — пітон 
сітчастий, анаконда належать до 
цієї родини). В У. зберігаються 
рудименти таза та задніх кінці¬ 
вок, що, як правило, більше роз¬ 
винені у самців, є дві (у всіх ін. 
змій — одна) легені (ліва довша 
від правої). Ведуть переважно 
деревний спосіб життя, але є рию¬ 
чі, водяні та пустельні форми. 
Живляться тваринами, яких ду¬ 
шать м’язами тіла, згортаючись 
навколо жертви кільцями. В ро¬ 
дині — 4 підродини, що об’єдну¬ 
ють 25 родів і 80 видів, пошир, пе¬ 
реважно у тропічних і субтропіч¬ 
них країнах. В СРСР (Дагестан, 
Сх. Передкавказзя, Закавказзя, 

Казахстан, Серед. Азія)—4 дрібні 
види роду удавчик (Егух). Викоп¬ 
ні рештки У. відомі починаючи з 
верхньокрейдяних відкладів. 

В. І. Таращук. 

Удай — річка у Черніг. і Полтав. 
областях УРСР, права прит. Су¬ 
ли (бас. Дніпра). Довж. 327 км, 
площа бас. 7030 км2. Тече Придні¬ 
провською низовиною. Має зви¬ 
висте русло, заплава річки подеку¬ 
ди заболочена. Живлення снігове 
і грунтове. Використовують для 
технічного і побутового водопоста¬ 
чання. Рибництво. На У. — міста 
Прилуки, Пирятин; бази від¬ 
починку. 
УДАР твердих тіл — фіз. явище, 
при якому швидкості точок уда¬ 
ряючих твердих тіл за досить ма¬ 
лий проміжок часу змінюються на 
скінченну величину. Причиною 
цієї зміни є виникнення т. з. удар¬ 
них сил. Оскільки У. є миттєвим, 
з кількісного боку його визнача¬ 
ють не величиною цих сил, а їх¬ 
німи імпульсами. Звичайно про¬ 
цес удару поділяється на дві 
фази. В першій фазі відбуваєть¬ 
ся зближення тіл; їхня відносна 
швидкість зменшується до нуля. 
В цій фазі кінетична енергія тіл 
частково або повністю переходить 
в енергію пружної деформації 
і необоротно — в ін. види енергії. 
В другій фазі тіла віддаляються 
одне від одного; їхня відносна 
швидкість змінює напрям і почи¬ 
нає зростати, але вже не досягає 
свого початкового значення, а енер¬ 
гія пружної деформації перетворю¬ 
ється на кінетичну енергію тіл. 
У. абс. твердих тіл описується еле¬ 
ментарною теорією У., що базу¬ 
ється на гіпотезах І. Ньютона. 
За Ньютоном, процес У. прохо¬ 
дить миттєво, внаслідок чого від¬ 
носні зміщення тіл є нескінченно 
малими, відношення величин нор¬ 
мальної складової відносної швид¬ 
кості точок контакту тіл після У. 
і до нього є сталою величиною. 
Остання гіпотеза математично за¬ 
писується так: 

(и2 —их) п 

(я2 — а,) 

(0^ е ^ 1), 

де ©!, о2 і ии и2 — вектори швид¬ 
костей тіл до У. і після нього; 

п — спільна нормаль у точці кон¬ 
такту; є — коеф. відновлення, 
який залежить від фіз. властивос¬ 
тей тіл і не залежить від їхніх мас 
і відносної швидкості. За величи¬ 
ною є розрізняють абс. пружний 
У. (є = 1), абс. непружний У. 
(є = 0) і не цілком пружний, або 
просто пружний, У. За є можна 
також обчислити зміну кінетичної 
енергії тіла при його У. по нерухо¬ 
мій поверхні, швидкість тіла після 
У., кут відхилення від початко¬ 
вого напряму руху тощо. Коеф. 
є визначають експериментально. 
Так, при У. скляної кульки по 
склу є = 15/16. На основі елемен¬ 
тарної теорії неможливо обчисли¬ 
ти величину ударної сили, трива¬ 
лість У. Ці й ін. величини визна¬ 
чають, виходячи з моделі дефор- 
мівного тіла. У. наз. також сукуп¬ 
ність явищ, що виникають при де¬ 
яких видах взаємодії твердого 
тіла з рідиною або газом (напр., 

дія вибуху або ударної хвилі на 
тверде тіло). 
Літ.: Кильчевский Н. А. Динамичес- 
кое контактное сжатие твердих тел. 
Удар. К., 1976. Я. Ф. Каюк. 

УДАРНА В’ЯЗКІСТЬ — власти¬ 
вість металевого матеріалу (твер¬ 
дого тіла) необоротно поглинати 
механічну енергію при пластично¬ 
му деформуванні під впливом 
ударного (динамічного) наванта¬ 
ження. Визначається (на випроб¬ 
них копрах) звичайно відношен¬ 
ням роботи деформування надрі; 
заного зразка при ударному згині 
до площі поперечного його перері¬ 
зу в місці надрізу (іноді, напр. 
для чавуну, застосовують зразок 
без надрізу). Залежить від струк¬ 
турного стану матеріалу (зокрема, 
чим вища його міцність, тим менша 
ударна в’язкість), вмісту в ньому 
неметалевих включень (вони зни¬ 
жують ударну в’язкість). Є однією 
з найважливіших міцнісних ха¬ 
рактеристик матеріалу. 
УДАРНА ХВЙЛЯ, стрибок 
ущільнення — тонка перехідна 
область, в якій відбуваються 
стрибкоподібні зміни тиски, гу¬ 
стини, температури і швидкості 
частинок речовини. Поширюється 
відносно нерухомого середовища з 
надзвуковою швидкістю. Утворю¬ 
ється внаслідок стиску повітр. 
мас, води тощо при вибухах, де¬ 
тонаціях, потужних електр. роз¬ 
рядах в газах і т. п. В теорії вибу¬ 
ху під У. х. розуміють всю масу 
речовини, стиснуту і приведену в 
рух; поверхню, що відділяє її 
від незбуреного середовища, наз. 
фронтом ударної хвилі. 
УДАРНИЦТВО — в СРСР одна 
з перших і найбільш масових форм 
сощалістичного змагання трудя¬ 
щих за високі (ударні) показники 
в пращ. Зародилося 1926 як про¬ 
довження й розвиток кращих тра¬ 
дицій комуністичних суботни- 
ків. Перші ударні групи, а пізні¬ 
ше й бригади робітників-ударни- 
ків з’явилися на станції Москва 
Казанської залізниці, на з-ді 
«Красний треугольник» у Ленін¬ 
граді, на Одеській джутовій ф-ці 
та ін. У. стає масовим рухом після 
опублікування 20.1 1929 статті 
В. І. Леніна «Як організувати зма¬ 
гання?» й прийняття XVI Всесоюз¬ 
ною парт, конференцією 29. IV 
1929 Звернення про організацію со¬ 
ціалістичного змагання за виконан¬ 
ня першого п’ятирічного плану 
(1929—32). Перший з’їзд ударних 
бригад відбувся в грудні 1929. 
У постанові ЦК ВКП(б) від 28.IV 
1930 зазначалося, що осн. метою 
ударного руху є, поряд з підви¬ 
щенням інтенсивності праці, все¬ 
мірне поліпшення всього процесу 
вироби.— краща організація пра¬ 
ці, раціоналізація вироби, й управ¬ 
ління, макс. розвиток винахід¬ 
ництва, впровадження культур, 
навичок у вироби, (підвищення 
тех. кволіфікащї, ретельний дог¬ 
ляд за машиною, верстатом, ін¬ 
струментом тощо). 
В процесі розвитку У. виник ряд 
нових патріотичних починань, які 
мали великий вплив на зростання 
продуктивності праці і підвищен¬ 
ня ефективності вироби., успішне 
виконання першого і наступних 
п’ятирічних планів розвитку на¬ 
родного господарства країни. В 
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роки другої п’ятирічки (1933— 
37) найбільш масовою формою 
У. був стахаповський рух. В кін¬ 
ці 50-х рр. в СРСР виник рух 
за комуністичне ставлення до 
пращ. В. М. Данюк. 

УДВАЛ Сономин (н. 23.11 1921, 
Булганський аймак) — монг. 
письменниця, держ. і громад, 
діячка. Член Монгольської нар.- 
революц. партії з 1940. Член її 
ЦК (з 1961), член Президії Вели¬ 
кого нар. хуралу (з 1960), член 
бюро Міжнар. демократич. федера¬ 
ції жінок (з 1971), голова Комі¬ 
тету монг. жінок (з 1972). У 1943 
закінчила Моск. ін-т сходознавст¬ 
ва, 1960 — Вищу парт, школу при 
ЦК КПРС. У 1961—72 — голова 
Спілки письменників МИР. Літ. 
діяльність почала 1938. Широку 
популярність здобула творами про 
долю жінки в сучас. Монголії, 
про підкорювачів цілинних земель 
Халхін-Голу, оповіданнями про 
Рад. Союз. Автор повістей «Одге- 
рел» (1957), «Перші тринадцять» 
(1967), «Рідкісна людина» (1970), 
кн. «Ми зустрінемося з вами» 
(1965) тощо. Рад. Уряд нагородив 
У. орденом Дружби народів. Зо¬ 
лота медаль миру ім. Ф. Жоліо- 
Кюрі Всесвіт. Ради Миру, 1965. 
Те.: Рос. перекл- Первьіе три¬ 
надцять. Повести и рассказьі. М., 
1970; Великая судьба. М., 1977. 

І. О. Дяченко. 
УДЕГЕЙСЬКА МбВА, удейська 
мова — мова удегейців. Належить 
до тунгусо-маньчжурських мов 
алтайської сім’ї. Характерні ри¬ 
си У. м.: наявність коротких і 
довгих голосних, серед приголос¬ 
них є гортанно-зімкнений і фа¬ 
рингальний щілинний. Морфоло¬ 
гічна будова суфіксально-аглюти¬ 
нативна. Сингармонізм взаємодіє 
з асиміляцією приголосних. По¬ 
рядок слів у реченні сталий. 
Літ.: Суник О. П. Удзгейский язьїк. 
В кн.: Язьїки народов СССР, т. 5. 
Л,, 1968О. П. Суник. 

УДЕГЕЙЦІ (самоназва — удее, 
удеге) — народність, що живе в 
Примор. і Хабаров. краях РРФСР, 
по правих притоках р. Уссурі 
і р. Амуру. Чисельність — 1,6 тис. 
чол. (1979, перепис). Мова уде¬ 
гейська (див. Удегейська мова). 
Для реліг. вірувань У. були ха; 
рактерні культи сил природи і 
тварин, шаманство. До 19 ст. жи¬ 
ли в умовах первіснообщинного 
ладу. Осн. традиційними заняття¬ 
ми були кочове мисливство і ри¬ 
бальство. За Рад. влади докорін¬ 
но змінилося життя У. Вони пе¬ 
рейшли до осілості. Працюють у 
колгоспах і мисливських пром. 
господарствах, освоїли землероб¬ 
ство і тваринництво. Ліквідовано 
неписьменність; з’явилася нац. 
інтелігенція. 
*ДЖДА — місто на Пн. Сх. Ма¬ 
рокко, адм. ц. провінції Уджда. 
Вузол автошляхів, залізнична стан¬ 
ція, аеропорт, 175,5 тис. ж. (1971). 
Підприємства металообр., хім., 
буд. матеріалів, деревообр. і харч, 
пром-сті. ТЕС. Значний торг, 
центр. У районі У.— видобування 
кам. вугілля, свинцево-цинкових 
руд, свинцевоплавильний завод. 
УДЖУНГПАНДАНГ (до 1970 — 
Макасар) — місто в Індонезії, адм. 
ц. провінції Пд. Сулавесі. Мор. 
порт на о. Сулавесі, на узбережжі 
Макасарської прот., залізнична 
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станція, аеропорт. 434,8 тис. ж. 
(1971). Судноверф. Підприємства 
деревообр., цем., паперової, текст, 
і харчосмакової пром-сті. Кустарні 
промисли (у т. ч. художня оброб¬ 
ка срібла). Ун-т (з 1956). Пед. 
ін-т, н.-д. с.-г. інститут. 
УДИ, Уда — річка в межах Бєлг. 
обл. РРФСР та Харків, обл. 
УРСР, права прит. Сіверського 
Дінця (бас. Дону). Довж. 164 км, 
площа бас. 3894 км2. Бере початок 
на Середньоросійській височині. 
Живлення дощове і снігове. Є во¬ 
досховище. Воду річки використо¬ 
вують для промислового та побу¬ 
тового водопостачання (зокрема, 
м. Харкова), а також для зро¬ 
шування. 
Удич — річка в Черкас, і Війн, 
областях УРСР, ліва прит. Пів¬ 
денного Бугу. Довж. 56 км, пло¬ 
ща бас. 861 км2. Тече Придніпров¬ 
ською височиною у глибокій доли¬ 
ні. Живлення снігове й дощове. 
Використовують для пром., побу¬ 
тового та с.-г. водопостачання. 
Риборозведення. 
УДГЙ — див. Надій. 
УДГЛ — 1) В Давній Русі частка 
в родовому володінні члена князів¬ 
ського роду. 2) Те саме, що й 
удільне князівство. 
«УДІЛЬНИЙ ПЕРІОД» — назва 
періоду феод, роздробленості Ру¬ 
сі (12—15 ст.) у працях рос. дво¬ 
рянських і бурж. істориків. 
удГльні землі — в дореволюц. 
Росії землі, які належали імпера¬ 
торській родині. До видання Пав¬ 
лом 1 указу «Установлення про 
імператорську фамілію» (1797) на¬ 
зивалися двірцевими. Були в ко¬ 
ристуванні удільних селян і поді¬ 
лялися на дві групи: постійний 
(тягловий) наділ, що складався 
з придатних для землеробства зе¬ 
мель, і запасні землі. Користуван¬ 
ня постійним наділом було обов’яз¬ 
кове, запасним — добровільне. 
Кількість У. з. постійно зростала 
за рахунок казенних: протягом 
1797—1897 у відання департамен¬ 
ту уділів (з 1892 — гол. управ¬ 
ління уділів) перейшло 27 555 тис. 
дес. казенних земель. У 50-х рр. 
19 ст. в користуванні удільних 
селян перебувало 3 161 556 дес. 
придатної землі, що становила 
тяглові наділи, і 405 072 дес. запас¬ 
ної. У. з. були в основному зосе¬ 
реджені в районах Поволжя, Ура¬ 
лу, Кавказу, Криму. На Україні 
незначна кількість У. з. була 
в Катеринославській, Харків., 
Чернігівській губерніях. У. з. 
ліквідовано після Лютневої ре¬ 
волюції 1917. 
Літ.: Боголюбов В. А. Удельньїе 
крестьяне. В кн.: Великая реформа, 
т. 2. М., 1911; Зайончковский П. А. 
Отмена крепостного права в России. 
М., 1968. В. М. Кулаковський 

УДГЛЬНІ КНЯЗГВСТВА, уділи — 
феод, володіння на Русі 12—16 ст., 
що утворилися внаслідок роздроб¬ 
лення великих феод, князівств — 
Галицько-Волинського, Чернігів¬ 
ського та ін. після розпаду Київ¬ 
ської Русі. З часом відбувалося 
дальше роздроблення У. к. Номі¬ 
нально вони перебували у васаль¬ 
ній залежності від великого кня¬ 
зя (див. Васалітет), однак фак¬ 
тично були незалежні, мали своє 
військо, монету, судові установи 
тощо. В процесі утворення Ро¬ 

сійської централізованої держа¬ 
ви У. к. були ліквідовані; (останнє 
3 них — Углицьке, 1591). На укр. 
і білорус, землях, що потрапили 
під владу Великого князівства 
Литовського, У. к. було ліквідо¬ 
вано в 15 ст. 
УДГЛЬНІ СЕЛЯНИ — категорія 
феодально залежних селян у доре¬ 
волюц. Росії, які жили на уділь¬ 
них землях і належали імператор¬ 
ській родині. До 1797 називалися 
двірцевими. В 1800 на удільних 
землях жило 463 792, а напередод¬ 
ні селянської реформи 1861 — 
851 334 ревізькі душі. Найбільше 
(40 % від заг. кількості) У. с. 
було в Симбірській (234 988 душ) 
і Самарській (116 800 душ) губер¬ 
ніях. В 1800 на Катеринославщи- 
ні, в Слобідсько-Укр. і Малорос, 
губерніях У. с. налічувалося бл. 
4 тис. ревізьких душ. У 1849— 
61 осн. частину їх було переведено 
в розряд державних селян. Усі 
У. с. платили оброк. У. с., як і ін. 
селяни, повинні були відбувати 
рекрутську, дорожну, підводну, 
постоєву та ін. повинності. Вони 
не мали права виїздити з місця 
проживання без дозволу началь¬ 
ства, купувати нерухоме майно 
на своє ім’я. Заняття відхожи¬ 
ми промислами було надзвичайно 
утруднене, одруження — регла¬ 
ментоване. Відповідно до поло¬ 
ження 1863 У. с. переводилися до 
розряду селян-власників. До скла¬ 
ду наділу, що підлягав викупу, 
включалися тяглові й запасні зем¬ 
лі. Викупна сума сплачувалася 
протягом 49 років. Грабіжницькі 
умови реформи викликали 1864— 
68 масові заворушення удільних 
селян. В. М. Кулаковський. 

УДІНЦЕВ Федір Аристархович 
[7(19).IX 1877, м. Ірбіт, тепер 
Свердловської обл.— 26.V 1951, 
Київ] — укр. рад. терапевт, за¬ 
служений діяч науки УРСР (з 
1943). Член Комуністичної партії 
з 1942. Закінчив мед. ф-т Київ, 
ун-ту (1903); з 1924 — зав. ка¬ 
федрою Київ. мед. ін-ту. Праці 
У. присвячені вивченню захво¬ 
рювань печінки, жовчного міху¬ 
ра, виразкової хвороби та ін. Очо¬ 
лював Київ, наукове товариство 
терапевтів. 
УДМУРТИ (самоназва— удмурт, 
застаріла назва — вотяки) — нація 
в СРСР, живуть переважно в Удм. 
АРСР, а також у сусідніх авто¬ 
номних республіках і областях 
РРФСР. Чисельність — 714 тис. 
чол. (1979, перепис). Мова — уд¬ 
муртська (див. Удмуртська мова). 
Віруючі У.— православні. Похо¬ 
дження У. пов’язане з давніми пле¬ 
менами В’ятсько-Камського р-ну. 
В 16 ст. У. ввійшли до складу Рос. 
д-ви. В 16—18 ст. вони сформува¬ 
лись у народність. Осн. заняттями 
У. у минулому були землеробство, 
скотарство і мисливство. За роки 
Рад. влади в житті У. відбулися 
докорінні зміни. У.-селяни працю¬ 
ють у колгоспах. Осн. заняття їх 
— землеробство і тваринництво. 
Зросли нац. робітн. клас і інтелі¬ 
генція. Ліквідовано неписьмен¬ 
ність. У процесі соціалістичного 
будівництва сформувалися в со¬ 
ціалістичну націю. Про історію, 
економіку, культуру У. див. Уд¬ 
муртська Автономна Радянська 
Соціалістична Республіка. 

УДМУРТИ 
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УДМУРТСЬКА 
АРСР 

УДМУРТСЬКА АРСР 

Площа — 
42,1 тис. км2 

Населення — 
1538 тис. чол. 
(на 1.1 1983) 

Столиця — 
м. Іжевськ 

ВИРОБНИЦТВО 
МОТОЦИКЛІВ 
(тис. шт) 

350 

1970 1975 1982 

Краєвид на півночі 
республіки. 

УДМУРТСЬКА АВТОНОМНА 
РАДЯНСЬКА СОЦІАЛІСТИЧНА 
РЕСПУБЛІКА, Удмуртія — у 
складі РРФСР. Утворена 4.XI1920 
як Вотська а. о. (з 1932 — Уд¬ 
муртська); 28.XII 1934 перетворена 
на автономну республіку. Розта¬ 
шована в Передураллі, в межиріч¬ 
чі Ками і Вятки. В У.— 25 райо¬ 
нів, 6 міст, 15 селищ міського 
типу. 
Природа. Поверхня У.— погорбо- 
вана рівнина, розчленована річко¬ 
вими долинами. На Пн.— Верхньо- 
камська височина (вис. до 330 м), 
на Пд.— невеликі Можгинська та 
Сарапульська височини, зх. ча¬ 
стина республіки низовинна. Ко¬ 
рисні копалини: нафта, торф, ву¬ 
гілля, буд. матеріали (кварцові 
піски, глини, вапняки та ін.). В 
У. багато мінеральних джерел, є 
лікувальні грязі (Варзі-Ятчі). Клі¬ 
мат помірно континентальний. Пе¬ 
ресічна т-ра січня від —15,5° на 
Пн. до—14,2° на Пд., липня — від¬ 
повідно від + 17,5 до +19,2°. Опа¬ 
дів 400—600 мм на рік. Найбільша 
ріка — Кама. Ріки басейну Ка¬ 
ми— Сіва, Іж, Вятка, Чепця, Кіль- 
мезь; Воткінське водосховище. 
Переважають дерново-підзолисті 
грунти, на Пд. та Пд. Сх. — сірі 
лісові, на Сх.— слабопідзолисті, 
на Зх.— болотні грунти, по до¬ 
линах річок — алювіальні. Під 
лісом (ялина, модрина, сосна, 
осика, береза, липа) — 47,5 % те¬ 
риторії. Проводяться значні ро¬ 
боти по лісонасадженню, особли¬ 
во хвойних порід. 
Населення. Корінне населення — 
удмурти. Живуть також росіяни, 
татари, українці та ін. Пересічна 
густота нас.— 36,5 чол. на 1 км2 
(1983). Найгустіше населена пд. 
частина республіки. Міське насе¬ 
лення становить 68 % (1983). Най¬ 
більші міста: Іжевськ, Сарапул, 
Воткінськ, Глазов. 
Історія. Предки сучас. удмуртів 
здавна жили в межиріччі Вятки 
і Ками. Частина У. (у нижніх те¬ 
чіях Ками і Вятки) в 10—12 ст. 
входила до Булгарії\ після її па¬ 
діння удмурти 1236—1552 перебу¬ 
вали під ігом золотоординських ха¬ 
нів і в складі Казанського ханст¬ 
ва. Пн. частина У. (серед, і верхня 
течії Вятки) входила до Вятської 
землі. В 1489 удмурти в її складі 
увійшли до Рос. д-ви. Прикамсь- 
кі удмурти 1552 добровільно прий¬ 
няли рос. підданство. Остаточне 
входження усієї У. до Росії від¬ 
булося до 1558. 
Приєднання У. до Росії, незважаю¬ 
чи на колоніальну політику цариз¬ 
му, мало прогресивне значення, 
воно прискорило процес екон. і 
культур, розвитку краю, сприяло 
складанню єдиної удм. народно¬ 

сті. З 1724, після запровадження 
подушної податі, більшість сільс. 
населення У. стала державними се¬ 
лянами. Посилення феод, експлу¬ 
атації викликало сел. виступи. Уд¬ 
мурти брали участь у повстаннях 
народів Поволжя, зокрема баш¬ 
кирів 1662—64, у сел. війнах під 
проводом С. Т. Разіна (1667—71) і 
О. І. Пугачова (1773—75), <кар¬ 
топляних бунтах>. У 50—60-х рр. 
18 ст. на тер. У. виникли перші 
пром. підприємства (Воткінськии, 
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Іжевський, Камбарський та ін. ме¬ 
талург. з-ди). Місц. с.-д. орг-ції 
створено 1902—03. Трудящі уд¬ 
мурти брали участь у революції 
1905—07. У листопаді — грудні 
1905 в Іжевську і Воткінську ви¬ 
никли Ради робітничих депута¬ 
тів 1905. Рад. владу в Іжевську 
встановлено 27.X (9.XI) 1917. До 
березня 1918 Ради виникли на 
всій тер. У. В червні 1918 1-й Все- 
рос. з’їзд удмуртів прийняв рі¬ 
шення про добровільне входження 
У. до складу РРФСР. У квітні 
1919 тер. У. захопили колчаківські 
війська (див. Колчаківщина); Чер¬ 
вона Армія визволила У. в черв¬ 
ні 1919. 4.XI 1920 створено Вот- 
ську (з 1932 — Удм.) автономну 
область; 28.XII 1934 її перетворе¬ 
но на Удм. АРСР. 
За роки довоєнних п’ятирічок У. 
стала індустр.-агр. республікою. 
На селі переміг колг. лад. Успіш¬ 
но здійснювалася культур, рево¬ 
люція. Удмурти сформувалися в 
соціалістичну націю. В період Ве¬ 
ликої Вітчизн. війни 1941—45 по¬ 
над 60 тис. уродженців У. нагород¬ 
жені орденами і медалями СРСР, 
бл. 100 чол. присвоєно звання Ге¬ 
роя Рад. Союзу. В У. було ева¬ 
куйовано, в т.ч. з України, ряд під¬ 
приємств, що випускали оборон¬ 
ну продукцію. В післявоєнний час 
економіка і культура У. набули 
дальшого розвитку. Трудящі рес¬ 
публіки в умовах розвинутого 
соціалістич. суспільства разом з 
усіма народами СРСР беруть ак¬ 
тивну участь у створенні матері¬ 
ально-технічної бази комунізму. 

Республіку нагороджено орденами 
Леніна (1958), Жовтневої Револю¬ 
ції (1970), Дружби народів (1972). 

М В. Гришкіна. 
Народне господарство. У.— рес¬ 
публіка з розвинутою пром-стю, 
у т. ч. машинобудуванням і ме¬ 
талообробкою, чорною металургі¬ 
єю, та багатогалузевим сільським 
господарством. Енергетика У. ба¬ 
зується на довізному (вугілля, 
нафтопродукти, газ) та місцево¬ 
му (нафта, торф) паливі. Діють 
ТЕЦ в Іжевську, Сарапул і, Вот¬ 
кінську, Глазові, електроенергія 
надходить також з Воткінської 
ГЕС (Перм. обл.). Чорна металур¬ 
гія представлена об’єднанням «їж- 
сталь» в Іжевську (виплавка якіс¬ 
ної сталі та виробництво про¬ 
кату), ливарним виробництвом — 
в Іжевську та Воткінську. Розви¬ 
нуто виробництво легкових авто¬ 
мобілів, мотоциклів, тепловозів, 
підшипників, папероробних ма¬ 
шин, устаткування для нафтової, 
хім., деревообр. пром-сті, мета¬ 
лорізальних верстатів, радіогех. 
виробів, мисливських та спорт, 
рушниць та ін. Осн. центри — 
Іжевськ, Воткінськ, Сарапул, 
Глазов. Розвивається лісова та 
деревообробна пром-сть. Заготівлі 
деревини — в пн. і зх. районах 
республіки. Підприємства мебле¬ 
вої (Іжевськ, Сарапул, Глазов, 
Можга), домобудівної (Ігра), де¬ 
ревообробної (Ува) пром-сті. В 
Іжевську — ф-ка по вироби, піа¬ 
ніно. Вироби, буд. матеріалів, у 
т. ч. скла. Легка пром-сть пред¬ 
ставлена льонообробною, швейною, 
шкіряно-взуттєвою, трикотажною; 
харчова — м’ясо-молочною, бо¬ 
рошномельною, лікерно-горілча¬ 
ною, пивоварною тау ін. галузями. 
С. г. спеціалізується на розвитку 
скотарства мол.-м’ясного напряму, 
зернового г-ва та льонарства. По¬ 
сівна площа 1982 становила 1,4 
млн. га, у т. ч. під зерновими — 
59,1%, під кормовими — 35,7%. 
Вирощують озиме жито, овес, 
пшеницю, гречку, ячмінь, льон, 
картоплю, овочі та ін. Садово- 
ягідні насадження. Крім ско¬ 
тарства, в республіці розвинуті 
свинарство, вівчарство та птахів¬ 
ництво. Поголів’я (тис., 1983): 
вел. рог. худоби — 625,6, сви¬ 
ней— 465,0, овець і кіз — 334,2. 
У 1982 введено в експлуатацію 
2,64 тис. га зрошуваних та 2,61 
тис. га осушених земель. Діють 
ЗО спеціалізованих тваринницьких 
комплексів, 7 птахофабрик (1982). 
Удм. АРСР має розвинуту сітку 
залізничних і автомоб. шляхів. 
Більша частина перевезень здій¬ 
снюється по з-цях, зокрема Казань 
— Можга — Агриз — Сарапул — 
Свердловськ. Судноплавство по 

Іжевськ. У центрі міста. 
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Камі (важливі пристані: Сарапул, 
Камбарка). У внутр. перевезеннях 
важливу роль відіграють автомоб. 
шляхи, які зв’язують Іжевськ з 
містами Глазов, Воткінськ, Сара¬ 
пул, Можга, територією респуб¬ 
ліки проходить автомагістраль Ка¬ 
зань — Іжевськ — Перм. Діє га¬ 
зопровід Міннібаєво — Іжевськ (з 
Тат. АРСР), республіку перетина¬ 
ють магістральні газо- та нафто¬ 
проводи. Розвинутий повітряний 
транспорт. С. І. Широбоков. 

ШШІ 
Г;жш» гу 

! і .і дДрЩ гр , иі|| 'Л1/ / 

В одному з цехів автомобільного заво¬ 
ду в Іжевську. 

Збирання льону. 

Культура. До Великої Жовтн. со- 
ціалістин, революції серед удмур¬ 
тів було менше 14 % письменних, 
серед жінок-удмурток — всього 
0,04 %. За роки Радянської вла¬ 
ди в У. ліквідовано неписьмен¬ 
ність. Радянська У.— республіка 
високорозвинутої соціалістичної 
культури. В 1981/82 навч. році 
у республіці налічувалося 851 за¬ 
гальноосвітня школа (217 тис. уч¬ 
нів), 27 серед, спец. навч. закладів 
(22,9 тис. учнів), 23 профес.-тех. 
уч-ща (10,2 тис. учнів), р’ять ви¬ 
щих навчальних закладів — Уд¬ 
муртський університет імені 50- 
річчя СРСР, механічний, сільсько¬ 
господарський, медичний ін-ти в 
Іжевську та пед. ін-т у Глазові; 
в усіх вузах — 26,7 тис. студен¬ 
тів. Працюють н.-д. ін-т історії, 
економіки, мови та л-ри при Раді 
Міністрів Удмуртської АРСР, Фі- 
зико-технологічний інститут Ураль¬ 
ського наук, центру АН СРСР, 
Удм. держ. с.-г. дослідна стан¬ 
ція. В У. — 677 масових б-к 
(фонд — 10,7 млн. екз. книг і 
журналів, 1983), 1020 клубних 
закладів, 938 кіноустановок з плат¬ 
ним показом, 5 театрів, філармо¬ 
нія, цирк, музеї: Респ. краєзнав¬ 
чий — в Іжевську з філіалами в 
Глазові, Волинську, Уві та Мож- 
зі, Сарапульський краєзнавчий 
музей з філіалом у Камбарці, Ме¬ 
моріальний будинок-музей П. І. 
Чайковського у Воткінську, Му¬ 
зей образотворчих мистецтв в 
Іжевську. В 1982 в республіці пра¬ 
цювало 135 позашкільних закла¬ 
дів. Виходять чотири респ. газети: 
рос. мовою — «Удмуртская прав¬ 
да» і «Комсомолец Удмуртии», 

удм. мовою — «Советской Удмур¬ 
тія» («Радянська Удмуртія») та 
піонерська «Дась луї» («Будь го¬ 
товий!»); 25 районних та міська, 
20 багатотиражних газет заг. ти¬ 
ражем понад 500 тис. прим.; 2 
журнали — «Пропагандист и аги- 
татор» рос. мовою та «Молот» 
удмуртською мовою. Працює дер¬ 
жавне видавництво «Удмуртія». 
Республіканське телебачення та 
радіомовлення ведуть передачі ро¬ 
сійською та удм. мовами. Теле¬ 
центр —в Іжевську. 
Удм. л-ра зародилася в 19 ст., 
після появи власної писемності 
на основі рос. графіки. В кінці 
19 ст. виступили поети Г. Вере- 
щагін, Г. Прокоп’єв, на поч. 
20 ст.— М. Можгін, К. П. Чайни¬ 
кові К. Герд), прозаїк Кедра Міт- 
рей (Д. І. Корепанов). Бурхливий 
розвиток удм. л-ри почався після 
Великої Жовтн. соціалістич. рево¬ 
люції. В 20-х рр. переважала по¬ 
езія, в якій романтизація дійс¬ 
ності змінилася реалістичним зоб¬ 
раженням життя,—вірші М. Про¬ 
коп’єва, Д. Майорова, І. Дядюко- 
ва, Ашальчі Окі (Л. Векшиної), 
К. Чайникова. Перші удм. п’єси в 
20-х рр. мали агітаційний харак¬ 
тер. Проза в ці роки дещо від¬ 
ставала від поезії і драматургії. 
Були опубліковані повісті і роман 
Кедра Мітрея. В 30-х рр. на пер¬ 
ший план вийшла проза (твори Г. 
Медведєва, М. Конова лова, Ф. 
Кедрова, П. Блинова та ін.). В 
поезії переважали вірші про со¬ 
ціалістичні перетворення на селі 
(М. Петров, Г. Гаврилов, ф. Кед- 
ров, П. Чайников). П’єси писали 
М. Петров, Г. Гаврилов та ін. Дит. 
л-ра представлена віршами і пое¬ 
мами Ф. Александрова, А. Клабу- 
кова та ін. У роки Великої Віт- 
чизн. війни з патріотичними твора¬ 
ми виступали Ф. Ке дров, С. ЇІ1и~ 
робоков, Т. Шмаков, М. Лямін, 
Т. Архипов та ін. У повоєнне де¬ 
сятиліття про успіхи удмуртської 
літератури свідчать твори поетів 
A. Лужаніна, Н. Байтерякова, 
Г. Сабітова, І. Зоріна, М. Покчі- 
Петрова, Д. Яшина, прозаїків 
М. Петрова, М. Ляміна; п’єси 
Г. Гаврилова, С. Широбокова, 
B. Садовникова. У 2-й половині 
50—70-х рр. з’явилися прозові 
твори Т. Архипова, Г. Красиль- 
никова, С. Самсонова, Г. Пере 
вощикова, Р. Валішина, М. Ва¬ 
сильєва, Є. Самсонова, В. Смир- 
нова, С. Шихарєва та ін. В пое¬ 
зії 70-х рр. працювали Ф. Василь¬ 
єв, А. Бєлоногов, О. Поскребишев, 
А. Уваров, В. Романов, А. Леон- 
тьєв, В. Івшин та ін., у драматур¬ 
гії — Г. Гаврилов, Л. Перевощи- 
ков, А. Бутолін, Є. Загребін, В. 
Садовников, М. Тронін, у дит. 
л-рі — Г. Ходирєв, Г. Симаков. 
Удм. мовою видано «Слово о 
полку Ігоревім», твори Т. Шев¬ 
ченка, Панаса Мирного, І. Фран¬ 
ка, М. Коцюбинського, укр. рад. 
письменників. На Україні видано 
твори удм. письменників (Г. Кра- 
сильникова, Г. Ходирєва та ін.). 
Спілка письменників — з 1934 
На території У. знайдено численні 
худож. пам'ятки 1-го тис. до н. е. 
— 1-ї пол. 2-го тис. н. е. У 2-й 
пол. 17 ст. на території У. спо¬ 
руджували дерев'яні фортеці (Са¬ 
рапул та ін.). З серед. 18 ст. нав¬ 

коло з-дів будували селища. З кін. 
18 — поч. 19 ст. за ген. планами 
забудовувалися Глазов, Сарапул, 
Іжевськ, Воткінськ (арх. В. Гесте, 
С. Дудін, В. Петенкін, Ф. Росля- 
ков та ін.). В архітектурі буді¬ 
вель 1-ї пол. 19 ст. переважав 
стиль ампір. Нар. житло У.— зруб¬ 
ні будинки, оточені масивними 
мурами з брамами, оздобленими 
різьбленням з геом. та рослинним 
візерунком. Хати (корки) сп9ру- 
джували за типом рос. хати. Після 
Великої Жовтн. соціалістич. рево¬ 
люції в архітектурі використову¬ 
вали форми конструктивізму, в 
40—50-х рр.— класицизму (цирк, 
1940—43, арх. П. Попов; ансамбль 
Пушкінської вул., 1953—59, арх. 
В. Орлов та ін.; всі в Іжевську). 
В 60—70-х рр. розроблено нові 
ген. плани Глазова, Сарапула, Вот- 
кінська, в містах створено нові 
житл. райони, споруджуються но¬ 
ві архітектурні ансамблі (адмі¬ 
ністративно-культурний центр в 
Іжевську, з 1961, арх. Г. Алек- 
сандров). У 1948 створено Уд¬ 
муртське відділення Спілки архі¬ 
текторів СРСР. 
В народному декоративно-ужитко¬ 
вому мист. поширені вишивка, 
візерунчасте ткацтво. У 20-х рр. 
20 ст. з’явилося профес. образо¬ 
творче мист. У 1920 в Іжевську 
було створено студію, яку очолив 
М. Балагушин. Серед сучасних 
митців відомі М. Косолапов, О. 
Холмогоров, П. Семенов, Д. Хо¬ 
дирєв, І. Нурмухаметов, Б. Пост- 
ников, П. Йолкін. У 1939 ство¬ 
рено Спілку радянських худож¬ 
ників Удм. АРСР (з 1968 — 
Спілка художників Удм. АРСР). 
Удм. музика розвивалася в кон¬ 
такті з мистецтвом фінно-угор¬ 
ських, тюркських і слов’янських 
народів. Пісні багатожанрові (об¬ 
рядові, календарні, хороводно- 
танц. та ін., пізніше— рекрутські, 
батрацькі, пісні каторги й заслан¬ 
ня). Музика засн. на діатонічних 
ладах. Інструм. музика представле¬ 
на танц. награшами. Муз. інстру¬ 
менти: гуслі (крезь), сопілка (чип- 
чирган), флейта (узьи-гуми), па¬ 
стушачий ріжок (тутектон), а та¬ 
кож гармонь, балалайка, скрипка, 
гітара. Профес. музика почала 
розвиватися після Великої Жовтн. 
соціалістич. революції. Серед ком¬ 
позиторів — М. Голубєв (музика 
до драм, вистав), М. Грєховодов 
(муз. комедія «Весілля», 1946), Г. 
Корепанов (опера «Наталь», 1961), 
Г. Корепанов-Камський (балет 
«Італмас», 1961, опера «Росіянка», 
1967), Л. Васильєв (опера «На¬ 
дія» , 1975), Ю. Толкач (симф. 

УДМУРТСЬКА 
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І. Н. Нурмухаметов. 
Залізний комдив Азії. 
1971. 

О. П. Холмогоров. 
Портрет килимарниці 
Д. Курбатової. 1970. 
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О. Уеллес. 

Г. Дж. Уеллс. 

музика); серед диригентів — нар. 
арт. Удм. АРСР А. Мамонтов, 
засл. діячі мист. Удм. АРСР 
Г. Бехтерєв, Р. Анкудійова; співа¬ 
ків — нар. арт. РРФСР К. Лож- 
кін, засл. артисти РРФСР Н. 
Зубков, Г. Титов. В Удм. АРСР 
працюють Держ. ансамбль пісні 
і танцю «Італмас» (з 1936), Хор 
Удм. радіо і телебачення (з 1933), 
муз. уч-ще (з 1933), Будинок нар. 
творчості (з 1936). В 1973 створено 
Спілку композиторів Удм. АРСР. 
До Великої Жовтн. соціалістич. 
революції профес. драм, театру 
в У. не було. Перші драм, виста¬ 
ви удм. мовою створені 1918. 
В 20-х рр. працювали пересувні 
нар. театри. В 1931 в Іжевську 
було відкрито Удм. драм, театр 
(з 1958 — муз.-драм., з 1974 
драм, трупа знову працює як са¬ 
мостійний колектив). У 30-х рр. 
було організовано кілька колгосп¬ 
но-радгоспних театрів: Алнашсь- 
кий (1934), Глазовський і Дебесь- 
кий (обидва — 1936). В 1935 по¬ 
чав роботу Рос. драм, театр ім. 
В. Г. Короленка і респ. теат£ 
ляльок в Іжевську. В репертуарі 
Удм. драм, театру — твори нац. 
авторів (Г. Гаврилова, М. Петро¬ 
ва, Г. Красильникова, Є. Загре- 
біна, Л. Перевощикова, С. Широ- 
бокова), драматургів з ін. респуб¬ 
лік, зокрема з України (О. Кор- 
пійчука, М. Зарудного), і класика. 
В 1952 вперше на удм. сцені створе^ 
но образ В. І. Леніна у виставі 
за п’єсою-«Сім’я» І. Попова. Серед 
відомих діячів театр, мистецтва: 
засл. діяч мист. РРФСР Г. Ве- 
ретенников, засл. артисти РРФСР 
Н. Бакишева, В. Перевощиков, 
нар. артисти Удм. АРСР К. Гаври¬ 
лова, В. Виноградова, А. Шклає- 
ва, М. Алешковський, Б. Безу- 
мов, Є. Романова. В 1944 засн. 
Удм. відділення Всерос. театр, то¬ 
вариства. Г. С. ІІІтиов (освіта), 

Ф. К. Єрмаков (література). 

Літ.: Природа Удмуртии. Ижевск, 
1972; Очерки истории Удмуртской 
АССР, т. 1—2. Ижевск, 1958—62; 
Вопросм истории Удмуртии, в. 1—2. 
Ижевск, 1974; Широбоков С. И. Уд- 
муртская АССР. Зкономико-геогра- 
фический очерк. Ижевск, 1969; Уд- 
муртская литература. Ижевск, 1966; 
Єрмаков Ф. К. Путь удмуртской про¬ 
зи. Ижевск, 1975; Єрмаков Ф. К. 
Творческие связи удмуртской лите- 
ратурьі с русской и другими литерату- 
рами. Ижевск, 1981; Народное ис- 
кусство и художественньїе промисли 
Удмуртии. Ижевск, 1980; Писатели, 
художники, композитори Удмуртии. 
Краткий справочник. Ижевск, 1981. 

УДМУРТСЬКА МбВА — мова 
удмуртів. Належить до пермсь¬ 
кої групи фінно-угорських мов 
уральської сім’ї. Розмовляють нею 
понад 546 тис. чол. (1979, пере¬ 
пис). В У. м. виділяють чотири 
наріччя: пд., пн., периферійно- 
південне й бесерм’янське. Харак¬ 
терні риси У. м.: аглютинащя (з 
елементами флективності); імен¬ 
никові властиві категорії числа, 
відмінка (є 15 відмінків) і при¬ 
свійності, категорії роду немає; 
широко вживаються післяйменни- 
ки. У лексиці є багато запозичень 
з тюркських та з російської мов. 
Літ. У. м. сформувалася на базі 
пд. і пн. наріч. Алфавіт У. м.— 
на основі російського, з 18 ст. 
Про л-ру У. м. див. Удмуртська 
АРСР, розділ Культура. 

Лиш.: Грамматика современного уд- 
муртского язьїка, ч. 1—3. Ижевск, 
1962—74. „ В. М. Вахрушев. 
УДМУРТСЬКИМ УНІВЕРСИ¬ 
ТЕТ імені 50-річчя СРСР — вищий 
навч. заклад М-ва вищої та серед, 
спец, освіти РРФСР. Засн. 1972 в 
Іжевську на базі Удм. пед. ін-ту. 
У 1982/83 навч. р. у складі У. у. 
9 ф-тів: істор., філол., фізико- 
матем., біолого-хім., екон., юрид., 
романо-герм. філології, художньо- 
графічний, фізичного вихован¬ 
ня, на яких навчалося 6342 сту¬ 
денти, зокрема на денному відді¬ 
ленні 3787. Є заочне та підготовче 
відділення, аспірантура. Працює 
ф-т підвищення кваліфікації ви¬ 
кладачів. При ун-ті — н.-д. сек¬ 
тор, галузева лабораторія, обчис¬ 
лювальний цента, б-ка (фонд 564 
тис. одиниць зберігання). З часу 
засн. в У. у. підготовлено 10,4 тис. 
спеціалістів. Б. М. Шульга. 
УДОВЕНКО Лев Володимирович 
(н. 19.VIII 1932, Київ) — укр. рад. 
кінорежисер, засл. діяч мистецтв 
УРСР (з 1969). Член КПРС з 1955. 
Закінчив акторський (1954) та 
режисерський (1959) ф-ти Київ¬ 
ського ін-ту театр, мистецтва ім. 
І. К. Карпенка-Карого. З 1959 — 
режисер Київ, кіностудії наук.- 
популярних фільмів. Поставив 
фільми: «Для вас, гірники» (1962), 
«Наша Україна» (1966), «Дума про 
Червоне козацтво» (1967), «Леся 
Українка» (1968), «Роздуми про 
сучасників» (1969), «Хата нашого 
роду» (1970), «Убивця відомий» 
(1972), «Іду дорогою віку» (1974), 
«Кузня робочих кадрів» (1977), 
«Ріки впадають у майбутнє» 
(1979), «Рушії прогресу» (1980), 
«Мікрони — майбутнє гігантів» 
(1981). Премія ім. Я. Галана, 
1975. Є. Т. Вавізель. 
УДОВИЧЕНКО Петро Платоно- 
вич (н. 17.11 1914, с. Заможне, те¬ 
пер Глобинського р-ну Полтав. 
обл.) — укр. рад. історик, педагог 
і держ. діяч, академік АПН СРСР 
(з 1967). Член КПРС з 1939. За¬ 
кінчив Новомоск. пед. ін-т (Дніп- 
роп. обл.; 1934), Вищу партійну 
школу при ЦК КПРС (1?44). 
Працював учителем історії в 
м. Дніпродзержинську (1934—39), 
директором пед. уч-ща в м. Тер¬ 
нополі (1939—41), з 1941 — на 
держ. і парт, роботі. В 1958—61 — 
постійний представник УРСР при 
ООН у Нью-Йорку. В 1967—71 — 
міністр освіти УРСР. З 1947 (з 
перервами) працює в Київ, ун-ті 

Удмуртська АРСР. 
О. С. Солонінов. Перша Кінна. Дере¬ 
во. скань, карбування. 1971. 

ім. Т. Г. Шевченка: 1956—58 — 
проректор, 1962—67 — зав. ка¬ 
федрою історії міжнар. відносин 
і зовн. політики СРСР, з 1971 — 
професор цієї ж кафедри. Праці 
з питань історії, зовнішн. політи¬ 
ки СРСР і нар. освіти. Делегат 
XXIII і XXIV з’їздів Компартії 
України. Депутат Верховної Ради 
УРСР 7-го скликання. Нагородже¬ 
ний двома орденами Трудового 
Червоного Прапора, орденом «Знак 
Пошани», медалями. 

М. Д. Ярмаченко. 
у£д (араб.) — те саме, що й 
ваді. 
УедДЕЛЛА МбРЕ — окраїнне 
море біля узбережжя Антарктиди, 
на Сх. від Антарктичного п-ова. 
Пл. 2796 тис. км2, глиб, до 6820 м 
(за новими даними). Більшу части¬ 
ну року вкрите плавучою кригою, 
багато айсбергів, у прибережній 
частині — шельфові льодовики. 
Водяться кити, тюлені. На узбе¬ 
режжі У. м.— англ. і 4 аргент. ан¬ 
тарктичні станції; 1975 створено 
рад. станцію Дружна. У. м. від¬ 
крила 1823 англ. експедиція Дж. 
Уелделла. 
УЕЙН (\Уаіп) Джон (н. 14.ІІІ 1925, 
Сток-он-Трент, Стаффордаїір) — 
англ. письменник. В романі «Поспі¬ 
шай донизу» (1953) — типове для 
т. з. сердитих молодих людей 
гостро критичне зображення англ. 
дійсності. В кращих романах У. 
«Живи в теперішньому» (1955), 
«Суперники» (1958), «Убий бать¬ 
ка» (1962), «Менше небо» (1967) 
соціальні та моральні проблеми 
вирішено з позицій гуманізму. 
Вершина реалізму в прозі У.— 
соціально-психолог. роман «Зима 
в горах» (1970). Майстер психоло¬ 
гічної новели, автор поетичних 
збірок та поем, літературознавчих 
досліджень. 
Те.: Укр. перек л?— [Оповідан¬ 
ня]. «Всесвіт», 1973, № 4; 1981, 
№ 11; Рос. перек л.— Спеши вниз. 
М., 1960; Зима в горах. М., 1980. 
Літ.: Жлуктенко Н. Ю. Бунт внутри 
традиции. Творчество Джона У9йна и 
современньїй английский критический 
реализм. К., 1977. Н. Ю. Жлуктенко. 

УЄЙНБЕРГ (Вайнберг; \^еіпЬегй) 
Стівен (н. З.У 1933, Нью-Йорк) — 
амер. фізик-теоретик, член Нац. 
АН США. Навчався в Корнеллсько- 
му і Прінстонському ун-тах. Пра¬ 
цював у Колумбійському (1957— 
59), Каліфорнійському (відді¬ 
лення в Берклі; 1959—67) ун-тах. 
Професор Массачусетського тех- 
нологіч. ін-ту (1967—73) і Гарвард¬ 
ського ун-ту (з 1973). Осн. наук, 
праці — з фізики елементарних 
частинок і теорії гравітації. В 
1967 запропонував єдину модель 
електромагн. і слабких взаємо¬ 
дій. Разом з Дж. Швінгером заклав 
основи нового напряму у фізиці 
елементарних частинок — кираль- 
ної динаміки. Нобелівська премія, 
1979 [разом з амер. фізиком Щ. 
Глешоу (н. 1933) і А. Саламом]. 
УЕЛЛЕС (Уеллс; ^еііез) Орсон 
(н. 6.У 1915, Кеноша, Вісконсін)— 
амер. кінорежисер, актор, пись¬ 
менник. Творчу діяльність почав 
1931 як актор театру (Дублін). 
Перший фільм — «Громадянин 
Кейн» (1941, знявся в гол. ролі) 
став явищем не лише амер., а й 
світового кіно. Поставив також 
картини «Прекрасні Емберсони» 
(1942), «Леді з Шанхаю» (1946). 



439 
В кін. 40-х рр. залишив СПІА. 
Серед ін. фільмів — «Макбет» 
(1948), «Містер Аркадін» (за влас¬ 
ним романом, 1955, в обох виконав 
гол. ролі), «Отелло» (1952), «Про¬ 
цес» (1962), «Опівнічні дзвони» 
(1966). Провідна у творчості У.— 
тема влади і її руйнівного впливу 
на людську особистість. Знімався 
також у фільмах ін. режисерів: 
«Третя людина» (1949), «Мобі 
Дік» (1956), «Ватерлоо» (1970) 
та ін. 
Літ.: Орсон Уаллс. Статьи. Свиде- 
тельства. Интервью. М., 1975. 
УьЛЛС (ЧУеІІз) Герберт Джордж 
(21.IX 1866, Бромлі, поблизу Лон¬ 
дона — 13.VIII 1946, Лондон) — 
англ. письменник. Літ. діяльність 
почав 1891. Перша зб. оповідань 
та нарисів — «Вибрані розмови з 
дядьком» (1895). Обдарування У. 
проявилося в жанрі наук.уфанта- 
стичного роману. В романі «Ма¬ 
шина часу» (1895) змалював зви¬ 
родніння бурж. суспільства на ос¬ 
нові законів еволюції, у романі 
«Невидимець» (1897) та ін.— траге¬ 
дію вченого, спотвореного бурж. 
відносинами, що перетворили до¬ 
сягнення наук.-тех. прогресу на 
загрозу людству. Гостросатиричне 
викриття імперіалізму в романі 
«Острів доктора Моро» (1896) та 
ін. послаблюється в творах поч. 
20 ст., особливо в соціально-побу¬ 
тових романах «Кіппс» (1905) та 
ін., де відбилися реформістсько- 
позитивістські погляди У. Після 
Великої Жовтн. соціалістич. ре¬ 
волюції став другом СРСР, але в 
20-х рр. вважав будівництво соціа¬ 
лізму в СРСР утопією (кн. «Росія 
в імлі», 1920, т& ін. ). В 1920 зустрі¬ 
чався з В. І. Леніним. Антиімпе¬ 
ріалістичні та антифашист, пози¬ 
ції У. відображено в романах 
«Містеї) Блетсуорсі на острові 
Ремполі» (1928), «Необхідна обе¬ 
режність» (1941) та ін. Відвідав 
СРСР також 1934. Наприкінці 
життя підтримував англ. кому¬ 
ністів. 
Те.: Укр. перекл.— Країна слі¬ 
пих. К., 1927; Прокинувся. X., 1928; 
Дивна орхідея. X. —К., 1930; Повість 
про дні майбутні. X. —К., 1930; Міс¬ 
тер Блетсуорсі на острові Ремполі. 
К., 1969; Невидимець. К., 1972; Вій¬ 
на світів. Фантастичні романи. К., 
1977; Рос. перекл.— Собрание 
сочинений, т. 1—15. М., 1964. 
Літ.: Кагарлицкий Ю. И. Герберт 
Узллс. М., 1963; Розанова А. Герберт 
Уеллс та його ранні романи. В кн.: 
Уеллс Г. Дж. Війна світів. Фантастич¬ 
ні романи. К., 1967; Левидова И. М., 
Парчевская Б. М. Герберт Джордж 
Узллс. Библиография русских пере- 
водов и критической литературьі на 
русском язьіке. 1898 — 1965. М., 1966. 

75. Б. Бунич-Ремізов, 

|А. А. Розанова. | 
уЄльс. Уелс — півострів на Зх. 
Великобританії. Пл. 20 тис. км2. 
Береги переважно скелясті. Знач¬ 
ну частину У. займають Кембрій- 

Свиноматка уельської породи. 

ські гори (вис. до 1085 м, г. Сноу- 
дон). Родовища кам. вугілля. Клі¬ 
мат помірний, морський. Торфо¬ 
вища, луки, зарості вересу; по 
долинах річок і в передгір’ях — 
дубово-букові ліси та луки. Нац. 
парки — Сноудонія, Брекон-Бі- 
конс. 
уЄльс, Уелс — адм.-політ, час¬ 
тина Великобританії. Займає гори¬ 
стий п-ів Уельс та прилеглий до 
нього о. Англсі. Пл. 20,8 тис. км2, 
нас. бл. З млн. чол., переважно вал¬ 
лійці. Гол. місто — Кардіфф. В 
адм. відношенні поділяється на 
8 графств. Бл. 1000 до н. е. тер. 
У. почали заселяти кімри (племе¬ 
на кельтів). У кін. 1 — на поч. 
5 ст. н. е. прибережною частиною 
У. володів Старод. Рим. У 2-й 
пол. 7 ст. внаслідок англосаксонсь¬ 
кого завоювання Брит. о-вів кель¬ 
ти У. (разом з бриттами, яких 
відтіснили сюди) виявилися від¬ 
різаними від ін. кельтомовних 
областей і стали основою народ¬ 
ності валлійців. Після Норманд¬ 
ського завоювання Англії 1066 
англо-нормандським феодалам 
підкорилися лише прикордонні з 
Англією райони У., ін. зберігали 
незалежність до 1282—84. У 1301 
У. став леном сина англ. короля 
Едуарда III (з того часу «принц 
Уельський» — титул спадкоємця 
англ. престолу). В У.— видобу¬ 
вання кам. вугілля, маш.-буд., 
електротех., нафтопереробна, наф- 
тохім. і хім. пром-сть, вироби, де¬ 
талей для автомобілів. Пд. У.— 
гол. металург, центр країни, що 
сформувався на базі Пд.-Уель¬ 
ського кам.-вуг. басейну і довізній 
руді (виплавка чавуну, сталі, 
кольорових металів). Кустарне 
виготовлення текст, виробів з вов¬ 
ни. Гол. пром. центри: Ронта, Порт- 
Толбот, Суонсі, Баррі, Шоттон. 
У горах розвинуті скотарство м’я- 
со-мол. напряму та вівчарство, 
на узбережній низовині — рослин¬ 
ництво. Рибальство. Лісове г-во. 
У. має досить розвинуту трансп. 
сітку. 
УЕЛЬСЬКА МбВА — мова вал¬ 
лійців. Див. Валлійська мова. 
УЕЛЬСЬКА ПОРбДА СВИ¬ 
НЕЙ — порода свиней м’ясного 
напряму, використовується для 
виробництва бекону. Виведена в 
Англії у 19 ст. схрещуванням міс¬ 
цевих довговухих свиней з азіат, 
породами, а пізніше з шведськими 
ландрасами, яким не поступаються 
за беконними якостями. Уельські 
свині білої масті, мають довгий, 
широкий і глибокий тулуб, добре 
розвинені окістя. Голова невелика 
із звисаючими вухами, ноги неви¬ 
сокі, міцні. На Україну завози¬ 
лись з 1964 у дослідне г-во «Укра¬ 
їнка» Н.-д. ін-ту тваринництва Лі¬ 
состепу і Полісся УРСР. Середня 
жива маса кнурів у 24 місяці ста¬ 
новить 280 кг. Молодняк на від¬ 
годівлі досягає живої маси 100 кг 
за 190 днів при затратах на 1 кг 
приросту маси 3,96 корм. од. Ви¬ 
хід м’яса в туші 60 %. В опоросі 
10 і більше поросят, молочність 
свиноматок за лактащю 65—70 кг 
молока. На відміну від ландрасів 
уельські свині мають міцнішу 
конституцію, менш вимогливі до 
умов годівлі й утримання. Вико¬ 
ристовуються для промислового 
схрещування. /7. П. Остапчук. 

УЖ — річка в Житомир, і Київ, 
областях УРСР, права прит. При¬ 
п'яті (бас. Дніпра). Дозж. 256 км, 
площа бас. 8080 км2. Тече Полісь¬ 
кою низовиною. Русло звивисте, 
подекуди ділиться на рукави. 
Живлення дощове і грунтове. Є 
водосховище. Використовують для 
пром. і побутового водопостачан¬ 
ня, а також зрошування культур, 
пасовищ. На У.— м. Коростень; 
у бас. річки — поклади граніту. 
УЖ — річка в межах Закарп. 
обл. УРСР та в Чехословаччині, 
ліва прит. Лаборця (бас. Тиси). 
Довж. 133 км, площа бас. 2750 
км2. Бере початок на схилах Вер¬ 
ховинського Вододільного хр., те¬ 
че Закарпатською низовиною, шир. 
долини досягає 2—3 км. Живлен¬ 
ня переважно снігове й дощове. 
ГЕС. Використовують для пром. 
і побутового водопостачання та 
зрошування. На річці — м. Уж¬ 
город; у басейні є мінеральні 
джерела. 
«УЖ», «Універсальний журнал»— 
укр. щомісячний літературно-ху¬ 
дожній і громадсько-політ. ілю¬ 
стрований журнал. Видавався 
1928—29 при робітн. газ. «Проле¬ 
тар» (Харків). Вийшло десять 
номерів. Редагували «Уж» Остап 
Вишня, М. Йогансен, Ю. Смолич 
та ін. В журналі друкувалися ху- 
дож. твори Остапа Вишні, Ю. 
Яновського, М. Куліша, Ю. Шов- 
копляса, О. Досвітнього, В. Враж- 
ливого, О. Близька та ін. пись¬ 
менників, переклади творів зару¬ 
біжних л-р, статті на громадсько- 
політ. та морально-етичні теми, 
хроніка культурного і літ.-мис¬ 
тецького життя. 
УЖВіЙ Наталія Михайлівна [н. 
27.VIII (8.IX) 1898, м. Любомль, 
тепер Волин. обл.] — укр. рад. акт¬ 
риса, нар. арт. СРСР (з 1944), Ге¬ 
рой Соціалістичної Праці (1974). 
Член КПРС з 1945. З 1915 вчителю¬ 
вала у селах на Волині й Полтав¬ 
щині. З 1918 брала участь у виста¬ 
вах аматорського драм, гуртка в 
Золотоноші (тепер Черкас, обл.), 
який 1922 було перетворено на пе¬ 
ресувний театр при Наркомосі 
УРСР. У складі агітбригади теат¬ 
ру виступала в селах, у частинах 
Червоної Армії. В 1922—28 — ак¬ 
триса Першого театру Укр. Рад. 
Республіки ім. Шевченка в Києві 
(її першим учителем був І. О. 
Мар’яненко), 1925—26 — Одес. 
держ. драми (тепер Одес. укр. 
муз.-драм, театр їм. Жовтневої 
революції), 1926—36 — Харків, 
укр. драм, театру ім. Т. Г. Шевчен¬ 
ка (до 1935 — <Березіль>). Серед 
ролей 20—30-х рр.— Оксана 
(«Гайдамаки» за Шевченком, інсце¬ 
нізація Л. Курбаса), Маклена 
(«Маклена Граса» М. Куліша), 
Оксана («Загибель ескадри» Кор¬ 
нійчука), Анжеліка («Хворий та й 
годі» Мольєра), Седі («Седі» Мое- 
ма і Колтона), Джулія («Змова 
фієско в Генуї» Шіллера). З 
1936 — в Київ. укр. драм, театрі 
ім. І. Франка, в якому зіграла 
багато різноманітних ролей у п’є¬ 
сах радянської та класичної (віт¬ 
чизняної і зарубіжної) драматур¬ 
гії: Анна («Украдене щастя» 
Франка), Варка («Безталанна» 
Карпенко-Карого), Ліда, Наталка 
Ковшик («Платон Кречет», «Ка¬ 
линовий гай» Корнійчука), Олена 

УЖВІЙ 

Н. М. Ужвій. 
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Череда («Кадри» Микитенка), 
Устина Федорівна («Пора жовтого 
листя» М. Зарудного), Танкабіке 
(«У ніч місячного затемнення» 
М. Каріма), Кручиніна («Без ви¬ 
ни винуваті» О. Островського), 
Софія («Останні» М. Горького), 
Любов Ярова («Любов Ярова» 
Треньова), Єлизавета («Дон Кар- 
лос» Шіллера) та ін. З 1926 зні¬ 
мається в кіно (фільми — «Та¬ 
рас Шевченко», «Устим Карме- 

Н. М. Ужвій у ролях: 1. Анна <4Ук¬ 
радене щастя» І. Франка). 2. Оксана 
(«Загибель ескадри» О. Корнійчука). 
3. Марина Мнішек («Борис Году- 
нов» О. Пушкіна). 4. Беатріче («Ба¬ 
гато галасу даремно» У. Шекспіра). 

люк», «Прометей», «Виборзька 
сторона», «Райдуга» та ін.). У 
1954—71 була головою Укр. те¬ 
атр. товариства. Нагороджена 4 
орденами Леніна, ін. орденами, 
медалями. Держ. премія СРСР, 
1946, 1949. 1951. Держ. премія 
УРСР ім. Т. Г. Шевченка, 1984. 
Іл. див. також до ст. Акторське 
мистецтво, т. І, с. 448—449. 
ЛТт.: Бернацкая Р. П. Наталия Ми- 
хайловна Ужвий. К., 1960; Кисельов 
Й. Поетеса української сцени. К., 
1978; Киселев И. Наталия Ужвий.— 
В кн. Мастера сценьї — Герой Социа- 
листического Труда. М., 1979. 

Р. П. Бернацька. 

УЖГОРОД — місто, центр За- 
карп. обл. УРСР, райцентр. Роз¬ 
ташований на р. Уж. (бас. Тиси), 
у передгір’ях Українських Карпат. 
Залізнична станція, вузол автомоб. 
шляхів, аеропорт. 102 тис. ж. 
(1983). 
За археол. даними, У. виник бл. 
9 ст. У 10—11 ст. входив до 
складу Київської Русі. В кін. 
11 ст. У. разом з частиною Закарп. 
України загарбали утор, феодали. 
З метою мадяризації населення бу¬ 
ло проголошено Ужгородську цер¬ 
ковну унію. З кін. 17 ст. У. був 
під владою Австрії (з 1867 — Авст¬ 
ро-Угорщина). Під час Ракоиі 
Ференца II руху 1703—11 У. пе¬ 
ребував у руках повстанців. Уж¬ 
городі брали участь у революції 
1848—49 в Угорщині. У 90-х рр. 
19 ст. в місті виникла с.-д. 
орг-ція. Під впливом револю¬ 
ції 1905—07 в Росії на багатьох 
підприємствах У. відбулися мі¬ 
тинги і страйки. В 1919 У. загарба¬ 

ла бурж. Чехословаччина. Згодом 
став адм. центром т. з. Підкарпат¬ 
ської Русі. 21.III 1920 в У. відбув¬ 
ся установчий з’їзд Міжнародної 
соціалістичної партії Підкар¬ 
патської Русі. Під її керівни¬ 
цтвом проведено Закарпатський 
політичний страйк 1920. В 1938 
У. загарбала хортистська Угорщи¬ 
на. Під час фашист, окупації 1938 
—44 трудящі У. під керівництвом 
підпільного міськкому партії ве¬ 
ли боротьбу проти загарбників. 
27.Х 1944 місто визволили рад. вій¬ 
ська. В 1945 У. у складі Закарп. 
України возз’єднано з УРСР. З 
1946 У.— центр Закарп. обл. 
До возз’єднання Закарпатської 
України з УРСР промисловість 
міста була представлена кустар¬ 
ними і напівкустарними підпри¬ 
ємствами, кількома невеликими 
з-дами і ф-ками в основному де¬ 
ре вообр. та легкої пром-сті. За 
роки Рад. влади У. став одним з 
важливих пром. центрів Закар¬ 
паття. Докорінно реконструйовано 
старі, споруджено нові пром. під¬ 
приємства. В місті працюють 29 
пром. підприємств (1983). Провід^ 
ні галузі пром-сті — маш.-буд. і 
металообробна, створена за роки 
соціалістичного будівництва (з-ди: 
«Ужгородприлад», експеримен¬ 
тальний газотранспортних турбо¬ 
установок, мех., маш.-буд.), та 
деревообробна (фанерно-меблевий 
комбінат, фурнітурний з-д). Швид¬ 
кими темпами розвивається легка 
(взут., швейна ф-ки) та харч, 
(коньячний, м’ясний і хлібний 
комбінати, молочний, консервний, 
маргариновий, соко-винний з-ди) 
пром-сть. Вироби, буд. матеріа¬ 
лів (з-ди: залізобетонних виробів, 
цегельно-черепичний, каменедро¬ 
бильний). З-д побутової ХІМІЇ. 

У.— важливий культур, центр рес¬ 
публіки. В 1982/83 навч. р. в місті 
було 23 загальноосв. школи (15,7 
тис. учнів), 5 профес.-тех. уч-щ 
(бл. З тис. учнів), 5 серед, спец, 
навч. закладів (2,25 тис. учнів), 
1 вищий навч. заклад — Ужго¬ 
родський університет (9,4 тис. 
студентів). Працюють проектно- 
конструкторські орг-ції та ряд 
відділень і філіалів різних н.-д. 

1 Пагорб Слави 5 Закарпатський краєзнавчий 
2 Будинок жупана ту (18 ст.) музей. Музей народної архітект 
3 Університетська бібліотека (кол. ри й побуту (замок 14-16 ст) 

резиденція єпископа, №46 р.) 6 Закарпатський державший 
4 Обласна філармонія, український музично-драматич • 

Державний заслужений ний театр 
Закарпатський народний хор 7 Кафедральний собор 17 с . 

установ АН УРСР: відділення 
Ін-ту соціальних та екон. проб¬ 
лем зарубіж. країн, Ін-ту ядерних 
досліджень та ін. У місті — 69 ма¬ 
сових б-к (фонд — понад 6,3 млн. 
одиниць зберігання), 21 клубний 
заклад, 3 кінотеатри, 5 кіноуста¬ 
новок з платним показом, Закар¬ 
патський український музично- 
драматичний театр, Закарпат¬ 
ський народний хор, обл. філар¬ 
монія, музеї — Закарпатський 
краєзнавчий музей, Закарпат- 

Ужгород. Панорама частини міста. 

ський музей народної архітекту¬ 
ри та побуту, Закарпатський ху¬ 
дожній музей, Музей історії ре¬ 
лігії та атеїзму і Меморіальний 
музей нар. художника УРСР 
Ф. Ф. Манайла, Позашкільні за: 
клади: міський Палац піонерів і 
школярів, станції юних натураліс¬ 
тів і юних техніків, дитяча заліз¬ 
ниця, 7 дитячих спорт, шкіл. В 
У. міститься вид-во «Карпати». 
Виходять газети: «Закарпатська 
правда> укр. та рос. мовами, 
«Карпаті ігаз со» («Закарпатська 
правда») угор. мовою, «Молодь 
Закарпаття» — укр. та угор. мо¬ 
вами. Обл. радіомовлення і теле¬ 
бачення ведуть передачі укр., 
рос., угор. та молд. мовами. 
Телецентр. 
Пам’ятки архітектури: замок (ві¬ 
домий з 11 ст., перебудовувався в 
14—16 та 17 ст.), у стилі барок¬ 
ко костьол (1762—67); гімназія 
(1784), ратуша (1810), кафедраль¬ 
ний собор (17 ст., перебудова 
1878), єпископський палац (тепер 
б-ка ун-ту, 1646). В 20—30-х рр. 
споруджено будинок Ради Народо- 
вої (тепер обком Компартії Украї¬ 
ни та облвиконком; 1934—36, арх. 
A. Крупка). Серед споруд рад. 
часу — готелі «Ужгород» (1967, 
арх. С. Хапанен), «Закарпаття» 
(1979; арх. М. Гере), Будинок 
політ, освіти обкому Компар¬ 
тії України (1973, арх. О. Мед- 
вецький), муз.-драм, театр (1978, 
арх. Б. Жежерін, С. Афзамет- 
дінова). Пам’ятники: Пагорб Сла¬ 
ви (1945, арх. О. Юсов), Невідо¬ 
мому солдату (1965, арх. В. Сі- 
корський), В. І. Леніну (1965, 
скульптори М. Вронський, О. 
Олійник), монумент «Україна — 
визволителям» (1970, скульптори 
B. та І. Зноба). Поблизу У.—Ми¬ 
колаївська церква-ротонда (с. Го- 
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ряни, 13 ст., фрески— 14 ст.), за 
12 км від У.—Невицький замок 
(14 ст.)» за 20 км — Середнянський 
замок-донжон (12—13 ст.). 
В У. народилися укр. та угор. іс¬ 
торик Ю. К. Жаткович, укр. рад. 
художники Е. Р. Грабовський і 
А. А. Коцка, укр. рад. компози¬ 
тор і піаніст Д. Є. Задор. 
Іл. див. також до ст. Закарпат¬ 
ська область, т. 4, с. 170 — 173. 
Літ.: Часто П. И. Ужгород —Львов. 
Ужгород, 1980. і. П. Машков. 

Ужгород. Замок. 14 — 16 ст. 

Ужгородська церковна 
Унія — об’ єднання православної 
церкви Закарпатської України, 
що була загарбана угор. феодала¬ 
ми, з католицькою церквою. 
Проголошена на церк. соборі в 
Ужгороді 1646 (за ін. джерела¬ 
ми — 1649). Мала на меті мадя¬ 
ризацію закарп. українців і пе¬ 
ретворення їх на католиків. Це 
викликало невдоволення народу 
і нижчого православного духів-' 
ництва. Тільки 1662 за допомогою 
військ, сили єзуїтам удалося до¬ 
могтися фактичного впроваджен¬ 
ня У. ц. у. на всій території Закар¬ 
паття. Після прийняття Народ¬ 
ною Радою Закарпатської Укра¬ 
їни в березні 1945 декрету «Про 
свободу зміни релігії» почалися 
масовий відхід віруючих від уніат¬ 
ської церкви і повернення їх до 
православ'я. В зв’язку з цим у лю¬ 
тому 1949 Мукачівська уніатська 
єпархія оголосила про самороз¬ 
пуск. Акти ліквідації У. ц. у., як і 
ліквідації Брестської унії 1596, 
затвердив помісиий собор Руської 
православної церкви, що відбувся 
ЗО. V—2. VI 1971. 
Ужгородський народ¬ 
ний ТЕАТР — муз.-драматичний 
театр. Засн. 1931. У 1934—35 наз. 
Руський нар. театр (з 1934 — ім. 
М. К. Садовського). 1936—38 — 
Підкарпаторуський нар. театр, 
1939—40 — Угроруський нац. те¬ 
атр, 1944—45 — Ужгородський 
нар. театр. Розвивав традиції Русь¬ 
кого театру товариства «Прос¬ 
віта» в Ужгороді (1921—ЗО). У 
репертуарі: твори укр. письмен- 
ників-класиків, п’єси рос. і зару¬ 
біжних драматургів. У 1946 театр 
реорганізовано в Закарпатський 
український музично-драматич¬ 
ний театр (м. Ужгород). 

. П. К. Медведик. 
Ужгородський раиОн — у 
пн.-зх. частині Закарп. обл. УРСР. 
Утворений 1946. Площа 0,9 тис. 
км2. Нас. 71,0 тис. чол. (1983). 
У районі — 65 населених пунктів, 
підпорядкованих міській, селищ¬ 
ній і 25 сільс. Радам нар. депута¬ 
тів. Центр — м. Ужгород. Більша 
(пд.) частина району розташована 
в межах Закарпатської низовини, 
пн. займає частину Вигорлат-Гу- 
тинського хребта та його перед¬ 
гір’я. 

Корисні копалини: базальти, ту- 
фи, пісковики тощо. Річки: Тиса, 
Латориця, Уж (бас. Дунаю). Грун¬ 
ти дернові й лучні глеюваті та 
глеєві, каштанові. Ліси (бук, 
граб, ясен, тополя, ліщина) зай¬ 
мають 20 % тер. району. В межах 
У. р.— Великодобронський держ. 
заказник. Осн. пром. і культур, 
центр району — місто обл. під¬ 
порядкування Ужгород. Найбіль¬ 
ші підприємства району — ужго¬ 
родські текст.-галантерейна ф-ка 
та лісокомбінат, Розівський ком 
бікормовий з-д. Районний комбі¬ 
нат побутового обслуговування 
(Ужгород) та 5 будинків побуту. 
Осн. напрям розвитку с. г.— тва¬ 
ринництво мол.-м’ясного (скотар¬ 
ство, птахівництво) й землеробст¬ 
во зерново-овочевого напрямів. 
Площа с.-г. угідь 1982 становила 
48,2 тис. га, у т. ч. орні землі — 
26,5 тис. га. Осн. культури: озимі 
пшениця, жито та ячмінь, кукуруд¬ 
за, картопля, тютюн, овочеві. Знач¬ 
ні площі під садами й виноградни¬ 
ками. В У. р.— 7 колгоспів, 9 рад¬ 
госпів, 2 міжгосп. об’єднання (по 
вироби, овочів у закритому грун¬ 
ті та по вироби, кормів і сви¬ 
нини), птахофабрика, райсільгосп- 
техніка, райсільгоспхімія. Заліз- 
нич. вузол Чоп, залізнич. станції — 
Ужгород, Струмківка, Кам’яниця. 
Автомоб. шляхів — 350 км, у т. ч. 
з твердим покриттям — 306 км. 

Тер. району проходять траси наф¬ 
топроводу «Дружба», газопроводу 
«Союз» та лінії електропередачі 
енергосистеми «Мир». У районі — 
59 заг.-осв. та 3 муз. школи; 61 
лік. заклад, у т. ч. 7 лікарень; 
2 санаторії, міжнар. молодіжний 
табір «Верховина» (с. Невицьке), 
17 будинків культури, 49 клу¬ 
бів, 68 кіноустановок, 72 б-ки. У 
с. Пацканьовому У. р. народився 
укр. рад. скульптор-різьбяр В. І. 
Свида. У районі видається газ. 
«Вогні комунізму» (укр. мовою — 
3 1949, угорською — з 1957). 

А. Й. Червичський. 
Ужгородський універси¬ 
тет — вищий навч. заклад М-ва 
вищої і серед, спец, освіти УРСР. 
Засн. 1945 після возз’єднання За¬ 
карпаття з Рад. Україною. В 
1982/83 навч. році в складі ун-ту 
було 11 ф-тів: істор., філол., 
романо-герм. філології, фіз., ма- 
тем., хім., біол., мед., вечірній, 
заочний та загальнотехнічний, на 
яких навчалося 6л. 10 тис. студен¬ 

тів, зокрема на денному відділен¬ 
ні 4,5 тис. Є підготовче відділен¬ 
ня, аспірантура. Працюють проб¬ 
лемні та галузеві н.-д. лабораторії, 
обчислювальний центр, ряд музе¬ 
їв, бот. сад, гірська біобаза, б-ка 
(фонд понад 1 млн. одиниць збе¬ 
рігання). За час існування ун-т 
підготував 25 тис. спеціалістів. 

В. І. Лендєл. 

УЖЕВИЧ Іван (рр. н. ісм. невід.) 
— укр. мовознавець 17 ст. Похо¬ 
див із зх. районів України. Нав¬ 
чався в Краківському та Паризь¬ 
кому ун-тах. Написав (лат. мо¬ 
вою) першу відому нам грамати¬ 
ку старої укр. літ. мови 16—17 
ст. Вона дійшла до нас у двох чи- 
стових автографах 1643 і 1645; 
зберігаються у Франції (перший у 
Нац. б-ці в Парижі, а другий — 
у б-ці м. Арраса). Видана фото- 
способом 1970 з наук, розвідкою, 
а також з укр. перекладом, що 
його зробив Є. М. Кудрицький. 
У граматиці У. традиційно визна¬ 
чено й описано 8 частин мови, по¬ 
рівняно широко подано дієслівні 
форми, особливості керування в 
укр. мові, наведено зіставлення 
з лат. і польською, рідше — з пд.- 
слов’янськими та з староєвр. мо¬ 
вами. 
Те.: Грамматьїка словенская... К., 
1970. П. Д. Тимошенко. 
УЖИТКОВЕ мистецтво — 
див. Декоративно-ужиткове мис¬ 
тецтво. 
УЖбЦЬКИЙ ПЕРЕВАЛ, Ужок— 
перевал через Верховинський Во¬ 
додільний хребет Карпат Україн¬ 
ських, на межі Львів, і Закарп. 
областей УРСР. Лежить на вис. 
889 м. Через перевал прокладено 
з-цю та шосе, що сполучають міста 
Львів і Ужгород. 
УЗАГАЛЬНЕНІ ФУНКЦІЇ — ма- 
тематичне поняття, що узагальнює 
класичне поняття функції. Визна¬ 
чаються як лінійні неперервні 
функціонали (див. Функиіональ- 
ний аналіз) над тим або ін. век¬ 
торним простором осн. функцій 
Ф (х). Осн. простором є, напр., 
сукупність нескінченно диферен- 
ційовних фінітних функцій, в 
якій запроваджено поняття збіж¬ 
ності: фп (*)-» ф (*), якщо для всіх 
ПОХІДНИХ ф^ (х) прямує ДО ф^ (*) 

рівномірно, причому ВСІ ф„ (*) = 

= 0 при | х | ^ С (С від я не зале¬ 
жить). При цьому звичайні локаль¬ 
но підсумовувані функції ( (*) 
ототожнюються з функціоналами 
(регулярними У. ф.) виду 

Ь 

і/. Ф) = $ Н*> Ф <х )<1х 
а 

У. ф. запровадив П. А. М. Дграк 
у дослідженнях з квантової меха¬ 
ніки, де він систематично викори¬ 
стовував поняття дельта-функції 
та її похідних. Основи матем. тео- 

УЗАГАЛЬНЕНї 
ФУНКЦІЇ 

І. Ужевич. «Грамматьї¬ 
ка словенская.1645. 
Титульна сторінка. 

Навчально- лаборатор¬ 
ний корпус Ужгород¬ 
ського університету. 
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УЗАГАЛЬНЕННЯ 

Герб Узбецької РСР. 

УЗБЕЦЬКА РСР 

Площа — 
447,4 тис. кма 
Населення — 
17 039 тис. чол. 
(на 1.Т 1983) 
Столиця — 
и. Ташкент 

рії У. ф. заклав 1936 С. ІІ. Собо- 
лєв, а систематично виклав франц. 
математик Л. Шварц (н. 1915). 
В подальшому теорія У. ф. розви¬ 
валась у працях В. С. Владими¬ 
ровіг, І. М. Гельфанда (н. 1913), 
Г. Є. Шилова (1917—75) та ін. 
у зв'язку з потребами матем. ана¬ 
лізу, матем. фізики та ін. розділів 
математики. Див. також Гармо- 
нічний аналіз. Диференціальні 
рівняння. 
УЗАГАЛЬНЕННЯ — логічний 
процес переходу від одиничного до 
загального чи від менш загаль¬ 
ного до більш загального знання, 
а також результат цього проце¬ 
су. У. здійснюється шляхом аб¬ 
страгування від специфічних і 
виявлення заг. ознак (властиво¬ 
стей, відношень тощо), притаман¬ 
них предметам розглядуваної га¬ 
лузі. У. застосовується при утво¬ 
ренні понять, суджень, теорій. 
Прикладом гранично узагальнено¬ 
го знання є категорії, що відоб¬ 
ражають універсальні закономірні 
зв’язки і відношення, які існують 
в об’єктивній дійсності. Узагаль¬ 
нене знання дає змогу глибше від¬ 
образити дійсність, проникнути 
в її сутність. Див. також Абст¬ 
ракція. 
узамбАрська ФІАЛКА — 
див. Сенполія. 
УЗБЕК Султан Мухаммед (р. н. 
невід.— п. 1342) — хан Золотої 
орди 1313—42. За правління У. 
Золота орда досягла найбільшої 
військ, могутності. Запровадив 
іслам як держ. релігію. Боючись 
посилення Русі, проводив полі¬ 
тику нацьковування рус. князів 
один на одного. В 1327 У. приду¬ 
шив антиординське нар. повстання 
в Твері, розорив Тверське князів¬ 
ство, після чого поділив осн. те¬ 
риторії Пн.-Сх. Русі на дві части¬ 
ни, віддавши їх під владу моск. 
і суздальському князям. Засну¬ 
вав м. Сарай-Берке (див. Сарай 
Старий і Сарай Новий). З ім’ям 
У. пов’язане будівництво мечетей, 
палаців на Поволжі і в Криму. 
УЗБЕКИ (самоназва — узбек) — 
нація в СРСР, основне населення 
Узб. РСР. Живуть також в ін. 
республіках Рад. Союзу — Тадж. 
РСР, Кирг. РСР, Каз. РСР, 
Туркм. РСР, РРФСР і за рубежем, 
переважно в Афганістані. Заг. 
чисельність У.— 14,5 млн. чол. 
(1980, оцінка). Чисельність У. 
в СРСР — 12 456 тис. чол. (1979, 
перепис; з них в Узб. РСР — 10 569 
тис. чол.). Мова — узбецька (див. 
Узбецька мова). Віруючі У.— му- 
сульмани-суніти (див. Сунізм). 
Предки У.— саки, масагети, а 
пізніше — хорезмійці, согдійці. В 
9—10 ст. У. сформувалися в на¬ 
родність внаслідок змішання Іра¬ 
ном овних народів з тюркськими. 
В 16 ст. У. асимілювали частину 
кочових племен з Дешт-і-Кипча- 
ку. У. здавна мали високу культу¬ 
ру зрошуваного землеробства. У 
них були також розвинуті ремесла, 
торгівля і культура. У 2-й пол. 19 
ст. ввійшли до складу Росії, що 
мало для них прогресивне зна¬ 
чення. В кін. 19 — на поч. 20 ст. 
почалася консолідація У. у бурж. 
націю^ але цей процес не завершив¬ 
ся. Після Великої Жовтн. соціалі¬ 
стки. революції в ході соціалістич¬ 
ного будівництва У. консоліду¬ 

валися в соціалістичну націю і 
разом з ін. соціалістичними нація¬ 
ми і народностями СРСР утвори¬ 
ли нову соціальну та інтернаціо¬ 
нальну спільність — радянський 
народ. За роки Рад. влади Узбе¬ 
кистан з відсталої окраїни царської 
Росії перетворився на республіку 
з розвинутою індустрією і високо- 
розвинутим колективізованим с. г. 
(землеробство і тваринництво). 
Виросли пром. міста, а також упо¬ 
рядковані колг. села з будівлями 
сучас. типу. Нац. одяг У. поєдну¬ 
ється з сучас. одягом міськ. ти¬ 
пу. Глибокі зміни відбулися в куль¬ 
турі й побуті У. Зникли патріар- 
хально-феод. звичаї, ліквідовано 
неписьменність; зросла нац. інте; 
лігенція. Про історію, економіку і 
культуру У. див. Узбецька Радян¬ 
ська Соціалістична Республіка. 
Літ.: История Узбекской ССР, т. 1— 
4. Ташкент, 1967—68; История Уз¬ 
бекской ССР. Ташкент, 1974. 

X 3 Зіяєв. 
УЗБЕЦЬКА мОва — мова уз¬ 
беків. Належить до тюркських 
мов. Розмовляє нею в СРСР понад 
12 млн. чол. (1979, перепис). В 
У. м. розрізняють 3 наріччя: 
карлуцьке, кипчацьке й огузьке. 
Сучасна літ. У. м. сформувалася 
на основі ташкентської й ферган¬ 
ської груп говорів карлуцького на¬ 
річчя. Гол. риси У. м. у фонетиці — 
наявність 6 голосних і 23 приголос¬ 
них; морфологічна будова аглю¬ 
тинативна, іменник має категорії 
відмінка, числа, присвійності й 
присудковості; вживаються після- 
йменники. У. м.— старописемна. 
До 1927 писемність на основі араб, 
алфавіту, з 1927 — латинського, 
а з 1939 — на рос. графічній осно¬ 
ві. Про л-ру У. м. див. Узбецька 
РСР, розділ Література. 
Літ.: ЇСононов А. Н. Грамматика сов- 
ременного узбекского лиуературного 
язьїка. М.—Л., 1960; Узбек тили 
грамматакаси, т. 1—2. Тошкент, 1975 
— 76; Узбек тили лексико лоти яси. 
Тошкент, 1981. А. Ігиаєв. 
УЗБЕЦЬКА РАДЯНСЬКА со- 
ЦІАЛІСТЙЧНА РЕСПУБЛІКА, 
Узбекистан. 
Загальні відомості. Узб. РСР утво¬ 
рено 27.Х 1924. Розташована в 
центр, частині Серед. Азії. На 
Пн. і Зх. межує з Каз. РСР, на 
Сх.— з Кирг. РСР і Тадж. РСР, 
на Пд.— з Туркм. РСР. На Пд. 
також проходить частина держ. 
кордону СРСР з Афганістаном. 
Включає Каракалпацьку Авто¬ 
номну Радянську Соціалістичну 
Республіку. Поділяється на 11 адм. 
областей, має 158 р-нів, 113 міст 
і 90 с-щ міськ. типу. Карти див. 
на окремому аркуші, с. 416—417. 
Державний лад. Узб. РСР — суве¬ 
ренна рад. соціалістична д-ва, 
що входить до складу СРСР. 
Діючу Конституцію Узб. РСР 
прийнято 19.IV 1978 позачерговою 
6-ю сесією Верховної Ради Узб. 
РСР 9-го скликання. Найвищий 
орган держ. влади і єдиний зако¬ 
нодавчий орган Узб. РСР — одно¬ 
палатна Верховна Рада Узб. РСР, 
що обирається населенням строком 
на 5 років. Верховній Раді Узб. 
РСР підзвітна обирана нею Пре¬ 
зидія Верховної Ради Узб. РСР — 
постійно діючий орган Верховної 
Ради республіки, який здійснює 
в межах, передбачених Консти¬ 
туцією Узб. РСР, функції найви¬ 

щого органу держ. влади республі¬ 
ки в період між сесіями Верховної 
Ради Узб. РСР. Верховна Рада 
утворює Уряд Узб. РСР — Раду 
Міністрів Узб. РСР — найвищий 
виконавчий та розпорядчий орган 
держ. влади республіки, відпові¬ 
дальний перед нею і підзвітний їй. 
Місцевими органами державної 
влади в областях, районах, мі¬ 
стах, селищах і кишлаках Узб. 
РСР є відповідні Ради нар. депу¬ 
татів, що обираються населенням 
строком на 2,5 року. Всі Ради нар. 
депутатів Узб. РСР обираються 
громадянами, які досягли 18 років, 
на основі заг., рівного й прямого 
виборчого права при таємному го¬ 
лосуванні. Найвищий суд. орган 
республіки — Верховний Суд Узб. 
РСР, обирається Верховною Ра¬ 
дою Узб. РСР строком на 5 років. 
Природа. У. розташований у межи¬ 
річчі Амудар’ї та Сирдар’ї. Більша 
частина тер. республіки рівнинна, 
зайнята Тиранською низовиною. 
В межах рівнинної частини виді¬ 
ляються плато Устюрт, гори Бу- 
кантау, Тамдитау, Кульджуктау 
(вис. до 785 м), западина Минбу- 
лак (—12 м) та алювіально-дельто¬ 
ва рівнина Амудар’ї з окремими 
височинами — Кубетау, Мангир, 
Тузкир та ін. Більшу частину 
рівнин займає пустеля Кизилкум. 
На крайньому Пн. Сх.— хребти 
Тянь-Шаню: ІКаржантау, Угамсь- 
кий, Пскемський, Чаткальський, 
Курамінський. На лівобережжі 
Сирдар’ї розташована лесова рів¬ 
нина — Південний Голодний степ. 
Ферганська долина відокремлює 
Зх. Тянь-Шань від хребтів Алай- 
ського, Туркестанського та Зерав- 
шанського. На крайньому Пд.— 
Кашкадар’їнська та Сурхандар’їн- 
ська улоговини, розділені Гіссар- 
ським хр. (вис. до 4643 м, пік ім. 
XXII з’їзду КПРС) та його від¬ 
рогом Байсунтау, вздовж пд.-сх. 
кордону У.— хр. Бабатаг. У. бага¬ 
тий на різноманітні корисні копа¬ 
лини, гол. з них — нафта і газ, 
є також вугілля, заліз., полімета¬ 
леві, марганцеві, титанові, алю¬ 
мінієві руди, мінеральні солі; не¬ 
рудна сировина: плавиковий та 
польовий шпати, графіт, озоке¬ 
рит, сірка, кварц, вапняки, гіпс, 
дорогоцінне каміння, джерела мі¬ 
неральних вод. На тер. У. поєдну¬ 
ються риси помірного та субтро¬ 
пічного, середземноморського клі¬ 
мату. Пересічна т-ра січня (на рів¬ 
нинах та в передгірних районах) 
бл. —8° (ст. Чурук на У спорті), 
на крайньому Пд. +2,8° (Термез), 
абс. мінімум —37° (ст. Чурук). Пе¬ 
ресічна т-ра липня від +26° на 
Пн. до +30° на Пд., абс. макси¬ 
мум + 49,6° (Термез). Річна кіль¬ 
кість опадів 100—200 мм на рівни¬ 
ні та понад 1000 мм в горах. На 
тер. У. значна кількість льодови¬ 
ків, які відіграють важливу роль у 
живленні рік. Внутр. води нале¬ 
жать до безстічного бас. Аральсь¬ 
кого м. Гол. ріки — Амудар’я та 
Сирдар’я. Ріки мають снігово-льо¬ 
довикове живлення, води більшос¬ 
ті з них використовують для зро¬ 
шення. В межах республіки — ча¬ 
стина Аральського м. Є штучні 
озера-водосховшца — Каттакур- 
ганське, Кайраккумське, Чарда- 
ринське, Тюяоугузьке, Чарвакське 
та ін. Переважають ландшафти 
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пустель і напівпустель. У пустелі 
(до вис. 250—300 м) на піщаних 
та сіро-бурих пустельних грунтах, 
такирах, солончаках ростуть осока, 
акація жовта, калігонум, саксаул, 
астрагали, солянки; у напівпусте¬ 
лі на світлих сіроземах — тонконіг, 
полин. У передгір’ях на звичайних 
і темних сіроземах (на вис. 500— 
1500 м) — ефемери та ксерофітні 
злаки, а також напівчагарники й 
чагарники — фломіс, псорален, 
кузинія, ферули, мигдаль, баярка, 
фісташки. Середньогір’я (вис. 
1500—3000 м) зайняті лугово-лісо¬ 
вою рослинністю на підзолистих 
бурих та коричневих грунтах. Се¬ 
ред різнотрав’я та різноманітних 
чагарників (шипшина, жимолость, 
бароарис, таволга) трапляються 
окремі дерева та гаї волосько¬ 
го ^ горіха, клена туркестансько¬ 
го, аличі, фісташки, яблуні (на 
Пн.) та граната, інжира, унабі 
(на Пд.). На високогір’ях — в ос¬ 
новному типчакові степи на бурих 
лугово-степових грунтах. В У. ба^ 
гатий та різноманітний тваринний 
світ. У степах водяться джейран, 
вовк, лисиця; в пустелях — заєць- 
толай, кара кал, барханний кіт, ба¬ 
гато дрібних гризунів та плазунів 
(степова черепаха, круглоголов¬ 
ки, агами, гекони, варан, степовий 
удав, ефа та гюрза), а також птахів 
(саксаульна сойка, дрофи, беркут); 
у тугайних лісах — дика свиня, 
очеретяний кіт, тигр, багато пта¬ 
хів (качки, чаплі, фазани, чорні 
ворони, рижі славки); в горах — 
барс, ведмідь, сурки, полівки, з 
птахів — кеклик, улар, орли, гри¬ 
фи та ін. Характерні саранові та 
павукоподібні (скорпіони, фалан¬ 
ги, каракурт). Для охорони та роз¬ 
ведення рідкісних тварин і рослин 
в У. створено заповідники: Заа- 
минський, Чаткальський, Нура- 
тинський, Кизилсуйський, Арал- 
пайгамбарський, Каракульський, 
Зеравшанський, Бадайтугайський, 
Кизилкумський та ін., 9 заказників, 
Народний парк. О. Ю. Пославська. 

Населення. Осн. населення — уз¬ 
беки (10 569 тис. чол., тут і нижче 
1979, перепис). У республіці жи¬ 
вуть також росіяни (1666 тис. 
чол.), татари (649 тис. чол.), ка¬ 

захи (620 тис. чол.), таджики (595 
тис. чол.), каракалпаки (298 тис. 
чол.), корейці (163 тис. чол.), кир¬ 
гизи (142 тис. чол.), українці (114 
тис. чол.) та ін. Пересічна густота 
нас.— 38,1 чол. на 1 км2 (1983). 
Найгустіше населені Андиж., 
Ташк., Ферг. і Хорезм. області, 
найрідше — Каракалп. АРСР, Бу- 
хар. обл. Міське населення стано¬ 
вить 42 % (1983). Найбільші міс¬ 
та: Ташкент, Самарканд, Анди¬ 
жан, Наманган, Коканд, Бухара, 
Фергана. 
Історія. Тер. У. заселена з часів 
палеоліту. В 1-му тис. до н. е. на 
тер. У. виникли рабовласницькі 
д-ви Бактрія, Хорезм, Согд (див. 
Согдіана), Парфянське царство. 
В 6 ст. до н. е. на більшій частині 
Серед. Азії встановлено владу 
Ахеменідів. У 329—327 до н. е. 
цю територію завоював Александр 
Македонський. Місцеве населення 
вело боротьбу проти загарбників; 
одним з найбільших було повстан¬ 
ня під проводом Спітамена (4 ст. 
до н. е.). В період розвитку рабо¬ 
власницьких відносин (4 ст. до 
н. е.— 5 ст. н. е.) на землях сучас¬ 
ного У. було створено широку іри¬ 
гаційну систему, зростали міста. 
Близько 250 до н. е. на території 
Серед. Азії виникло Греко-Бак- 
трійське царство. Після його роз¬ 
паду в серед. 2 ст. до н. е. утвори¬ 
лися самостійні держ. об’єднання 
у Фергані, на Пн. У. і в Хорезм і, 
на Пд. У. З кін. 1 ст. до н. е. і 
до серед. 4 ст. н. е. Серед. Азія, 
включаючи тер. сучас. У., входи¬ 
ла до Куіианського царства. В 
серед. 5 ст. завершилося утворення 
на тер. Серед. Азії д-ви ефталітгв. 
Вона розпалася в 60-х рр. 6 ст. під 
натиском тюрків; останні створи¬ 
ли д-ву Тюркський каганат. В 7— 
8 ст. тер. У. завоювали араби, які 
насильно запровадили іслам. Про¬ 
ти завойовників спалахнув ряд 
повстань, зокрема під проводом 
Муканни (8ст.). В 9—10 ст. тер. У. 
входила до Тахіридів держави і 
Саманідів держави. Відбувався 
дальший розвиток продуктивних 
сил, розвивалися с. г., ремесла і 
торгівля (зокрема, з Китаєм, Бул- 
гаріею. Руссю), культура; склалися 

Територія, приєднана 
до Росії в 1881-95 рр. 

Територія й кордони залежних 
•/ /ті від РосЯ Хівинського ханства 

та Бухарського емірату 

_ Кордони володінь Бухари нн . ьн • і 
І Росії на Памірі до 1895 р. 

Державні кордони 
в 1895 р. 

Межі й центри областей, що 
(§)*входили до складу Туркестан- Сучасні кордони 
^ ського генерал-губернаторства ииш,,и Узбецької РСР 

наприкінці 19 ст. 

феодальні відносини. В кін. 10 ст. 
більша частина тер. У. ввійшла 
до складу д-ви Караханідів, пд. 
частина — до д-ви Газневідів. У 
1219—21 У. завоювали орди Чінгіс- 
хана. Тяжкий гніт завойовників 
викликав ряд нар. повстань, най¬ 
більшим з них було повстання 1238 
в Бухарі під проводом Махмуда 
Тарабі. В 2-й пол. 14—15 ст. тер. 
У. входила до складу д-ви Тімура 
і Тімуридів. У кін. 15 — на поч. 
16 ст. Серед. Азію завоювали ко¬ 
чові узб. племена на чолі з Шейба- 
ні-ханом (див. Шейбаніди, Шейба- 
шдів держава). Кочовики-узбеки 
ввійшли до складу середньоазіат. 
тюркомовної народності, яка сфор¬ 
мувалася тут у 11—12 ст., передав¬ 
ши їй свою назву. Значного розвит¬ 
ку набула узб. культура, зокрема 
л-ра. В 16 ст. від Бухарського 
ханства відокремилися самостій¬ 
ні уділи — Хорезм, Балх та ін. 
Виникло Хівинське ханство. В 
40-х рр. 18 ст. Бухару завоювали 
Іран. війська Наоір-шаха. На 
поч. 18 ст. утворилося Кокандське 
ханство. 
В 1-й пол. 19 ст. значно розшири¬ 
лося екон. і політ, проникнення 
царської Росії в узб. ханства, що 
почалося ще в кін. 18 ст. Посили¬ 
лося проникнення сюди й англ. 
капіталу. В 2-й половині 19 ст. 
почався наступ російських військ 
на територію У. В 1867 на при¬ 
єднаних землях було утворено 
Туркестанське генерал-губерна¬ 
торство з центром у Ташкенті. В 
70-х рр. Кокандське, Бухарське і 
Хівинське ханства визнали про¬ 
текторат Росії. Приєднання У. до 
Росії, незважаючи на колоніальну 
політику царизму, мало історично 
прогресивне значення: було лікві¬ 
довано феод, роздробленість, фе¬ 
од. війни і міжусобиці; У. було 
втягнуто в екон. систему заг.-рос. 
капіталізму, що розвивався, фор¬ 
мувався нац. рооітн. клас. На У. 
поширився вплив прогресивної 
рос. науки й культури. У. став од¬ 
ним з осн. постачальників бавовни 
для рос. пром-сті. З кін. 19 ст. від¬ 
бувався дальший розвиток міст, 
пром-сті. З розвитком капіталі¬ 
стичних відносин в У. почався 
процес формування узб. бурж. 
нації. В с. г. панували феод, від¬ 
носини. У 80—90-х рр. відбули¬ 
ся перші виступи робітників. 
На початку 20 ст. в У. виник¬ 
ли с.-д. гуртки. Трудящі бра¬ 
ли активну участь у революції 
1905—07. В революц. подіях 1905 
в У. брали участь солдати окремих 
частин рос. армії. В Ташкенті, 
Самарканді та ін. містах було ство¬ 
рено с.-д. військ, орг-ції. В 1912 
відбулося повстання саперів під 
Ташкентом. Середньоазіатське 
повстання 1916 охопило майже 
всю тер. У. Після Лютн. револю¬ 
ції 1917 в краї почалося створення 
Рад робітн. і солдат, депутатів. 
Відбувалося формування й контр- 
революц. націоналістичних орг-цій 
узб. буржуазії, феодалів і духіву 
ництва. В квітні 1917 в Ташкенті 
було створено Туркестанський к-т 
Тимчасового уряду, до якого пе¬ 
рейшла вся влада в краї. Пово¬ 
ротним пунктом в історії У. була 
перемога Великої Жовтн. соціалі¬ 
стичної революції. 28.Х (10.XI) 
1917 в Ташкенті почалося збройне 
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Самаркандський хіміч¬ 
ний завод. 

Заготівля бавовни в 
Акалтинському районі. 

повстання робітників і солдатів, що 
завершилося 1 (14).XI встановлен¬ 
ням Рад. влади в місті. Протягом 
листопада 1917 — січня 1918 Рад. 
влада перемогла на значній частині 
тер. У., за винятком Бухарського 
і Хівинського ханств. Утворена 
узб. бурж. націоналістами з допо¬ 
могою рос. білогвардійців у листо¬ 
паді 1917 в Коканді т. з. Коканд¬ 
ська автономія була в лютому 
1918 ліквідована загонами червоно- 
гвардійців і повсталими сел. ма¬ 
сами. У квітні 1918 було утворено 
Туркестанську Автономну Ра¬ 
дянську Соціалістичну Республі¬ 
ку в складі РРФСР. У лютому 
1920 трудящі Хіви, підтримані 
частинами Червоної Армії, пова¬ 
лили феод, деспотичний режим і 
в квітні створили Хорезмську на¬ 
родну радянську республіку. На 
весну 1920 було визволено май¬ 
же всю Ферганську долину. У 
вересні 1920 було встановлено Рад. 
владу в Бухарі, невдовзі тут було 
проголошено Бухарську народну 
радянську республіку. На поч. 
1922 значну частину її захопили 
басмачі (див. Басмацтво). їхні 
осн. сили розгромлено влітку 
1922, повністю знищено 1926. Після 
розгрому інтервентів і внутріш¬ 
ньої контрреволюції трудящі У. 
стали на шлях мирного соціаліс¬ 
тичного будівництва. Навесні 1921 
було почато земельно-водну ре¬ 
форму. В жовтні 1924 внаслі¬ 
док національно-державного роз¬ 
межування радянських республік 
Середньої Азії утворено Узб. 
РСР. До 1929 до її складу входила 
Тадж. АРСР. За роки Рад. влади 
У. з відсталої окраїни царської 
Росії перетворився на передову 
індустр.-агр. республіку. В 1926— 
29 на всій тер. Узб. РСР проведе¬ 
но зем.-водну реформу. В 30-х рр. 
здійснено колективізацію с. г., 
створено великі іригаційні спору¬ 
ди, зокрема Великий Фергансь¬ 
кий канал та ін. канали. За роки 
передвоєн. п’ятирічок збудовано 
понад 500 пром. підприємств, у 
т. ч. з-д «Ташсільмаш», Ташкент¬ 
ський текст, комбінат та ін. Вели¬ 
ку допомогу У. в соціалістичному 
будівництві подали всі братні на¬ 
роди СРСР. Робітники центр, райо¬ 
нів Російської Федерації, Сибі¬ 
ру, Уралу, України брали участь 
у спорудженні Чирчикського 
електрохім. комбінату, Великого 
Ферганського каналу тощо. Здійс¬ 
нювалася культур. революція. 
Сформувалася узб. соціалістична 
нація. В результаті проведення ле¬ 
нінської нац. політики У. здійс¬ 
нив перехід від феод, ладу до со¬ 
ціалізму, минувши капіталізм. З 
початком Великої Вітчизн. війни 
1941—45 нар. г-во республіки було 
перебудовано на воєн. лад. З при¬ 
фронтових районів, у т. ч. з Украї¬ 
ни, в У. евакуювали бл. 100 пром. 
підприємств, значну кількість 

наук, установ і культур, закладів. 
У республіці було сформовано ряд 
військ, з’єднань. 120 тис. воїнів 
з У. нагороджено орденами й ме¬ 
далями, 282 чол. удостоєно звання 
Героя Рад. Союзу (в т. ч. 45 чол. за 
подвиги в битві за Дніпро 1943). 
Трудящі У. подали значну допомо¬ 
гу у відбудові нар. г-ва районів, 
визволених від нім.-фашист, оку¬ 
пантів. Зокрема, на Україну було 
відправлено багато тракторів, ав¬ 
томобілів, паровозів, пром. устат¬ 
кування тощо. В післявоєнний пе¬ 
ріод нар. г-во У. досягло значних 
успіхів. Трудящі У. разом з усі¬ 
ма народами Рад. Союзу перетво¬ 
рюють у життя лінію партії на 
удосконалення розвинутого со¬ 
ціалізму. Узб. РСР нагороджено 
орденами Леніна (1939, 1956, 
1980), Дружби народів (1972), 
Жовтневої Революції (1974). 

М. А. Ахунова. 

Комуністична партія Узбекистану. 
В лютому 1925 на І з’їзді партійної 
орг-ції Узбекистану оформлено 
створення Комуністичної партії 
(більшовиків) Узбекистану — 
КП(б) Узбекистану, що виділила¬ 
ся із складу КП(б) Туркестану 
(створена 1918) після нац.-держ. 
розмежування республік Серед¬ 
ньої Азії. З жовтня 1952 має сучас¬ 
ну назву. На 1.1 1983 налічувала 
578 700 членів і 26 953 кандидати у 
члени партії. Черговий, XX з’їзд 
відбувся 3—5.II 1981. Перший сек¬ 
ретар ЦК Компартії Узбекиста¬ 
ну — І. Б. Усманходжаєв (з 1983). 
ЛКСМ Узбекистану засновано в 
квітні 1925. На 1.1 1983 в її ла¬ 
вах було 3 171 993 комсомоль¬ 
ці. Профспілки Узбекистану на 
1.1 1983 налічували 5700 тис. чо¬ 
ловік. 
Народне господарство. У. —рес¬ 
публіка багатогалузевої індустрії 
та інтенсивного механізованого с.г. 
Нар. г-во У. є складовою частиною 
єдиного народногосподарського 
комплексу СРСР. У.— район зро¬ 
стаючої важкої пром-сті, розвину¬ 
тої легкої і харч, пром-сті, найпо¬ 
тужніша в СРСР бавовняна база 
(61 % бавовни-волокна СРСР, 
1982), що стала стрижнем усього 
агропромислового комплексу рес¬ 
публіки. Загальносоюзне значення 
мають також шовківництво, кара¬ 
кулівництво, плодівництво, вино¬ 
градарство, овочівництво. У за¬ 
гальносоюзному тер. поділі праці 
республіка посідає 1-е місце за ви¬ 
роби. бавовни-волокна, шовку-сир- 
цю, стебла кенафу, бавовнозби¬ 
ральних машин, бавовноочищу- 
вачів, тракторних бавовняних 
сівалок, бавовноочисного устатку¬ 
вання; 2-е місце — за випуском 
прядильних машин і вироби, ка¬ 
ракулю; 3-є місце — за вироби, 
мостових електричних кранів, ба¬ 
вовняних тканин, олії, рису, ово¬ 
чів; 4-е місце — за видобутком 
природного газу, вироби, шовко¬ 
вих тканин. Обсяг пром. продук¬ 
ції У. 1982 зріс порівняно з 1940 
у 18 раз, с. г.— у 4,73 раза. В 1982 
у валовому сусп. продукті респуб¬ 
ліки частка пром-сті становила 
33,8 %, с. г.—32,4 %, буд-ва — 
11.1 %, транспорту і зв’язку — 
4,3 %. Капіталовкладення в нар. 
г-во республіки 1982 дорівнювали 
5963 млн. крб. (1940 — 202 млн., 
1965 — 2021 млн. крб.). Продук¬ 

тивність праці 1982 зросла проти 
1970 в пром-сті в 1,2 раза, в с. г.— 
більше ніж в 1,3 раза, вбуд-ві — 
в 1,6 раза. Нац. доход республіки 
збільшився за 1971—82 в 2,4 раза. 
Виплати і пільги з сусп. фондів 
споживання зросли за цей період в 
2,2 раза, роздрібний товарооборот 
— у 2,3 раза. Введено в дію 64 101 
тис. м2 заг. (корисної) житл. пло¬ 
щі. У. входить до Середньоазіат¬ 
ського екон. району СРСР і має 
тісні зв’язки з іншими районами 
країни. 
Промисловість. У.— рес¬ 
публіка високорозвинутої індуст¬ 
рії. Тут створено значний паливно- 
енерг. комплекс з потужною елек¬ 
троенергетикою, велике машино¬ 
будування, кольорову металургію, 
хім., легку і харч, пром-сть. За 
роки Рад. влади істотні зміни від¬ 
булися в тер. розміщенні про¬ 
мислового виробництва. В 1913 
бл. 70 % всіх пром. підпри¬ 
ємств було розміщено у Фергансь¬ 
кій долині; нині гол. індустр. ра¬ 
йоном став Ташкент і Ташк. обл. 
Створено потужні пром. вузли в 
Самарк. і Бухар. обл., збудовано 
підприємства в пд. районах і по¬ 
низзі Амудар’ї. Прискореними 
темпами розвивається пром-сть у 
Джизак., Кашка дар., Сирдар. і На- 
манг. обл. Енергетика представ¬ 
лена Чирчик-Бозсуйськими ГЕС, 
Фархадською і Чарвакською ГЕС, 
Кувасайською, Ташкентською, Ан- 
гренською, Навоїйською, Сир¬ 
дар’їнською ДРЕС. Понад 90 % 
електроенергії виробляють тепло¬ 
ві електростанції. Основною га¬ 
луззю паливно-енергетичного ком¬ 
плексу республіки є газова про¬ 
мисловість (понад 70 % палива). 
Осн. райони газодобувної пром- 
сті — Бухар. і Кашка дар. обл., а 
також Ферг. і Сурхандар. обл. 
Вугільна пром-сть зосереджена в 
Ангренському і Шаргунському ба¬ 
сейнах, нафтова — гол. чин. у 
Ферг. долині і Бухар. обл., а та¬ 
кож Сурхандар. і Кашкадар. обл. 
Чорна металургія представлена 
Узб. металургійним заводом (Бека- 
бад). Кольорова металургія є од¬ 
нією з провідних галузей і має за¬ 
гальносоюзне значення, розвинута 
в основному в Ангрен — Алмалик- 
ському р-ні, представлена мідною, 
свинцево-цинковою, вольфрамо- 
молібденовою, алюм. галузями 
(Алмаликський гірничо-металург. 
комбінат, Узб. комбінат тугоплав¬ 
ких і жароміцних металів у м. Чир- 
чику, «Узбекзолото» та ін.). На 
кін. 60-х рр. У. став одним з вели¬ 
ких центрів хім. пром-сті. Особ¬ 
ливо розвинуто вироби, мінераль¬ 
них добрив для бавовництва — 
Чирчикське виробниче об’єднання 
«Електрохімпром», Кокандський 
суперфосфатний і Самарк. хім. 
з-ди, ферг. виробниче об’єднання 
«Азот», виробниче об’єднання 
«Навоїазот», Алмаликський хім. 
завод. Підприємства гідролізної 
пром-сті (Андижан, Фергана, Ян- 
гіюль), по вироби, хім. волокон 
і ниток (Фергана), пластмас (Ахан- 
гаран, Джизак), товарів побут, хі¬ 
мії (Алмалик, Наманган), лако¬ 
фарбової продукції (Ташкент). 
Машинобудування представлено 
багатьма галузями. В У. створено 
базу с.-г. машинобудування, що 
обслуговує як місц. потреби ба- 
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вовницького агропром. комплек¬ 
су, так і потреби ін. республік 
Серед. Азії (з-ди чТашсільмаш», 
«Узбексільмаш», «Чирчиксіль- 
маш», Ташкентський тракторний 
та ін.). Маш.-буд. підприємства 
У. випускають також машини, 
екскаватори, підйомні крани, ка¬ 
бель, радіотех. апаратуру, устат¬ 
кування для текст., вуг., хім., 
нафтової і газової пром-сті (Таш- 
кент, Самарканд, Андижан, Ко¬ 
канд, Чирчик). Розвиваються 
верстатобудування та інструмен¬ 
тальна пром-сть, приладобуду¬ 
вання, трансп., буд.-шляхове та ін. 
машинобудування. Осн. продук¬ 
ція пром-сті буд. матеріалів: це¬ 
мент, шифер, стінові матеріали, 
залізобетонні конструкції, виро¬ 
би з пластмас, мінеральної вати 
тощо (Бекабад, Кувасай, Ангрен, 
Ахангаран, Навої, Ташкент). Про¬ 
відна галузь легкої пром-сті — 
текст., V т. ч. бавовноочисна (Ян- 
гіюль, Андижан, Коканд, Бухара, 
Каттакурган), бавовняна (Ташкент, 
Фергана, Бухара, Наманган), 
шовкова (Маргілан, Самарканд, 
Наманган); розвинута швейна, шкі- 
ряно-взут., хутрова пром-сгь. В У. 
зростає вироби, нетканих матеріа¬ 
лів. Розвивається фарфоро-фаян- 
сова (Ташкент, Самарканд, Кува¬ 
сай), меблева пром-сть. З галузей 
харч, пром-сті найрозвинутіші олі¬ 
йно-жирова (переробляє в основно¬ 
му бавовняне насіння), маслосиро¬ 
робна і молочна, м’ясна, консерв¬ 
на, рибна й виноробна (Ташкент, 
Самарканд, Кітаб, Фергана, Анди¬ 
жан, Янгіюль, Наманган, Муй- 
нак та ін.). 
Сільське господарст- 
в о. За роки Рад. влади в У. с. г. 
перетворилося на високомеханізо- 
вану інтенсивну галузь, важливу 
ланку агропром. комплексу рес¬ 
публіки. Його спеціалізацію визна¬ 
чають бавовництво, шовківництво, 
каракулівництво, плодівництво й 
рисівництво. Заг. обсяг валової 
продукції с. г. 1982 зріс проти 
1965 в 2 рази. На кін. 1982 в 
республіці було 854 колгоспи і 
1099 радгоспів. Осн. райони зем- 
лерооства — оазиси (на рівнинах), 
долини й улоговини (в перед¬ 
гір’ях); найбільший — Ферг. до¬ 
лина. С.-г. угіддя 1982 становили 
бл. 63,3 % заг. зем. площі респуб¬ 
ліки (28,3 млн. га), з них лише 
4,2 млн. га, або 14,7 % припадає 
на орні землі, 83,4 % --на па¬ 
совища. Основа с. г. — поливне 
землеробство. В 1982 площа зро¬ 
шуваних земель становила 3701 

Посівні площі 
сільськогосподарських культур 
(всі категорії господарств; тис. -га) 

Посівна площа 1940 1982 

Вся посівна площа 3036,5 4089,2 

Зернові культури 1479,7 1193,6 

в т. ч. пшениця 1012,3 464,2 

рис 83,1 115,6 

кукурудза на зерно 17,3 283,1 

Технічні культури 1022,6 1920,6 

в т. ч. бавовник 923.5 1884,5 

Картопля і ояоче-баш- 
танні культури 87,3 196,5 

Кормові культури 446,9 778,6 

тис. га (2-е місце в СРСР). Гол. 
іригаційні канали: Великий Фер¬ 
ганський, Пн. Ферганський, Пд. 
Ферганський, Нарпайський, ім. 
В. І. Леніна, Ескіангарський, Пд.- 
Голодностепський, Аму-Бухар- 
ський, Великий Андижанський, 
Великий Наманганський та ін.; 
водосховища: Чардаринське, Кай- 
раккумське, Чарвакське, Катта- 
курганське,Тюяоугузьке, Пд.-Сур- 
ханське та ін. Осн. зернові куль¬ 
тури — рис, кукурудза, джугара 

Валовий збір найважливіших 
сільськогосподарських культур 
(всі категорії господарств; тис. т) 

С.-г. культури 1940 1982 

Зернові культури 601 2783,7 

в т. ч. пшениця 272 257,6 

рис 126 423,6 

кукурудза на зерно 34 1884,6 

Картопля 113,3 335,4 

Бавовна-сирець 1386 6000,1 
Овочі і баштанні 
культури 634 3500,3 

Плоди і ягоди 136 845 
Виноград 130 548 

(на поливних землях), пшениця, 
ячмінь, зернобобові (на богарних 
землях); технічні — бавовник, тю¬ 
тюн, кенаф, олійні. 
В 1982 площа плодово-ягідних на¬ 
саджень у плодоносному віці ста¬ 
новила 143,9 тис. га (1940— 18,9 
тис. га), виноградників відповідно 
64,2 тис. га (22,0 тис. га). Вирощу¬ 
ють абрикоси, персики, вишні, яб¬ 
лука, груші, мигдаль, сливу, али¬ 
чу та ін.; в пд. районах — субтро¬ 
пічні культури: гранат, інжир, 
хурму, цукр. тростину тощо. Най¬ 
більші райони плодівництва — 
Ферг. долина, Зеравшанський 
оазис, долини Чирчику і Ангрену. 
Важлива огалузь с. г.— тварин¬ 
ництво. Його розвиткові сприяє 
наявність значних пустельних і на¬ 
півпустельних, гірських і перед¬ 
гірних пасовищ, відходів перероб¬ 
ки бавовни-сирцю. В передгір’ях 
і горах — тваринництво м’ясо-мо- 
лочного напряму і м’ясо-вовнове 
вівчарство, в пустельних і напів¬ 
пустельних рівнинах — вівчарство 
(м’ясо-вовнове і каракулівництво). 
В гірських і адирних частинах 
Ферг. долини розвинуте козівниц¬ 
тво. Поголів’я (млн., на 1.1 
1983): великої рогатої худоби — 
3,9 (в т. ч. корів — 1,5), свиней— 
0,7, овець і кіз — 9,5, птиці — 28,2 
млн. голів. Розводять також коней, 
верблюдів. Розвиваються птахів¬ 
ництво, свинарство, бджільництво, 
кролівництво, рибництво, звірів¬ 
ництво. В 1982 було вироблено 
м’яса (в забійній вазі) 378 тис. т, 
молока — 2446 тис. т, яєць — 
1727 млн. шт., вовни — 24,5 тис. 
т. Парк с.-г. машин становить 
(тис. шт., кін. 1982): тракторів 
(фіз. одиниць) — 163,4, зернозби¬ 
ральних комбайнів —10,4, бавовно¬ 
збиральних машин — 37,4, вантаж¬ 
них автомобілів — 51,9. У респуб¬ 
ліці широко здійснюються спеціа¬ 
лізація і концентрація с.-г. вироби, 
на основі міжгосподарського коо¬ 
перування і агропромислової ін¬ 
теграції. На кін. 1982 в У. налі¬ 

чувалося 240 міжгосгі. підприємств 
і орг-цій, у т. ч. тваринницьких — 
102. 
Транспорт. Основний вид 
транспорту — залізничний (80 % 
вантажообороту республіки). За 
роки Рад. влади експлуатаційна 
довж. з-ць зросла порівняно з 1913 
більше ніж в 3 рази і порівняно 
з 1924 — більше ніж у 2 рази і 1982 
становила 3,5 тис. км. Після пус¬ 
ку 1972 лінії Кунград — Бейнеу 
республіки Серед. Азії одержа¬ 
ли другий вихід в Європ. частину 
СРСР і на Кавказ. Осн. магістра¬ 
лі: Ташкент — Оренбург — Моск¬ 
ва, Ташкент — Красноводськ. Заг. 
довж. автошляхів — 69,0 тис. км, 
з них 58,1 тис. км—з твердим 
покриттям. Гол. автомагістралі: 
Ташкент — Алмалик, Ташкент — 
Чиназ, Великий Узбецький тракт 
(Ташкент — Термез), Ферг. кільце 
(об’єднує міста Ферг. долини), 
Зеравшанський тракт, Ташкентсь¬ 
ка кільцева та ін. Судноплавство 
по Амудар’ї, Аральському м. Важ¬ 
ливе нар.-госп. значення має трубо¬ 
провідний транспорт. Великі газо¬ 
проводи: Середня Азія — Центр, 
Бухара — Урал, Бухара — Таш¬ 
кент — Фрунзе — Алма-Ата. Заг. 
довж. газопроводів на тер. У.— 
7690,8 км. Авіалінії сполучають 
Ташкент з усіма обл. центрами У. 
і всіма республіками СРСР. 
У Основних напрямах економічно¬ 
го і соціального розвитку СРСР 
на 1981—1985 роки і на період до 
1990 року в У. на одинадцяту 
п’ятирічку передбачено збільши¬ 
ти вироби, пром. продукції на 
28—31 % , середньорічний обсяг 
валової продукції с. г. — на 17— 
19 %. Продовольчою програмою 
СРСР на період до 1990 року пе¬ 
редбачено ефективніше викори¬ 
стовувати створений меліоратив¬ 
ний комплекс. Поряд з розвитком 
бавовництва прискореними тем¬ 
пами збільшувати виробництво зер¬ 
на, тваринницької продукції, ово¬ 
чів та баштанних культур, плодів 
і ягід. Розширити вироби, куку¬ 
рудзи на поливі. Ширше розвива¬ 
ти кормовиробн. на зрошуваних 

УЗБЕЦЬКА РСР 

Станція метро «Площа 
імені В. І. Леніна» в 
Ташхенті. 

Виробництво основних видів промислової продукції 

Продукція 
Одиниця 
виміру 1940 1970 1975 1982 

Електроенергія 

Мінеральні добрива 

млрд. 
кВт•год 

0,5 18,3 33,6 39.0 

(в умовних одиницях) тис. т 2 ,4091 6132 7003 

Трактори 
Бавовнозбиральні 

тис. шт. 21,1 23,0 24,5 

машини шт. 5 5921 7572 9850 

Екскаватори 
Збірні залізобетонні 

» — 1025 1382 1433 

конструкції і деталі млн. м* — 2,9 3,9 5,3 

Холодильники побутові тис. шт. — 57,2 103,3 102,0 

Бавовна-волокно тис. т 534 1384 1659 1692 

Шовк-сирець 
Панчішно-шкарпеткові 

т 693 1172 1399 1864 

вироби млн. пар 8,6 30,1 36,6 49,3 

Білизняний трикотаж млн. шт. 2,5 21,4 29,8 33,8 

Верхній трикотаж > > 1,0 11,0 13,2 18,5 

Шкіряне взуття млн. пар 3,8 18,4 25,0 31,3 

М’ясо тис. т 26,7 94,2 147,4 212 

Олія > > 141,7 293,6 430,9 427 

Консерви млн. ум. 
банок 

39,3 334,1 537,9 750 
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Чар-Мінар (медресе Ха¬ 
ліфа Ніязкул) у Бу¬ 
харі. 1807. 

Мінарет у Джарку рга- 
яі. 1110. 

землях, а також раціонально ви¬ 
користовувати гірські, пустель¬ 
ні й напівпустельні пасовища. 
Здійснювати комплексне освоєння 
земель Каршинського і Джизак- 
ського степів. Розвивати високими 
темпами харч, галузі промисло¬ 
вості. Д. А. Шарахмедов. 

Охорона здоров'я. В 1982 в Узб. 
РСР налічувалося 199,9 тис. лікар¬ 
няних ліжок (117,4 ліжка на 10 
тис. ж.); мед. допомогу подавали 
52,3 тис. лікарів (30,7 лікаря на 
10 тис. ж.) та 147 5 7 тис. осіб серед, 
мед. персоналу; діяли 1657 жіночих 
консультацій, дит. поліклінік та 
амбулаторій. Лікарів готують 4 
мед. ін-ти: 2 — в Ташкенті, в Ан¬ 
дижані і Самарканді. Най відомі¬ 
ші курорти: кліматичні — ІІІахі- 
мардан, Акташ, бальнеологічні — 
Чартак, Чиміон, Ташкентські Мі¬ 
неральні Води, Джейран-Хана, 
Кизил-Тепе. 
Народна освіта, наукові та куль¬ 
турно-освітні заклади. До приєд¬ 
нання до Росії на тер. У. доміную¬ 
чим типом шкіл були конфесіо¬ 
нальні школи, зокрема мектеби, 
медресе, корихони та ін. Жінки, 
як правило, не здобували ніякої 
освіти; як виняток у реліг. школи 
приймали іноді дочок феод, знаті. 
Після приєднання У. до Росії з’я¬ 
вилися світські навч. заклади: 
рос. школи, гімназії, спец. тех. 
школи, учительська семінарія, ре¬ 
альне уч-ще, створено мережу 
т. з. рос.-тубільних шкіл, які по¬ 
винні були готувати кадри перекла¬ 
дачів і дрібних чиновників з місц. 
населення. Після 1905 організо¬ 
вуються новометодні школи. В 
1897 98 % корінного населення 
У. було неписьменним. У 1914/15 
навч. р. загальноосв. школами було 
охоплено 2—3 % хлопчиків-узбе- 
ків мол. шкільного віку, в тех. 
школах навчалося бл. 500 учнів, 
вузів не було. Рад. влада відкрила 
узб. народові шлях до освіти й роз¬ 
витку нац. культури. У 20-х рр. 
розгорнуто роботу по ліквідації 
неписьменності серед дорослого 
населення, яку в основному завер¬ 
шено наприкінці 30-х рр. Особли¬ 
ва увага приділялася жіночій осві¬ 
ті. З 1945/46 навч. р. розпочато 
перехід до заг. 7-річного навчання. 
В 1959 запроваджено обов’язкове 
8-річне навчання. В 9-й п’ятирічці 
(1971—75) в основному завершено 
перехід до заг. серед, освіти. В 
1982/83 навч. р. в У. в 9,4 тис. 
загальноосв. шкіл налічувалося 
4,2 млн. учнів, у 236 серед, спец, 
навч. закладах — 251,5 тис. учнів, 
у 43 вищих навч. закладах — 288,8 
тис. студентів. Найбільші вузи: 
Ташкентський університет імені 
В. І. Леніна, Самаркандський уні¬ 
верситет; пед., мед., с.-г., полі- 
тех., текстильної та легкої проми¬ 
словості інститути — в Ташкенті; 
Андижанський педагогічний ін¬ 
ститут мов, Нукуський універси¬ 
тет імені Т. Г. Шевченка та ін. 
У 1982 профес.-тех. уч-щами 
підготовлено 139,1 тис. кваліфі¬ 
кованих робітників. У респуб¬ 
ліці діє Академія наук Узбець¬ 
кої РСР (35 н.-д. установ; 42 
академіки і 58 членів-кореспонден- 
тів; 1982), у її складі Ін-т меха¬ 
ніки і сейсмостійкості споруд, Ін-т 
ядерної фізики, Ін-т математики, 
Астрономічний ін-т, Ін-т кіберне¬ 

тики з Обчислювальним центром, 
Ін-т хімії рослинних речовин та 
Відділ біоорганічної хімії, Ін-т 
ботаніки та інші наукові уста¬ 
нови. Всього в республіці працю¬ 
ють 36,6 тис. наук, працівників, 
зокрема 1 тис. докторів і 14,0 тис. 
кандидатів наук (1982). На кожну 
тисячу працівників, зайнятих у 
нар. г-ві, вищу й серед, (повну й 
неповну) освіту мають 899 чол. 
(1983). Серед позашкільних закла¬ 
дів — палаци й будинки піонерів 
і школярів, станції юних техні¬ 
ків і натуралістів, дит. спорт, шко¬ 
ли тощо. В 1982 в У.—7,3 тис. 
масових б-к (фонд—68,5 млн. 
одиниць зберігання), зокрема най¬ 
більша з них — Держ. о-ка Узб. 
РСР ім. А. Навої в Ташкенті; 
28 театрів, цирк, філармонія, кон¬ 
цертні зали ім. Я. М. Свердло¬ 
ва та «Бахор»; 5,8 тис. кіноуста¬ 
новок з платним показом; 4,3 тис. 
клубних закладів; 36 держ. музе¬ 
їв: Ташкентський філіал Центр, 
музею В. І. Леніна, Держ. музей 
історії народів Узбекистану ім. 
Айбека, Держ. музей мистецтв Узб. 
РСР, Держ. музей л-ри ім. А. На¬ 
вої, Музей дружби народів СРСР, 
Респ. музей природи — в Ташкен¬ 
ті, Держ. музей історії культури 
та мистецтва Узб. РСР в Самаркан¬ 
ді та інші. 
Преса, радіомовлення, телебачен¬ 
ня. В 1982 в У. видано 2310 назв 
книг і брошур тиражем 40,9 млн. 
прим., з них 936 — узб. мовою 
тиражем 22,5 млн. прим. В рес¬ 
публіці виходять 85 журналів та 
ін. періодичних видань річним ти¬ 
ражем 130,5 млн. прим.; у т. ч. 
26 — узбецькою мовою річним ти¬ 
ражем 94,1 млн. прим.* 287 га¬ 
зет річним тиражем 962 млн. 
прим., у т. ч. 192 — узб. мовою річ¬ 
ним тиражем 724 млн. прим. Пра¬ 
цюють вид-ва: «Узбекистан», «Укі- 
тувчі» («Учитель»), «Фан» («Нау¬ 
ка»), «Медицина», вид-во л-ри 
та мистецтва ім. Г. Гуляма, «Ка- 
ракалпакистан» («Каракалпакія»), 
Головна редакція Узб. Рад. Енци¬ 
клопедії. Друковані органи ЦК 
Компартії Узбекистану — журн. 
«Узбекистон коммуністі» («Кому¬ 
ніст Узбекистану») та «Партия 
турмуши» («Партійне життя»), узб. 
і рос. мовами. Друковані органи 
ЦК Компартії Узбекистану, Вер¬ 
ховної Ради і Ради Міністрів Узб. 
РСР — газ. «Совєт Узбекистоні» 
(«Радянський Узбекистан», узб. 
мовою), «Хакікаті Узбекистон» 
(«Узбекистанська правда», тадж. 
мовою), «Ленін байраг’и» («Ленін¬ 
ський прапор», тат. мовою). В 
Ташкенті — Узб. телеграфне агент¬ 
ство (УзТАГ). Регулярне радіомов¬ 
лення — з 1927; респ. радіомов¬ 
лення ведеться узб., рос., тадж., 
казах., каракалп., тат., уйгурсь¬ 
кою мовами. Телевізійні передачі 
— з 1956. Телецентр — в Ташкен¬ 
ті. Ретранслюються телепередачі 
з Москви, Фрунзе, Душаное. 
Література. Узб. л-ра сягає своїм 
корінням у глибоку давнину. В ба¬ 
гатій і різноманітній усно-поетич¬ 
ній нар. творчості значне місце зай¬ 
мають казки про тварин, а також 
фантастичні, побутові. Серед ос¬ 
танніх виділяється жанр латифа 
(анекдот), що приписувався жар- 
тівникам-дотепникам Алдару Ку¬ 
сі, Калі-плешивцю, Ходжі Несред- 

діну. Значного поширення набув 
епічний жанр — дастан; героїчний 
епос <Алпамиш>, героїко-романтич- 
ний епос «Горогли», цикл«Рустам- 
хон», любовно-романтичні твори 
«Юсуф і Зулейха», «Фархад і 
Ширін», «Лейлі і Меджнун». Пер¬ 
ші писемні пам’ятки «Покаянна 
молитва маніхейців» (5 ст.), ор- 
хоно-енісейські написи (7—12 ст.) 
— т. з. доісламська л-ра. До 11 ст. 
належить дидактичний твір «Знан¬ 
ня, що дає щастя» (1069) Юсуфа 
Баласагуні, «Словник тюркських 
наріч» (1072—74), складений Мах- 
мудом Кашгарі. В кін. 12 — на поч. 
13 ст. з’явився дидактичний твір 
«Подарунок істин» Ахмада Югна- 
кі. Починаючи з 14 ст. узб. л-ра 
розвивалася досить інтенсивно і 
представлена ліричною та епічною 
поезією, елегійними віршами, ро¬ 
мантичними дастанами, мемуарною 
л-рою в прозі, історіографією. 
Починає ішоникати світська тема¬ 
тика (люоовно-романтична поема 
на біблійно-коранічний сюжет 
«Юсуф і Зулейха» Дурбека, кін. 
14 — поч. 15 ст.). Розквіту давня 
узб. література досягла у творчо¬ 
сті Алішера Навої, який пи¬ 
сав тюркською мовою. Л-ра 16— 
19 ст. розвивалася у двох напря¬ 
мах — придворно-панегіричному 
і демократичному. Набула поши¬ 
рення і суфійська література. В 
16 ст. жили і творили М. Саліх, 
3-М. Бабур, у 17—18 ст.— Абул- 
газі, Турді, Б. Машраб. У кін. 
18 —на поч. 19 ст. виступили поете¬ 
си Надіра, Увайсі, Махзуна; в 
1-й пол. 19 ст.— поети М. ПІ. 
Гульхані, Агахі, Махмур, М. 
Хорезмі. Л-ра 2-ї пол. 19 ст. фор¬ 
мувалася під безпосереднім впли¬ 
вом рос. культури. Представни¬ 
ками прогресивно-демократичного 
напряму були поети М. А. Му- 
кімі, Фуркат, Завкі, Аваз 
Отар-огли та ін. Демократичний 
напрям прокладав собі шлях у 
боротьбі проти ідеології бурж.-на- 
ціоналістич. руху кін. 19 ст. 
Основоположником узбецької ра* 
дянської л-ри був Хамза Хакім- 
заде Ніязі. В 20-х рр. з са¬ 
тиричними та істор. романами ви¬ 
ступив А. Кадирі. В л-ру прийшло 
нове покоління творчої молоді 
— Айбек, Гафур Гулям, А. Ках- 
хар, X. Алімджан, Уйгун, К. 
Яшен. В 20—30-х рр. в узб. л-рі 
переважала поезія (поети М. 
Шейхзаде, С. Абдулла, Міртемір, 
Зульфія та ін.). Пізніше в узб. 
л-рі з’явилися імена письменни¬ 
ків А. У марі, С. Джури, Хаміда 
Гуляма, А. Мухтара, Т. Тули, Р. 
Бабаджана, С. Зуннунової та ін. 
Утвердився жанр істор. і побу¬ 
тового роману (А. Кадирі, А. Ках- 
хар, X. Шамс та ін). У роки 
Великої Вітчизняної війни узб. 
письменники виступали з патріо¬ 
тичними творами (Гафур Гулям, 
X. Алімджан, Уйгун, М. Шейх- 
заде та ін.). Післявоєн. період 
характеризується великою кількі¬ 
стю жанрових форм, різноманіт¬ 
ністю тематики. В 50—60-х рр. 
з романами виступили Айбек, І. 
Рахім, Шухрат, С. Ахмад, ПІ. 
Рашидов, А. Мухтар, Мірмух- 
сін, Р. Файзі та ін. В розвиток 
жанру повісті значний внесок зро¬ 
били А. Каххар, С. Ахмад, П. Ка- 
диров, А. Якуоов, У. Умарбеков, 
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У. Хашимов, У. Усманов та інші 
В 60—70-х рр. в поезію прийшло 
нове поповнення — Е. Вахідов, А. 
Аріпов, Сайєр, Г. Джураєва, Е. 
Ахунова, Б. Байкабулов, X. Ху- 
дайбердиєва, X. Шаріпов та ін. 
Перші драми в узб. л-рі нале¬ 
жать Хамзі, Кадирі та ін. У дра¬ 
матургії плідно працювали і пра¬ 
цюють К. Яшен, 3. Фатхуллін, 
І. Султан, Уйгун, Б. Рахманов, 
H. Сафаров, С. Азімов, М. Шейх- 
заде та ін. Літературознавство 
і літ. критика почали розвивати¬ 
ся в 20-х рр. Це праці А. Хаши- 
мова, А. Шарафутдійова, С. Ху- 
саїнова. В 50—70-х рр. з’явили¬ 
ся дослідження І. Султана, Л. 
Каюмова, X. Абдусаматова, X. 
Якубова та ін. Творча дружба узб. 
і укр. культур розквітла після 
Великого Жовтня. В Узб. РСР 
перекладені твори Т. Шевченка, 
I. Франка, укр. рад. письменни¬ 
ків. Випущено зб. статей і віршів 
«Т. Г. Шевченко» (1939). У 1944 
узб. мовою видано книгу укр. пое¬ 
зії «Гнівна Україна», Україні 
присвятили свої твори X. Аоіімд- 
жан, Уйгун. Узб. тематика відтво¬ 
рена у циклі віршів М. Бажана, 
у творах С. Крижанівського, М. 
Терещенка, книгах Т. Масенка, 
О. Ільченка, І. Ле. Укр. мовою 
видані книга узб. поезії «Зі Сходу 
на Захід» (1947), твори А. Навої, 
М. А. Мукімі, Хамзи, Айбека, 
А. Каххара, Ш. Рашидова, П. Тур- 
суна, Мірмухсіна. Спілка письмен¬ 
ників — з 1934. 3. У. Умарбекова. 

Архітектура. Найдавніші споруди 
на тер. У.— овальні курені з оче¬ 
рету та дерева (поселення Джан- 
бас-Кала-4 в Хоре з мі] 6—5-е тис. 
до н. е.) або багатокімнатні сирце¬ 
ві напівземлянки (Чустське посе¬ 
лення у Ферган. долині; 2,—1 тис. 
до н. е.), де жили родові громади. 
З серед. 1-го тис. до н. е. розвива¬ 
лися міста з суцільною забудовою, 
огороджені фортечними стінами і 
баштами з бійницями (Кизил-Тепе, 
Афрасіаб та ін.). Осн. буд. мате¬ 
ріалами були сирцева цегла і 
бита глина (пахса). В 4 ст. до н. 
е.— З ст. н. е. міста, як і раніше, 
мали оборонні стіни, але в їхній 
прямокутній забудові виділялися 
вулиці і квартали, торг.-ремісничі 
та палацові комплекси. В 4—8 ст. 
найпоширенішим типом поселення 
було укріплене помістя феодала 
з замком (кешком) на високій зем¬ 
ляній платформі (Занг-Тепе по¬ 
близу Термеза). У 9—12 ст. інтен¬ 
сивно забудовували нові і розширя¬ 
ли старі міста (Бухара, Самарканд, 
Ташкентта ін.). Вироблялася типо¬ 
логія середньовіч. культового — 
мечетіу медресе, мавзолеї (мавзо¬ 
лей Самані дів у Бухарі тощо) і 
цивільного — караван-сараї, кри¬ 
ті ринки — зодчества. В 11 — на 
поч. 13 ст. у буд-ві широко засто¬ 
совували випалену та глазуровану 
цеглу, фігурну кладку, різьблен¬ 
ня по ганчу, теракоту з різьбленим 
геом. візерунком. Утворився тип 
купольної споруди з прямокутним 
порталом (пештаком), прорізаним 
високою стрільчастою аркою (ка¬ 
раван-сарай Рабаті-Малік побли¬ 
зу Керміне, 11 ст.; мавзолей Санд- 
жара в Мерві, 11 ст.). У 14—17 ст. 
у великих містах розширяли фор¬ 
тифікаційні споруди, прокладали 
нові магістралі, створювали пло¬ 

щі, великі архіт. ансамблі. В цей 
час розвивали і ускладнювали 
склепінчасто-купольні конструк¬ 
ції, в оздобленні будівель широко 
застосовували полив’яну терако¬ 
ту, глазуровані плитки, майоліко¬ 
ву і цегляну мозаїку, розпис, ста¬ 
лактитове ліплення. 
Серед споруд цього часу — мечеть 
Бібі-Ханим (1399—1404), мавзо¬ 
лей Гур-Емір (1404—05), ансамблі 
Шахі-Зінда (14—15 ст.) і площі 
Регістан (15—17 ст.), всі — в 
Самарканді; обсерваторія Улугбе- 
ка поблизу Самарканда (15 ст.); 
медресе Мірі-Араб (1535—36) в Бу¬ 
харі тощо. Після приєднання У. 
до Росії в містах виросли нові 
райони з регулярним плануванням 
і будинками європ. типу. Після 
встановлення Рад. влади в У. 
реконструйовано міста (Андижан, 
Бухара, Самарканд, Ташкент, 
Фергана), створено нові міста 
(Чирчик, Ангрен та ін.). В архі¬ 
тектурі громад, будівель ЗО—40-х 
рр. використовували засоби кон¬ 
структивізму та неокласицизму, 
елементи середньовічного буд-ва 
та нар. житла (Будинок уряду в 
Ташкенті, 1931—32, арх. С. Полу- 
панов; Ташк. пед. ін-т, 1938—40, 
арх. А. та Є. Жмуйда; Узб. театр 
опери та балету ім. А. Навої в 
Ташкенті, 1938—47, арх. О. Щу- 
сєв). Архітектура 60—70-х рр. 
спирається на індустр. методи 
буд-ва, принципи каркасного вели¬ 
копанельного та великоблокового 
домобудування, що дало змогу 
споруджувати будівлі підвищеної 
поверховості. Споруди нових міст 
(м. Навої, арх. О. Коротков та 
ін.) і старих (Самарканд, Таш¬ 
кент, після землетрусу 1966) від¬ 
значаються чіткою функціона¬ 
льністю просторових композицій, 
монументальністю об’ємів, у офор¬ 
мленні їх широко використову¬ 
ють монументальний живопис і 
скульптуру, мотиви нар. декору 
(Палац мистецтв, 1962—64, арх. 
В. Березін та ін.; будинок Ради 
Міністрів Узб. РСР, 1965—67, 
арх. Б. Мезенцев та ін.; Ташк. 
філіал Центр, музею В. І. Лені¬ 
на, 1970, арх. Є. Розанов та ін.; 
готель «Узбекистан», 1974, арх. 
І. Мерпорт та ін.; Палац дружби 
народів СРСР ім. В. І. Леніна, 
1981, арх. С. Адилов та ін.; Бу¬ 
динок кіно, 1982, арх. Р. Хайрут- 
дінов, С. Азізов та ін., всі — 
у Ташкенті; кінотеатр «Узбеки¬ 
стан», 1963, арх. М. Симонов та 
ін.; палац культури «Фархад», 
1972, арх. В. Власов та ін., 
обидва — в м. Навої; готель «Са¬ 
марканд» у Самарканді, 1971, арх. 
О. Айдінова та ін.). У 1934 ство¬ 
рено Спілку архітекторів Узб. 
РСР. А. І. Кременцова, 

Д. А. Шарахмедов. 
Образотворче мистецтво. Найдав¬ 
ніші пам’ятки мистецтва доби ме¬ 
золіту на тер. У.— наскельний 
живопис Зараут-Саю з зображен¬ 
нями тварин і сцен полювання. До 
доби неоліту належать деякі па¬ 
м’ятки Ходжикента і Бастандика, 
до 1-ї третини 1-го тис. до н. е.— ге- 
ми-інталії з Афрасіаба, браслети з 
округи Ташкента, близькі до ахе- 
менідського мистецтва. Худож. 
виробам бронзового віку прита¬ 
манні риси «звіриного стилю*. 
Коли на Пд. У. у перші віки н. е. 

з’явилися культові буддійські спо¬ 
руди, їх почали оздоблювати живо¬ 
писом і скульптурою, яку викону¬ 
вали з глини або висікали з каме¬ 
ню (фриз з Айртама). Розвива¬ 
ється мистецтво кераміки, дрібна 
пластика з теракоти (статуетки бо¬ 
гинь, вершників тощо). У 6—8 ст. 
був поширений середньовічний 
согдійський настінний живопис. 
У 9—12 ст. розвивалися ткацтво, 
торевтика, худож. скло і керамі¬ 
ка. Архіт. споруди ззовні прикра¬ 
шали багатоколірною мозаїкою 
(переважно сині та блакитні кольо¬ 
ри), різьбленими мармуровими 
плитами й решітками. В інтер’є¬ 
рах застосовували розписи і різьб¬ 
лення. В кін. 14—15 ст. були поши¬ 
рені вироби, тонких тканин, квіт¬ 
частих вишивок, карбування, юве¬ 
лірна справа. В цей час високого 
рівня досягли каліграфія і міні¬ 
атюра. В 2-й пол. 19 ст. зародився 
сучас. живопис. У рад. час широ¬ 
ко розвинулися різні види образо¬ 
творчого мист. У перші роки роз¬ 
вивалися агітаційно-масові види 
мистецтва — плакат і сатиричний 
малюнок. Майстри книжкової гра¬ 
фіки об’єдналися навколо журн. 
«Муштум». Наприкінці 30-х рр. 
розвинулися тематична картина і 
портрет (П. Беньков, 3. Ковалев- 
ська, О. Татевосян, В. Уфімцев), 
пейзаж (М. Карахан, У. Тансик- 
баев), а також графіка (В. Кайда- 
лов, С. Мальт, В. Рождествен- 
ський). У роки Великої Вітчизн. 
війни було створено агітаційні 
«Вікна УзТАГу». У повоєн. час 
розвиваються всі види образотвор¬ 
чого мистецтва, в якому поруч з 
майстрами старшого покоління 
плідно працюють художники А. 
Абдуллаєв, В. Євенко, В. Жмакін, 
Ч. Ахмаров, скульптори Ф. Гри¬ 
щенко, Н. Кримська та ін. Серед 
сучас. живописців — Д. Умар- 
беков, Г. Абдурахманов, В. Бур- 
макін, Ю. Талдикіна, Р. Чариєв; 
скульптори А. Ахмедов, М. Му- 
сабаєв, Д. Рузибаєв; графіки К. 
Башаров, І. Васильєва, Ю. Пав- 
лов та ін. Розвиваються традицій¬ 
ні види декоративно-ужиткового 
мист.: кераміка, вишивка, карбу¬ 
вання на міді, ювелірна справа, 
золотошвейна справа, килимарст¬ 
во, різьблення (дерево, ганч, мар¬ 
мур). У 1938 засновано Спілку 
художників Узб. РСР. 
А. І. Кременцова, Д. А. Шарахмедов. 

Музика. Пам’ятки матеріальної 
культури і писемні документи свід¬ 
чать про давні джерела муз. спад¬ 
щини узб. народу. Розрізняють 
фольклор (календарні, трудові, 
весільні пісні тощо) і профес. 
мистецтво усної традиції (мако- 
ми — великі циклічні вокально- 
інструм. твори). В основі узбець¬ 
кої народної музики — діатоні¬ 
ка, трапляються й елементи хро¬ 
матизму. Широко використову¬ 
ється ладотональна змінність і 
модуляції. Нар. пісням властивий 
поступовий мелодійний рух, ба¬ 
гатство мелгзмгв, різноманітність 
ритміки. Муз. інструменти: струн¬ 
но-смичкові — гіджак, кобуз, 
сато; струнно-щипкові — домбра, 
дутар, танбур, уд, рубаб; струн¬ 
но-ударний — чанг; духові трос¬ 
тинні — буламан, сурнай, кошнай; 
флейтові — най, гаджир-най; 
мундштучні духові — карнай; 
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Пам’ятник 14 турке¬ 
станським комісарам у 
Ташкенті. Скульптор 
Д. І. Рябичев. 1962. 

Будинок друку в 
Ташкенті. Архітектори 
Р. Блезе, Л. Христич 
та ін. 1975. 

КАК 

Готель «Москва» в 
Ташкенті. Архітектори 
В. Л. Співак та ін. 
1982. 
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Мідний жбан. 
18 ст. Бухара. 

ударні мембранні — дойра, нагора; 
самозвучащі — сафойль, кошук та 
ін. Виконавство сольне й ансамб¬ 
леве. 
З встановленням Рад. влади бу¬ 
ло створено рос. оперний театр 
(1918), початкові й серед, муз. 
навч. заклади в Ташкенті, Самар¬ 
канді, Фергані, Бухарі, відкрито 
н.-д. ін-т музики і хореографії 
(1928, Самарканд), Вищу муз. 
школу (1934, Ташкент; з 1936 — 
консерваторія). В розвитку узб. 
музики важлива роль належить 
Хамзі Хакімзаде Ніязі, який 1918 
—19 створив перші узб. революц. 
пісні. У 30-х рр. формувалися 
і муз.-сценічні жанри. Перші нац. 
узб. опери створено у співавтор¬ 
стві з рос. та укр. музикантами 
(«Буран» М. Ашрафі та С. Васи- 
ленка, 1939; «Лейлі і Меджнун» 
Р. Глієра та Т. Садикова, 1939). 
Зароджувалася балетна і камер- 
но-інструм. музика. У роки Вели¬ 
кої Вітчизн. війни інтенсивно роз¬ 
вивалися жанри пісні (М. Ашра¬ 
фі, М. Бурханов, О. Козлов- 
ський, Т. Садиков та ін.), муз. 
драми і опери («Улугбек» О. 
Козловського), камерної та симф. 
музики (М. Ашрафі, Г. Мушель). 
У повоєнні роки розвивався узбе¬ 
цький романс (Т. Садиков, М. Бур¬ 
ханов, М. Левієв та ін.). В камер¬ 
но-інструментальній музиці ство¬ 
рено сольні, ансамблеві цикли (Г. 
Мушель, С. Юдаков та ін.). Симф. 
музика представлена переважно 
малими формами — поемою, увер¬ 
тюрою, рапсодією (О. Козлов- 
ський, І. Акбаров). Як самостій¬ 
ний жанр утвердилася кіномузика. 
В 60—70-х рр. дальшого розвитку 
набула симф. музика (симфонія, 
концерт). Нові тенденції визначи¬ 
лись у муз.-сценічній творчості. 
Композитори звернулися до сюже¬ 
тів з творів світ, класики (опера 
«Конлі туй» І. Акбарова, за п’єсою 
«Криваве весілля» Гарсіа Лор- 
ки), л-ри союзних республік (опе¬ 
ра «Момо ер» І. Акбарова за по¬ 
вістю «Материнське поле» Ч. Айт- 
матова). Зріс інтерес до су час. 
тематики в муз. комедії (М. Ле¬ 
вієв, С. Джаліл). Створено бале- 
ти на різноманітні теми («Кашмір¬ 
ська легенда» Г. Мушеля, «Аму¬ 
лет кохання» М. Ашрафі та ін.), 
кантати і ораторії (І. Акбаров, 
М. Ашрафі), в камерно-інструм. 
музиці розвивався жанр квартету 
(Б. Гієнко, І. Акбаров), зароджу¬ 
валася фп. соната (Е. Саліхов, Н. 
Закіров). Популярною стала соль¬ 
на камерна музика — для узб. нар. 
інструментів (О. Козловський), 
циклічні і концертні твори для ор¬ 
кестру нар. інструментів (Б. Гі¬ 
єнко, І. Хамраєв, С. Бабаєв, Д. 
Закіров), естрадна пісня. Серед 
виконавців: диригенти — нар. ар¬ 
тисти СРСР М. Ашрафі та Д. 
Абдурахманова, нар. арт. Узб. 
РСР Ф. Шамсутдінов; співаки — 
нар. артисти СРСР X. Насирова, 
С. Кабулова, В. Грінченко, нар. 
артисти Узб. РСР Н. Хашимов, К. 
Закіров, Д. Нізамходжаєв та ін.; 
артистки балету — нар. артисти 
СРСР Г. Ізмайлова, Б. Карієва; 
танцівниці — нар. артистки СРСР 
Тамара Ханум, М. Тургунбає- 
ва. У республіці працюють Узб. 
Великий театр опери та бале¬ 
ту ім. А. Навої (1939, Ташкент), 

Самаркандський театр опери та 
балету (1964), Узб. муз. театр 
ім. Мукімі (1939, Ташкент), Театр 
оперети (1971, Ташкент), Узб. фі¬ 
лармонія (1936), Держ. симф. 
оркестр Узб. РСР (1938), Хоро¬ 
ва капела (1952), оркестр узбе¬ 
цьких народних інструментів ім. 
Т. Джалілова (1938), ансамбль 
«Лязгі» (1958), Уздержконцерт 
(1966; з ансамблем «Ялла», 1972, 
та ін.), Ін-т мистецтвознавства ім. 
Хамзи Хакімзаде Ніязі (1928), кон¬ 
серваторія (1936, Ташкент). Спілка 
композиторів Узб. РСР — з 1938- 

Виступ Узбецького танцювального 
ансамблю «Лола». 

Між У. та Україною існують тіс¬ 
ні мистецькі зв’язки. На Україні 
гастролювали оркестр узб. нар. ін¬ 
струментів ім. Т. Джалілова, муз. 
ансамбль під керівництвом Тама¬ 
ри Ханум, Узб. Великий театр 
опери та балету ім. А. Навої (тут, 
зокрема, 1961 поставлено оперу 
«Арсенал» Г. Майбороди) та ін. 
В У. виступали солісти Київ, фі¬ 
лармонії, капела бандуристів 
УРСР, Укр. нар. хор ім. Г. Г. Ве- 
рьовки, Київ, театр опери та бале¬ 
ту ім. Т. Г. Шевченка. Під час 
1-ї світової війни в Ташкенті пра¬ 
цював С. Людкевич; у Ташк. 
консерваторії 1941—44 викладали 
професори Київ. консерваторії 
Л. Ревуцький, Д. Бертьє, К. Ми- 
хайлов. 
Театр. Джерела узб. театр, мис¬ 
тецтва — в нар. обрядах та іграх, 
календарних святах. Виразником 
нар. ідеології, що відіграв важливу 
роль у розвитку соціальної, по¬ 
літ. і громад, думки, став коме¬ 
дійно-сатиричний жанр театру 
масхарабозів і кизикчі. В 17— 
18 ст. великого поширення набув 
театр ляльок. Після приєднання 
Серед. Азії до Росії велике значен¬ 
ня мали виступи рос. акторів і 
драм, та муз. труп. На поч. 20 ст. 
серед передової узб. інтелігенції 
зародився рух за створення узб. 
театру європ. типу. В зародженні 
нового у зо. демократичного театру 
і драматургії визначну роль ві¬ 
діграла діяльність Абдулли Авло- 
ні і Хамзи Хакімзаде Ніязі. В 
1915 в Коканді Хамза організував 
аматорський театр, який поставив 
кілька п’єс, зокрема його власну 
п’єсу «Отруєне життя». В 1918 у 
Фергані він створив перший узб. 
рад. театр — Крайову мандрівну 
політ, трупу, що виступала на 
фронтах громадян, війни та в мі¬ 

стах республіки. Ставилися рево¬ 
люц. п’єси Хамзи «Хай живуть 
Ради», «Гей, робітниче!»,«Ферган¬ 
ські трагедії», «Бай і батрак» та 
ін. У 1919 М. Уйгур створив у Таш¬ 
кенті другий узб. рад. театр ім. 
К. Маркса (актори: А. Хгдоятов, 
М. Мухамедов, А. Джалілов та 
ін.). Створювалися театри і в ін. 
містах, розвивалася худож. са¬ 
модіяльність. У кін. 1920 на базі 
об’єднання учасників Крайової 
мандрівної політ, трупи і трупи 
театру ім. К. Маркса створено 
Зразкову крайову драм, трупу 
(худож. керівник—М. Уйгур). Ба¬ 
гатьох акторів, талановиту молодь 
було направлено в Москву в драм, 
студію при Узб. будинку освіти. 
Інша група вчилася майстерності 
(1925) в Театр, технікумі ім. Ахун- 
дова в Баку. Багато випускників 
цих студій увійшло до складу 
Центр, пересувної трупи в Самар¬ 
канді (1925), яка була реоргані¬ 
зована 1929 в Держ. узб. драм, 
театр, нині Узб. театр драми 
ім. Хамзи (з 1931 працює в Таш¬ 
кенті, з 1933 — академічний). Цей 
театр став центром театр, культу¬ 
ри У. В 1939 в Ташкенті створено 
Театр комедії, 1940 реорганізова¬ 
но в Театр муз. драми і ко¬ 
медії ім. Мукімі. В ЗО — на поч. 
40-х рр. на сценах узб. театрів 
було поставлено спектаклі: «Спа¬ 
лимо» і «Честь та любов» К. Яше- 
на, «Гамлет» і «Отелло» У. Шекспі- 
ра та ін. В роки Великої Вітчизн. 
війни було створено фронтові кон¬ 
цертні бригади, які виступали в 
діючій армії. В співдружності з 
майстрами евакуйованих театрів 
Москви і України діячі узб. мис¬ 
тецтва створили ряд патріотичних 
спектаклів про героїзм рад. людей, 
їхній патріотизм у боротьбі про¬ 
ти фашизму: «Фронт» В. Соловйо¬ 
ва, «Смерть окупантам» К. Яше- 
на, антифашист, п’єса «Професор 
Мамлок» Ф. Вольфа та ін. В Теат¬ 
рі музичної драми і комедії ім. 
Мукімі (тепер Узбецький музич¬ 
ний театр ім. Мукімі) поставлено 
«Наталку Полтавку» І. Котлярев¬ 
ського узб. мовою (реж. А. М. 
Бучма, художник М. Драк), в На¬ 
мангані — «Запорожець за Ду¬ 
наєм» С. Гулака-Артемовського (за 
творчою допомогою Дніпроп. укр. 
муз.-драм, театру ім. Т. Г. Шев¬ 
ченка), режисер і педагог М. 
Верхацький став організатором і 
першим директором Ташк. театр, 
ін-ту, художник В. Меллер здійс¬ 
нив оформлення кількох вистав в 
узб. театрах. У післявоєн. період 
репертуар театрів У. розширився, 
ставилися спектаклі, що відобра¬ 
жали сучасність, видатні твори 
світової драматургії. Визначним 
явищем нац. театру кін. 40 — поч. 
50-х рр. стали спектаклі: «Крем¬ 
лівські куранти» М. Погодіна, 
«Хамза» К. Яшена і А. У марі, «Зо¬ 
ря Сходу» Н. Сафарова, «Шовкове 
сюзане» А. Каххара, «Макар Діб¬ 
рова», «Калиновий гай» О. Корній¬ 
чука, «Фауст і смерть» О. Левади 
тощо. В п’єсі «Провідна зоря» 
Яшена 1957 вперше в узб. драма¬ 
тургії створено образ В. І. Леніна 
(в ролі вождя—нар. арт. СРСР 
Ш. Бурханов). Період 60—80-х рр. 
характеризується різноманітністю 
жанрових форм: епіко-героїчні тво¬ 
ри («Люди з вірою» І. Султана. 



До ст. Таджицька РСР. 

1. Душанбе. В центрі міста. 

2. У Західному Памірі. 

3. Загальний вигляд електролізного цеху Та¬ 
джицького алюмінієвого заводу. Місто Турсун- 
заде. 

4. Нурекська ГЕС імені Л. І. Брежнєва. 

5. Яванський електрохімічний завод. 

6. Новий цех килимового комбінату в місті 
Кайраккум. 

7. Вахшський азотно-туковий завод. 

8. В одному з цехів Ленінабадського шовкового 
комбінату. 

9. Сівба бавовнику в колгоспі імені М. Горького 
Курган-Тюбинської області. 

10. Отара овець на пасовищі. 
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До ст. Таджицька РСР. 

1. Частина міської стіни з баштою в Ленінабаді. 
4 ст. 2. Будинок політосвіти в Душанбе. Архі¬ 
тектори Е. В. Єрзовський, Ю. Л. Пархов. 1975. 
3. Монумент на честь воїнів-ленінабадців, які 
загинули під час Великої Вітчизняної війни 
1941—45. Скульптор І. 3. Милашевич, архітек¬ 
тор Ю. О. Маслов. 1970. 4. А. Рахімов. Портрет 
поливальника Ходжаєва. 1962. 5. Р. М. Токман. 
Джамі. Дерево, інкрустація. 1964. 6. С. І. Вишне- 
польський. Пошта. Центральна частина триптиха 
«Мужність*. Ліногравюра. 1970. 7. Г. М. Тимков. 

Сирдар’я. 1939. 8. X. Д. Хушвахтов. Лист 
вождю. 1970. 9. О. О. Татаринова. Бавовняр¬ 
ка. Гіпс тонований. 1945. 10. А. Мавлянов. 
Блюдо. Кераміка. 1967. 11. Сцена з балету 
«Дільбар» О. С. Ленського. Таджицький театр 
опери та балету імені С. Айні. Душанбе. 1954. 
12. Сцена з вистави «Рудакі* С. Улуг-зода. 
Таджицький театр драми імені А. Лахуті. 
1958. 13. Кадр з фільму «Розповідь про Сіявуш». 
Режисер Б. А. Кімягаров. 1973. 4, 6, 7, 9 
і 10 — Музей образотворчих мистецтв імені 
Бехзада. Душанбе. 



До ст. Туркменська РСР. 

1. У пустелі Каракуми. 

2. Ашхабад. Панорама міста. 

3. Загальний вигляд будівництва Марийської 
ДРЕС. 

4. Новий йодний завод у місті Небіт-Дагу. 

5. Коксова установка Красноводського нафтопе¬ 
реробного заводу. 

6. Газозбиральний пункт у селищі Газ-Ачаку. 

7. Сушіння каракульських смушків. 

8. Збирання озимого ячменю в колгоспі імені 
М. І. Калініна Мургабського району Марий¬ 
ської області. 

9. Каракумський канал. 

10. Верблюди на відгінному пасовищі. 
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До ст. Туркменська РСР. 

1. Кешк Киз-Кала Велика в Мерві. 7 ст. 
2. Бібліотека імені К. Маркса в Ашхабаді. Архі¬ 
тектори А. Р. Ахмедов та ін. 1969 — 74. 
3. А. А. Карелін, Є. Р. Трипольська та ін. Пам'ят¬ 
ник В. І. Леніну в Ашхабаді. Бронза. 1927. 
4. А. Хаджієв. Портрет Махтумкулі. 1947. 
5. К. Бекмурадов. Пробудження мовчазних. 
1968. 6. К. Ярмамедов. Голова туркмена. Дерево. 
1966. 7. М. Мамедов. Моління про воду. 1967. 

8. А. Амангельдивв. Хлопкороби. 1964. 
9. І. Н. Кличев. Тюйдукісти. Права частина три¬ 
птиха «День радості». 1967. 10. Змагання дута- 
ристів (виконавців на дутарах). 11. Сцена з 
вистави «Махтумкулі* Б. Кербабаєва. Туркмен¬ 
ський театр драми імені Молланепеса. 12. Кадр 
з фільму «Ось повернеться батько*. Режисер 
X. Какабаєв. 1982. 4, 5, 7, 8 — Державний 
музей образотворчих мистецтв Туркменської 
РСР. Ашхабад. 



До ст. Угорщина. 

1. Озеро Балатон. 

2. Панорама міста Токая. 

3. Місто Будапешт. 

4. Тісайський хімічний комбінат. 

5. На будапештському автобусному заводі 
«Ікарус». 
6. В одному з цехів текстильної фабрики в 
Будапешті. 
7. Збирання пшениці. 
8. Виробничі цехи держгоспу «Балатон- 
боглар». 
9. Сортування яблук у виробничому коопе¬ 
ративі «Аранькалас* у меде Сольнок. 

10. Бадачонське виноробне підприємство 
в меде Веспрем. 



До ст. Угорщина. 

1. Церква Богоматері (Матяша) в Будапешті. 13— 
15 ст. 
2. Будинок парламенту в Будапешті. Архітектор 
І. Штейндл. 1884 —1904. 
3. Оперний театр у Будапешті. Архітектор М. Ібл. 
1875—84. 
4. Готель у місті Дебрецені. 60-і рр. 20 ст. 
5. М. Мункачі. Нічні бродяги. 1873. Угорська 
національна галерея в Будапешті. 
6. Ж. Кішфалуді-Штробль. Стрілець з лука. Бронза. 
1918—19. Державний Ермітаж у Ленінграді. 

7. Е. Домановський. Фрагмент фрески головного 
входу металургійного комбінату в місті Дунауй- 
вароші. 1954—55. 
8. Сцена з вистави «Птиця співуча» Г. Гамаші. Буда¬ 
пештський драматичний театр імені І. Мадача. 
9. Сцена з вистави «Королева чардашу» І. Кальмана. 
Будапештський театр оперети. 
10. Шаркезійська танцювальна у виконанні Ан¬ 
самблю народного танцю УНР. 
11. Кадр з фільму «П'ята печатка». Режисер 3. Фабрі. 
1977. 



До ст. Узбецька РСР. 

1. В долині річки Ангрену. 

2. Ташкент. Панорама частини міста. 

3. Чарвакська ГЕС. 

4. Головна споруда Аму-Бухарського каналу. 

5. Головна споруда газопроводу Бухара — Урал. 

6. Експортна продукція Ташкентського тракторного заводу. 

7. В ремонтному цеху Ташкентського авіаційного виробничого об'єднання імені В. П. Чкалова І 

8. У ткацькому цеху Алмаликської килимової фабрики. 

9. Лимонарій колгоспу імені В. І. Леніна Орджонікідзевського району Ташкентської області. 
10. Отари мериносних овець на випасі. 
11. Обрізування бавовнику в радгоспі «Фергана» Сирдар’їнської області. 
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До ст. Узбецька РСР. 

1. Медресе Кукельдаш у Ташкенті. 60-і рр. 16 ст. 
2. Меморіальний комплекс пам'яті воїнів м. Чирчи- 
ка, які загинули під час Великої Вітчизняної війни 
1941—45. Скульптор Ю. Н. Кисельов. 1972. 3. Ад¬ 
міністративний будинок у-Ташкенті. Архітектори 
Б. С. Мезенцев та ін. 1974. 4. Цирк у Ташкенті. 
Архітектори Т. М. Александрович і Т. С. Масятін. 
1975. 5. Н. В. Кашина. Дівчина з бубном. 1945. 
6. М. Г. Карахан. Золота осінь. 1957. 7. Кунган, 

таця, піала. Карбування на міді. Початок 20 ст. 
Бухара. 8. Сцена з вистави «Бай і батрак» Хамзи. 
Узбецький театр драми імені Хамзи. Ташкент. 
1958. 9. Сцена з опери «Витівки Майсари* 
С. О. Юдакова. Узбецький Великий театр опери 
та балету імені А. Навої. Ташкент. 1959. 10. Кадр 
з фільму «Генерал Рахімов». Режисер 3. Сабі- 
тов. 1968. 5, 6 — Державний музей мистецтв Уз¬ 
бецької РСР. Ташкент. 



До ст. Толстой Л. М. 

1. Л. М. Толстой — поручик артилерії. 1854. 2. Л. М. Толстой і С. А. Толстая 
в кабінеті. Ясна Поляна. 1902. 3. Л. М. Толстой і О. М. Горький. Ясна Поляна. 
1900. 4. Портрет Л. М. Толстого. Художник І. Ю. Рєпін. 1887. 5. Побачення 
Анни з сином. Ілюстрація художника М. О. Врубеля до роману «Анна 
Кареніна*. 1883. 6. Атака. Ілюстрація художника А. В. Кокоріна до «Сева¬ 
стопольських оповідань». 1951—53. 7. Доповідь Долохова Кутузову. Ілюстра¬ 

ція художника М. С. Самокиша до роману «Війна і мир». 1912. 8. Петя Ростов 
у ніч перед боєм. Ілюстрація художника Д. О. Шмаринова до роману «Вій¬ 
на і мир». 1953 — 55. 9. Після балу. Ілюстрація художника С. Т. Адамо- 
вича. 1977. 10. Сцена з вистави «Влада темряви». Київський російський 
драм, театр імені Лесі Українки. 1974. 11. Кадр з фільму «Отець Сергій». 

Отець Сергій — І. Мозжухін. 1918. 12. Кадр з фільму «Воскресіння». 
«Мосфільм». 1960 — 62. 13. Кадр з фільму «Війна і мир». «Мосфільм». 1967. 



До ст. Тичина П. Г. 1959. 7. Зустріч поета з космонавтом П. Р. Поповичем. 1962. 8. П. Г. Тичина 
1. П. Г. Тичина. Автопортрет. 1922. 2. Мати поета — Марія Василівна Ти- серед дітей у с. Пісках. 1964. 9. «Як упав же він...» Ілюстрація художника 
чина. 3. М. М. Коцюбинський серед учасників «Літературних субот». Малю- В. А. Євдокименка. 1960. 10. Перша збірка поезій П. Г. Тичини «Сонячні клар 
нок художника Г. В. Якутовича. 1959. 4. П. Г. Тичина з французьким пи- нети». 191-8. Обкладинка. 11. Збірка поезій «Вітер з України». 1924. Обкла- 
сьменником-комуністом Анрі Барбюсом. Харків. 1927. 5. П. Г. Тичина серед динка. 12. «Пісня трактористки». Ілюстрація художника О. М. Довгаля. 
зенітників. Літо 1944. 6. Делегати 3-го Всесоюзного з’їзду письменників. 1939. 13. «Арфами, арфами...» Ілюстрація художниці Н. М. Денисової. 1968. 



До ст. Театр. 

1. Афінський театр. 5 ст. до н. е. Реконструкція Г. Булле і Г. Вірсінгя. 

Сцени з вистав. 2. Давньоримська комедія. 4 ст. до н. е. Мармуровий 
рельєф. Археологічний музей. Неаполь. 3. Містерія «Страждання св. Апол- 

лонії». Мініатюра Н. Фуке. 15 ст. Франція. 4. «Жартівники» Ф. Кіркмана. 

Лондон. 1672. Гравюра 17 ст. Англія. 5. Арлекін, Данні Корнето і синьйор 

Панталоне — персонажі комедії дель арте. Гравюра поч. 17 ст. Італія. 

6. «Пригоди короля мавп». Пекінська опера. Гастролі в СРСР. 1981. Китай. 

7. «Ітінотані фтаба гункі». Театр кабукі. Гастролі в СРСР. 1961. Японія. 

8. «Ромео і Джульєтта» У. Шекспіра. Театр Друрі-Лейн. Лондон. Гравюра 

Равенела. 1763. Англія. 9. «Життя Галілея» Б. Брехта. Театр «Берлінер 

ансамбль». 1956. НДР. 10. «Смерть комівояжера» А. Міллера. Театр «Морос- 

ко тіетр». Нью-Йорк. 1949. США. 11. «Христофор Колумб» П. Клоделя. 

Театр де Франс. Париж. Гастролі в Москві. 1976. Франція. 12. «Дон Кар- 

лос» Дж. Верді. Театр «Ла Скала». Мілан. 1963, Італія. 13. «Засудження 

Фауста» (балет на музику однойменної ораторії Г. Л. Берліоза). Театр 

«Гранд-Опера». Париж. 1964. Франція. 
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До ст. Театр. 

1. Скоморохи. Фреска Софійського собору в 
Києві. 11 ст. 

2. Шкільний театр. Малюнок з «Поетики* 
М. К. Сарбевського. 17 ст. 
3. Персонажі (Солдат і Запорожець) та скринь¬ 

ка Сокиринського вертепу. 1771. 
Сцени з вистав. 4. «Борис Годунов» 
О. Пушкіна. Олександринський театр. Петер¬ 
бург. 1870. 

5. «Матрос* Соважа і Делур’є. Малий театр. 
Москва. 1835. 

6. «На дні* М. Горького. Художній театр. Моск¬ 
ва. 1902. 

7. «Тетнулд* Ш. Дадіані. Театр імені Ш. Ру- 
ставелі. Тбілісі. 1931. 

8. «Дві сім’ї* М. Кропивницького. Театр Миколи 
Садовського. Київ. 1908. 

9. «Джіммі Хіггінс* Л. Курбаса за Е. Сінкле- 
ром. Театр «Березіль». Київ. 1923. 

10. «Украдене щастя* І. Франка. Театр імені 
І. Франка. Київ. 1940. 

11. «Ойніса» Д. Закірова і Б. Гієнка. Театр опе¬ 
ри та балету імені А. Навої. Ташкент. 1957. 

12. «Історія коня» (за повістю Л. Толстого 
«Холстомір»). Великий драм, театр імені 
М. Горького. Ленінград. Гастролі а Києві. 1980. 

13. «Танок смерті» А. Стріцдберга. Драматич¬ 
ний театр. Паневежис. Гастролі в Києві. 1980. 



До ст. Тваринництво. 

1. Молочний комплекс на 1000 корів дослідного господарства «Кутузівка» 
Науково-дослідного інституту Лісостепу та Полісся УРСР. Харківська 
область. 

2. Білицьке міжколгоспне об'єднання по відгодівлі великої рогатої 
худоби. Полтавська область. 

3. Доїльний зал молочного комплексу на 925 корів колгоспу імені К. Марк¬ 
са Марийського району Донецької області. 

4. Промисловий комплекс із замкненим циклом виробництва свинини на 
108 тис. свиней радгоспу-комбінату «Калитянський» імені 50-річчя СРСР. 
Київська область. 

5. Свиноферма колгоспу «Жовтень» Радехівського району Львівської 
області. 

6. Барани асканійської породи племзаводу «Асканія-Нова». Херсонська 
область. 

7. Птахівницький радгосп імені Ф. Е. Дзержинського продуктивністю 3 млн. 
бройлерів на рік. Кримська область. 

8. Старинська птахофабрика імені XXIII з’їзду КПРС продуктивністю 
500 тис. індичат на рік. Київська область. 

9. Лимарівський кінний завод. Ворошиловградська область. 

10. Кролеферма радгоспу «Поляна». Черкаська область. 
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До ст. Фаянс. 

1. Кварта і таріль. Туреччина. 17 ст.; чаша. Іран. 13 ст. 
2. Таріль. Майстерня Б. Паліссі. Франція. 16 ст.; кварта. 
Англія. 16 ст. 3. Чорнильниця. Гжель. Остання третина 
18 ст. 4. Статуетка «Вакханка». Межигірська фаянсова 
фабрика. 1854. 5. Таріль. Фірма Веджвуда «Етрурія*. Анг¬ 
лія. Близько 1840. 6. Глечик. Завод Гарднера. 19 ст. 

7. Супниця. Завод Гребенщикова. 18 ст. 8. Гіпюровий 
сервіз (частина). Межигірська фаянсова фабрика. 30-і рр. 
19 ст. 9. Таріль декоративна. Будянський фаянсовий завод. 
Кінець 19 ст. 10. В. Шинкаренко. Набір «Перламутровий 
світанок*. Конаково. РРФСР. 70-і рр. 20 ст. 11. ї. Сень, 
Б. П'янида, О. Рибіна. Столовий сервіз «Веселка* Бу¬ 
дянський фаянсовий завод. 70-і рр. 20 ст. (З, 6 і 7 — Росія, 
4, 8, 9 і 11 — Україна). 



До ст. Театр Миколи Садов- 
ського в Києві. 

Сцени з вистав: 

1. «На перші гулі» С. Василь- 
ченка (Тиміш — І. Мар’яненко, 
Олена — Є. Хуторна). 

2. «Сава Чалий» І. Карпенка- 
Карого (Сава Чалий — М. Са- 
довський). 

3. «Галька» С. Монюшка (Галь¬ 
ка — 0. Петляш). 

4. «Камінний господар» Лесі 
Українки (Командор — М. Са- 
довський). 

5. «Ревізор» М. Гоголя (Город¬ 
ничий — М. Садовський). 

6. «Мазепа* Ю. Словацького 
(Збігнєв — І. Мар’яненко, Воє¬ 
вода — М. Садовський). 

До ст. Театр товариства «Руська 
бесіда» у Львові. 

1.1. Гриневецький у ролі Стець- 
ка («Сватання на Гончарівці* 
Г. Квітки-Основ'яненка). 

2. Сцена з вистави «Чумаки» 

І. Карпенка-Карого. 

3. Сцена з опери «Фауст* 
Ш. Ф. Гуно (Маргарита — 
К. Рубчакова, Мефістофель — 
І. Рубчак). 

4. В. Плошевський у ролі Фран- 
ца Моора («Розбійники» Ф. Шіл- 

лера). 

5. Сцена з вистави «Ой не ходи, 
Грицю, та й на вечорниці* 
М. Старицького. 
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До ст. Українка Леся. 1. Леся Українка. 1888. 2. Леся Українка і О. Кобилянська. 1901. 3. Леся Українка в Сан-Ремо. 
1902. 4. Останнє фото Лесі Українки. 1913. 5. Леся Українка. Скульптор Г. Н. Кальченко. Мармур. 1961. 6. Леся 
Українка в гуртку «Плеяда*. Худ. В. І. Зарецький. 1961. 7. «Коли втомлюся я життям щоденним». Худ. В. І. Касіян. 
Акварель. 1950. 8. «В катакомбах». Худ. М. А. Стороженко. 1971. 9. «Лісова пісня». Худ. М. Г. Дерегус. 1959. 
10. «Досвітні огні*. Худ. С. П. Караффа-Корбут. Кольорова ліногравюра. 1970. 11. Сцена з вистави «Лісова пісня* 
в Театрі ім. Ю. Фучіка. ЧССР. 12. Сцена з вистави «Камінний господар». Київський рос. драм, театр ім. Лесі 
Українки. 1950. 13. Сцена з вистави «Камінний господар». Ризький драматич. театр ім. Я. Райніса. 1962. 
14. Кадр з фільму «Лісова пісня». Київська кіностудія ім. О. П. Довженка. 1960. 15. Кадр з фільму «Іду до тебе*. 
Київська кіностудія ім. О. П. Довженка. 1970. 
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«Оптимістична трагедія» В. Вшп- 
невського), істор. п’єси (ч Фу ркат» 
А. Авезова, Т. Ходжаєва, ч Мірзо 
Улугбек» М. Шейхзаде), психоло¬ 
гічні побутові драми («Честь» А. 
Ширванзаде, ч Тополька моя в чер¬ 
воній хусточці» Ч. Айтматова), 
комедії (ч Витівки Майсари» Хам- 
зи та ін.). Широко ставляться тво¬ 
ри рос. рад. драматургів і зарубіж¬ 
них класиків. Серед провідних 
театрів республіки: Узб. театр дра¬ 
ми ім. о Хамзи, Узб. драматич. 
театр чЙош гвардія» (чМолода 
гвардія»), обидва—вТашкенті, узб. 
драм, театри в Каттакургані та Са¬ 
марканді, рос. драм, театри в Таш- 
кенті, Самарканді, Фергані, узб. 
театри юного глядача ім. Ю. Ахун- 
бабаєва, рос. ТЮГ — в Ташкенті, 
театри ляльок у Ташкенті і Анди¬ 
жані, Каракалп. муз.-драм. (Ну¬ 
кус) та ін. Велике значення для 
розвитку узб. театру мала твор¬ 
чість режисерів — нар. артистів 
Узб. РСР М. Уйгура, Я. Бабаджа- 
нова, О. Гінзбурга, Т. Ходжаєва; 
акторів — нар. артистів СРСР А. 
Бакірова, А. Хідоятова, С. Іиіан- 
тураєвої, Ш. Бурханова, А. Ход¬ 
жаєва, М. Мансурова, Л. Сарим- 
сакової, Р. Хамраєва, Г. Заїр¬ 
ської, нар. арт. Узб. РСР Я. Аб- 
дуллаєвої, Г. Агзамова, К. Єфре- 
мової, Е. Малікбаєвої, А. Турдиє- 
ва, Н. Хачатурова, А. Файзієва, 
М. Юсупова та ін. 
Кіно. В 1924 Наркомос Узб. РСР 
прийняв постанову про створення 
тресту чУзбекдержкіно», почалося 
будівництво кінофабрики чШарк 
Юлдуз» (тепер кіностудія чУзбек- 
фільм» ім. К. Ярматова). У кін. 
20-х рр. групу молоді було на¬ 
правлено в моск. та ленінгр. 
навч. заклади, створювалися спец, 
курси. Значну роль у становленні 
нац. кіно відіграв Н. Ганієв — 
перший директор і актор узб. сту¬ 
дії. В 20-х рр. режисери В. Вис- 
ковський, О. Фреліх, М. Доронін, 
М. Авербах, К. Гертель та операто¬ 
ри А. Дорн, Ф. Веріго-Даровський 
зняли фільми: ч Мусульманка» 
(1925), чДруга дружина», чЧадра», 
чШакали Равата» (всі — 1927), 
чКритий фургон» (1928), чОстанній 
бек» (1930). Спробу показати ін¬ 
дустріалізацію в У. зроблено у 
фільмі Н. Ганієва чПіднесення» 
(1931). В 1937 вийшов перший зву¬ 
ковий фільм чКлятва» (реж. А. 
Усольцев-Гарфо). У роки Великої 
Вітчизн. війни в Узб. РСР було 
евакуйовано кіностудії ін. респуб¬ 
лік. У співдружності з ними було 
поставлено фільми: ч Олександр 
Пархоменко» (1942), чДва бійці» 
(1943; обидва — реж. Л. Луков), 
чНасреддін у Бухарі» (1943, реж. 
Я. Протазанов). Досягненням піс- 
лявоєн. років стали фільми чТа- 
хір і Зухра» (1945, реж. Н. Ганієв), 
«Алішер Навої» (1948) та чАві- 
ценна» (1957; обидва — реж. К. 
Ярматов). У кін. 50 — на поч. 
60-х рр. в узб. кіно прийшли ви¬ 
пускники ВДІКу та Вищих режи¬ 
серських курсів. Знято фільми: 
«Зоря Улугоека» (1965, реж. Л. 
Фаизієв), чТи не сирота» (1963), 
чТашкент — місто хлібне» (1970), 
чАбу Рейхан Біруні» (1974; всі — 
реж. Ш. Аббасов); історико-рево- 
люц. фільми реж. К. Ярматова 
— чБуря над Азією» (1965), 
ч Вершники революції» (1968), 

чЗагибель чорного консула» (1970), 
чОдна серед людей» (1974), а та¬ 
кож режисерів А. Хамраєва — 
чБілі, білі лелеки» (1965), чНад- 
звичайний комісар» (1970), чБез 
страху» (1971) та Е. Ішмухамедо- 
ва — чНіжність» (1967), чЯкі на¬ 
ші роки!» (1981). Розвивається 
документальне і науково-популяр¬ 
не кіно, 1961 створено студію на¬ 
уково-популярних і хронікально- 
документальних фільмів. Широко 
відомі документальні фільми М. 
Каюмова. Виходять кіножурнал 
чСоветский Узбекистан» і сати¬ 
ричний кінозбірник чНаштар» 
(«Ланцет»). У Ташкенті з 1968 
(раз на 2 роки) проводиться Між- 
нар. кінофестиваль країн Азії, 
Африки і Латинської Америки. В 
1958 створено Спілку кінемато¬ 
графістів Узб. РСР. Іл. див. на 
окремому аркуші, с. 448—449. 
А. /. Кременцова, Д. А. Шарахмедов. 
Літ.: Ленин Б. И. О Средней Азни 
и Узбекистане. Ташкент, 1957; Раши- 
дов Ш. Р. Советский Узбекистан. М., 
1982; Бабушкин Л. Н., Когай Н. А. 
Физико-географическое районирование 
Узбекской ССР. В кн.: Трудьі Ташкен- 
тского государственного университета 
им. В. И. Ленина, в. 231. Ташкент, 
1964; История Узбекской ССР, т. 1—4. 
Ташкент, 1967—68; История Узбек¬ 
ской ССР. С древнейших Бремен до на¬ 
ших дней. Ташкент, 1974; Победа Ок- 
тябрьской революции в Узбекистане, 
т. 1. Сборник документоз. Ташкент. 
1963; Хроника сооьггий Великой Ок- 
тябрьской социалистической револю¬ 
ции. Ноябрь 1917 — июнь 1918 г. 
Ташкент, 1975; История граждансхой 
войньї в Узбекистане, т. 1—2. Ташкент, 
1964—70; Вклад трудящихся Узбеки- 
стана в Победу в Великой Отечествен- 
ной войне. Ташкент, 1975; История 
рабочего класса Узбекистаяа, т. 1—3. 
Ташкент, 1964—66; История рабочего 
класса Советского Узбекистана. Таш¬ 
кент, 1974; Худайбердьіев Н. Д. Уз¬ 
бекистан в единой семье совегских 
республик. Ташкент, 1978; Народьі 
СССР — Ташкенту. Братская помощь 
народов СССР в ликвидации лослед- 
ствий землетрясения в Ташкенте 
(1966—1969 гг.). Сборник документов. 
Ташкент, 1970; Узбекская Советская 
Социалистическая Республика. При¬ 
рода, население, хазяйство, террито- 
риально-производсгвенньїе комплек¬ 
си, перспективи. Ташкент, 1982; 
Зиядуллаев С. К. Современное состоя- 
ние акономики Узбекистана и перспек¬ 
тиви ее развития. Ташкент, 1982; 
Торжество ленинских идей культур- 
ной революции в Узбекистане. Таш¬ 
кент, 1970; Валиев А. К. Расцвет куль¬ 
тури в Узбекистане. Ташкент, 1974; 
Жирмунский В. М., Зарифов X. Т. 
Узоекский народний героический 
зпос. М., 1947; Турсунов Т. Форми- 
рование социалистического реализма 
в узбекской драматургии. Ташкент, 
1963; Рустамов З Р. Узбекская поз 
зия в первой половине XV века. М.. 
1963; Аодумавлянов А., Бабаханов 
А. История узбекской литературьі. 
Ташкент, 1966; История узбекской со- 
ветской литератури. М., 1967; Кор- 
Оглн X. Г. Узбекская литература. 
М., 1976; Воронина В. Л. Народньїе 
традиции архитектури Узбекистана. 
М., 1951; Каднрова Т. Ф. Современ- 
ная архитектура Узбекистана. Таш¬ 
кент, 1974; Пугаченкова Г. А., Рем- 
пель Л. И. История искусств Узбєки- 
стана с древнейших Бремен до середи¬ 
ни девятнадцатого века. М., 1965; 
Искусство Узбекской ССР. [Альбом]. 
Л., 1972; Фахретдинова Д. А. Декора- 
тивно-прикладное искусство Узбеки¬ 
стана. Ташкент, 1972; Искусство Со¬ 
ветского Узбекистана. 1917 — 1972. М., 
1976; История узбекской советской 
музики, т. 1—2. Ташкент, 1972—73; 
История узбекской музики. М., 1979; 
Узбекский советский театр, кн. 1. Таш¬ 

кент, 1966; Рахманов М. Р. Узбек- 
ский театр с древнейших Бремен до 
1917 года. Ташкент, 1981; Акбароз 
X. Зрелость. ЗС-летний путь узбек- 
ского кино (1935 -1965). Ташкент, 
1971; Узбекская Советская Социали¬ 
стическая Республика. Знциклопедия. 
Ташкент, 1981. 
УЗБОЙ (тюрк.) — назва сухих рі¬ 
чищ у пустельних областях Серед¬ 
ньої Азії, які заповнюються водою 
на короткий період або зовсім не 
мають стоку. Найвідоміші з них: 
У з б о й (Зх. Узбой), що простя¬ 
гається від Сарикамишської запа¬ 
дини до Каспійського м., та К е - 
ліфський Узбой у Пд.-Сх. 
Каракумах (обидва — в Туркм. 
РСР). 
узгГн — перехід речовини з твер¬ 
дого стану в газоподібний, минаю¬ 
чи рідку фазу. Те саме, що й суб- 
лімація. 
УЗГОДЖЕННЯ — вид підрядно¬ 
го зв'язку між двома синтаксич¬ 
ними компонентами, при якому 
граматична форма підпорядкова¬ 
ного слова залежить від відповід¬ 
ної форми підпорядковуючого сло¬ 
ва. У флективних мовах (до них 
належить і українська) узгоджу¬ 
вані граматичні форми виража¬ 
ються закінченнями. У. буває 
повне — в усіх спільних для уз¬ 
годжуваних слів граматичних фор¬ 
мах (напр., «дубовий гай» — У. 
в роді, числі й відмінку) і неповне 
— тільки в частині форм («місто 
Київ» — У. в числі й відмінку, 
але не в роді). 
*ЗЕ (ІЛізе) Бодо (12.III 1904, Раш- 
татт — 2.VII 1963, Берлін) — нім. 
письменник (НДР), член_ Акаде¬ 
мії мистецтв НДР (з 1955). Член 
Компартії Німеччини з 1932. В 
1933 емігрував до Франції. В 1936 
—38 брав участь у національно- 
революц. війні ісп. народу як комі¬ 
сар Інтернац. бригади. З 1939 жив 
у СІЛА і Мексіці. Після 2-ї світ, 
війни повернувся на батьківщи¬ 
ну. В 1950—52 був головою Спіл¬ 
ки письменників НДР. Літ. дія¬ 
льність почав автобіогр. рома¬ 
ном чНайманець і солдат» (1935) 
і кн. нарисів про Іспанію «Перша 
битва» (1938). У романі «Лейте¬ 
нант Бертрам» (1944) зображено 
нім. дійсність 30-х рр., події гро¬ 
мадян. війни в Іспанії. Роман 
«Патріоти» (1954, незакінч., вид. 
1965) — про антифашист, бороть¬ 
бу в останні роки існування гітле¬ 
рівського рейху. 
Те.: Укр. перек л.— Патріоти. 
К., 1958; Лейтенант Бертрам. К., 
1959; Рос. перек л.— Искрьі во 
мгле М.. 196'4. А. Г. Баканов. 
У3£нь ВЕЛЙКИЙ — ріка в Сарат. 
обл. РРФСР та Урал. обл. Каз. 
РСР. Довж. 650 км, площа бас. 
15,6 тис. км2. Рівнинна, русло зви¬ 
висте; впадає у безстічні Камиш- 
Самарські озера. Живлення пере¬ 
важно снігове. Осн. стік навесні, 
влітку пересихає, утворюючи пле¬ 
са. Використовують для зрошуван¬ 
ня. На річці — м. Новоузенськ. 
УЗЙНЬ МА/іЙЙ — ріка в Сарат. 
обл. РРФСР та Урал. обл. Каз. 
РСР. Довж. 638 км, площа бас. 
18,2 тис. км2. Ріка рівнинна, 
має звивисте русло. Впадає у без¬ 
стічні Камиш-Самарські озера. 
Живлення гол. чин. снігове. Навес¬ 
ні розливається, влітку місцями 
пересихає. Використовують для 
зрошування. 

УЗЕНЬ МАЛИЙ 

29 уре. т. п 
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Д. Узунов. Портрет 
К. Сарафова в ролі 
Фальстафа. 1932. 
Національна художня 
галерея. Софія. 

Р. Уїлсон. Сноудон. 
1770. Галерея мистецтв. 
Ліверпуль. 

Дж. Уїстлер. 
Міс Сесілі Александер. 
1873. Галерея Тейт. 
Лондон. 

УЗЙН — місто Білоцерківського 
р-ну Київ. обл. УРСР. Розташо¬ 
ваний на р. Узині (бас. Дніпра), 
за 10 км від залізнич. ст. Су хол і- 
си. Вперше згадується під назвою 
Узениця 1651 у зв’язку з перебу¬ 
ванням тут Б. Хмельницького. З 
1773 населений пункт мав назву 
Темберщина, з кін. 18 ст.— су- 
час. назва. Після 2-го поділу Поль¬ 
щі (1793) У. у складі Правобереж¬ 
ної України возз’єднано з Росією. 
Рад. владу встановлено в лютому 
1918. З 1971 У.— місто. У місті — 
цукр. комбінат, консервний, хліб¬ 
ний та асфальтовий з-ди, птахо- 
інкубаторна станція, райсільгосп- 
техніка, райсільгоспхімія, комбі¬ 
нат побутового обслуговування. 
7 заг.-осв. та музична школи, З 
лікарні, поліклініка, 4 будинки 
культури, кінотеатр, б бібліотек. 
В У. народився льотчик-космонавт 
СРСР П. Р. Попович. 
УЗЛСЗв Іван Герасимович (н. 
14.VIII 1923, с. Олімпіадівка, те¬ 
пер Петрівського р-ну Кіровогр. 
обл.) — укр. рад. вчений у галузі 
чорної металургії, доктор тех. наук 
(з 1971), професор (з 1973), засл. 
діяч науки УРСР (з 1983). Член 
КПРС з 1960. Після закінчення 
(1949) Дніпрои. металург, ін-ту 
працював на Костянтинівському 
металург, з-ді, з того ж року пра¬ 
цює в Ін-ті чорної металургії (з 
19/8 — директор). Осн. напрями 
діяльності — створення сталей но¬ 
вих марок, розробка технологічних 
процесів термічного зміцнення 
прокату масових видів. Нагоро¬ 
джений орденом Трудового Чер¬ 
воного Прапора, медаллю. Держ. 
премія СРСР, 1982. 
узловА — місто обласного під¬ 
порядкування Тул. обл. РРФСР, 
райцентр. Вузол залізнич. та ав- 
томоб. шляхів. 64 тис. ж. (1983). 
Видобування вугілля. Підприєм¬ 
ства залізнич. транспорту. З-ди: 
маш.-буд., пластмас, тех. шкіря¬ 
них виробів; швейна, взут. та кла¬ 
віатурна ф-ки. Харч, пром-сть. 
Технікуми важкого машинобуду¬ 
вання та залізнич. транспорту, 
мед. уч-ще. Місто утворено 1938. 
УЗНАДЗЕ Дмитро Миколайович 
[20.XII 1886 (1.1 1887), с. Сакара, 
тепер Зестафонського р-ну Груз. 
РСР — 12.Х 1950, Тбілісі] — груз. 
рад. психолог і філософ, академік 
АН Груз. РСР (з 1941). Закінчив 
Лейпцігський (1909) і Харків. 
(1913) ун-ти. В 1915 створив пер¬ 
шу в Грузії жіночу серед, школу 
з викладанням груз. мовою. Один 
із засновників Тбіліського ун-ту 
(1918), де з його ініціативи органі¬ 
зовано відділення психології, ка¬ 
федру психології й лабораторію 
експериментальної психології. З 
часу заснування (1941) Ін-ту пси¬ 
хології АН Груз. РСР (з 1950 — 
ім. Д. М. Узнадзе) був його дирек¬ 
тором. У. належить ряд праць з 
психології мислення, мовлення, 
сприймання, діяльності тощо. У. 
є автором оригінальної теорії 
установки в психології, а також 
підручників і систематичних кур¬ 
сів з різних галузей психологіч. 
науки. Нагороджений орденом 
Трудового Червоного Прапора. 
Те.: Зкспериментальньїе основьі пси- 
хологии установки. Тбилиси, 1961; 
Психологические исследования. М., 
1966. В. В. Григолаеа. 

УЗУНДЖА — карстова печера 
в пд. частині Кримських гір. Міс¬ 
титься на Ай-Петринськги яйлі, 
у верхів’ї річки Узунджі. Дов¬ 
жина 1500 м, вис. до 20 м. За¬ 
кладена у вапняках з прошарками 
пісковиків. Складається з числен¬ 
них вузьких тріщинних і широких 
ходів різноманітної конфігурації 
з нішами. На різних рівнях вони 
з’єднуються сифонними каналами. 
В межень по дну У. протікає не¬ 
великий водний потік; під час па- 
водка рівень води піднімається 
на вис. 1,5—2,5 м. У повітрі пече¬ 
ри виявлено підвищений вміст вуг¬ 
лекислого газу (1,4 %), метану 
(0,6 %) і важких вуглеводнів. 
Пам’ятка природи місцевого зна¬ 
чення. Розвинутий туризм. 

„ „ Ю. І. Шутов. 
УЗУНЛАРСЬКЕ бЗЕРО — озе¬ 
ро в Крим. обл. УРСР, на Пд. Кер¬ 
ченського п-ова. Довж. 10 км, шир. 
від 1,5 до 5,5 км, глиб, до 0,1 м. 
Площа 21,2 км2. Пн. і сх. береги 
рзера високі. Дно вкрите чорним 
і сірим мулом, товщина шару від¬ 
повідно 0,3 м і 10 м. У межах 
озера та поблизу його — поклади 
заліз, руд (див. Керченський за¬ 
лізорудний басейн). 
УЗУНОВ Дечко (н. 22.11 1899, 
м. Казанлик, тепер НРБ) — болг. 
живописець, нар. художник Болга¬ 
рії (з 1963), член Болг. АН, почес¬ 
ний член АМ СРСР (з 1933), Герой 
Соціалістичної Праці НРБ (19ь7). 
Навчався в софійській (1919—22) 
та мюнхенській (1922—24) АМ. 
Автор портретів (поета М. Лі- 
лієва, 1924; акторів М. Массалі- 
тінова, 1928; К. Сарафова в ролі 
Фальстафа, 1932), жанрових ком¬ 
позицій («Фракійська весна», 1959; 
«Пр отест», 1964—65; «За волю», 
1967; «Безсмертя», 1973; «Каїк 
та Авель», 1979), пейзажів. Викла¬ 
дає в софійській АМ (з 1938 — 
професор). 
Літ.: Воейкова И. Н. Дечко Узунон. 
М., 1974. В. А. Афанасьєв. 

УЗУФР^КТ (лат. ияия-ітисиїз, від 
изиз — користування і Ігисіиз — 
зиск, прибуток) — у Стародавньо¬ 
му Римі один з особистих серві¬ 
тутів, що полягав в особистому 
праві користування чужою влас¬ 
ністю з одержанням від неї при¬ 
бутків. Широкого розповсюджен¬ 
ня набув за середньовіччя, особ¬ 
ливо у бурж. цивільному праві 
(напр., у Франції). 
УІКЛІФ (Вікліф; \Уус1іНе, Мс- 
Іії, \Уус1іґ) Джон (між 1320 і 
1330, графство Йоркшір — 31. 
XII 1384, Латтеруерт, графство 
Лестершір) — англ. реформатор, 
ідеолог бюргерської єресі. З 1372— 
професор богослов’я Оксфорд¬ 
ського ун-ту. Автор памфлетів 
і трактатів, переклав англ. мо¬ 
вою Біблію, Відстоював примат 
світської влади над духовною, 
виступав за підкорення духівницт¬ 
ва королю, за секуляризащю церк. 
власності, спрощення церк. обря¬ 
дів, за позбавлення духівництва 
соціальних привілеїв. Ідеї У. ві¬ 
діграли велику роль у підготовці 
У ота Тайлера повстання 1381. 
Констанцський собор 1415 оголо¬ 
сив У. єретиком. 
УІЛ — ріка на Зх. Каз. РСР, в 
межах Актюб., Гур’єв, та частко¬ 
во Урал, областей. Довж. 800 км, 
площа бас. 31,5 тис. км2. Бере 

початок на Підуральському плато, 
впадає у оз. Актобе на Прикас¬ 
пійській низовині. Живлення пере¬ 
важно снігове. Влітку міліє і 
розбивається на окремі плеса. 
Використовують для зрошування. 
УЇЛКІНС ОУіІкіпз) Моріс (н. 
15.XII 1916, Понгароа, Нова Зе¬ 
ландія) — англ. біофізик, член 
Лондонського королівського т-ва 
(з 1959). Закінчив Кембрідж- 
ський ун-т (доктор філософії з 
1940). З 1946 працює в Кінгсколе- 
джі (Лондон), де з 1962—професор 
і керівник відділу молекулярної 
біології (з 1970 — професор біо¬ 
фізики). У. за допомогою рент- 
геноструктурного аналізу під¬ 
твердив гіпотезу будови молекули 
дезоксирибонуклеїнової кислоти 
(подвійна спіраль), розробив тео¬ 
рію фото- і термолюмінесценції. 
Має також праці в галузі біофі¬ 
зики нервової системи. Нобелів¬ 
ська премія, 1962 (разом з Ф.Крг- 
ком і Дж. Д. Уотсоном). 
УІЛ КІНСОН (\Уі1кіп50п) Джеф- 
рі (н. 14.VII 1921, Тодморден) — 
англ. хімік, член Лондон, королів¬ 
ського т-ва (з 1965). Закінчив 
(1941) Імперський коледж науки 
і технології у Лондоні. Працював 
в Англо-американо-канадському 
проекті по атомній енергії (1943 
— 46), Каліфорнійському ун-ті 
в групі Г. Сіборга (1946—50) і 
Массачусетському технологічному 
ін-ті (1950—51); викладав у Гар¬ 
вардському ун-ті (1951—56); про¬ 
фесор (з 1956) Імперського ко¬ 
леджу науки і технології у Лондо¬ 
ні. У.— один з основоположників 
хімії металоорганічних сполук 
перехідних елементів. Встановив 
(1952) хімічну будову («сендвіче- 
ву») фероцену. Відкрив універ¬ 
сальний каталізатор гідрування 
олефінів, ацетиленів та ін. («ка¬ 
талізатор «У.»). Нобелівська пре¬ 
мія, 1973. 
УІЛ КСА ЗЕМЛЯ — частина тери¬ 
торії Сх. Антарктиди між Зем¬ 
лею Аделі та Землею Королеви 
Мері. Товщина льодовикового по¬ 
криву перевищує 3000 м, на Пд.— 
1000—2500 м. На узбережжі є 
ділянки, вільні від криги, — 
т. з. оазиси (Бангера, Грірсона). 
У. 3. відкрила амер. експедиція 
Ч. Уїлкса 1840. 
УЇЛСОН (\УіІ50п) Мітчел (17.УІІ 
1913, Нью-Йорк — 25.11 1973, там 
же) — амер. письменник. За осві¬ 
тою фізик. Деякий час працював 
у лабораторії Е. Фермі. Дебюту¬ 
вав детективним романом «Гуса¬ 
ка засмажено» (1940). У романах 
«Живи серед блискавок» (1949; 
в укр. і рос. перекладах 50-х рр.— 
«лСиття в імлі»), «Брат мій, ворог 
мій» (1952), «Деві Меллорі» (1956) 
змалював долю вченого в капіта¬ 
лістичному світі, порушив проб¬ 
лему моральної відповідальності 
сучасної науки перед суспільст¬ 
вом. У романі «Зустріч на дале¬ 
кому меридіані» (19о1) виступав 
за міжнар. співробітництво в ім’я 
миру. Йому належать також наук.- 
популярні книги. Не раз бував у 
Рад. Союзі, з симпатією писав про 
Рад. країну. 
Те.: Укр. перекл - Життя в ім¬ 
лі. К., 1954; Рос. перек л.—- Аме- 
рикански*' ученьїе и изобретатели. М., 
1964; Живи с молнией. М., 1965; Брат 
мой, враг мой. Кишинів, 1977. 

В. /. Яиенко. 
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УЇЛСОН (Вільсоп; \УіЬюп) Річард 
(1.УІІІ 1713, ГТенгос, Монтгомері- 
шір — 15. V 1782, Коломменді, 
Дєкбішір) — англ. живописець, 
основоположник англ. пейзажу. 
З 1729 навчався в Лондоні у порт¬ 
ретиста Т. Райта, з 1746 писав 
пейзажі. Жив і працював в Італії, 
в Лондоні, в Уельсі. Твори: 
«Дуврський замок» (6л. 1746), 
«Рим. Понте-Молле» (1754), «І 
я був в Аркадії» (1755), «Долина 
Ді> (6л. 1762), «Вид на Сноудон» 
(6л. 1766), «Кедер-Ідріс» (6л. 
1774). Картини У. зберігаються в 
Нац. галереї в Лондоні та ін. 
зібраннях. У.— член-засновник 
королівської АМ у Лондоні (1768). 
УЇЛЬЯМС (\Уі11іат5) Теннессі 
(справж. ім’я та прізв.— Томас 
Ланір; 26.III 1911, Колумбус, 
штат Міссісіпі — 24. II 1983, Нью- 
Йорк) — амер. драматург. Друку¬ 
ватися почав у кін. 20-х рр. У Дра¬ 
мах «Скляний звіринець» (1944), 
«Трамвай ,, Бажання “» (1947), 
«Кішка на розпеченому даху» 
(1955), «Орфей спускається в пек¬ 
ло» (1955), «Ніч ігуани» (1961) роз¬ 
крив соціальні конфлікти амер. 
способу життя. Ноти соціальної 
критики в п’єсах У. нерідко ос¬ 
лаблені впливом фрейдизму, ек¬ 
зистенціалізму , натуралістичними 
мотивами. 
Автор концепції «пластичного те¬ 
атру», за якою осн. роль у ство¬ 
ренні спектаклю надавав світло¬ 
вому, музичному, худож. оформ¬ 
ленню. Ряд п’єс У. поставлено в 
СРСР. У. належать також роман 
«Римська весна міссіс Стоун» 
(1950), повісті, оповідання. 
Те.: Рос. перекл.- «Стеклянньїй 
зверинец» и еще девять пьес. М., 
1967; Римская весна миссис Стоун.— 
Рассказьі.— З'.се. М., 1978; Кошка 
на раскаленной крьіше. М., 1979. 
Літ.: Коренева М. Страсти по Тен- 
не(си Уильямсу. В кн.: Проблемьі ли- 
тературьі СІЛА XX века. М., 1970. 

В. І. Яценко. 
УТНСОР, Віндзор — місто на 
Пд. Сх. Канади, в пров. Онтаріо. 
Розташований на р. Детройті на¬ 
проти міста Детройт (СІЛА), з 
яким сполучений мостами і туне¬ 
лем. Вузол з-ць. 193 тис. ж. (1976). 
Гол. центр автомобілебудування 
країни. Філіали з-дів «Форда» 
та ін. амер. автомоб. монополій. 
Розвинута чорна металургія, хім. 
1 фарм. пром-сть, вироби, електрон¬ 
ного устаткування для автомобілів. 
2 університети. 
УЇНСТЕНЛІ (АУіпзіапІеу) 
Джерард (1609, Уїган, графство 
Ланкашір — після 1652) — англ. 
соціаліст-утопіст, ідеолог руху 
дигерів — найрадикальнішої по¬ 
літ. течії в період Англійської бур¬ 
жуазної революції 17 століття. 
Виражаючи інтереси найбідніших 
верств населення, гол. чин. обез¬ 
земеленого селянства, У. вимагав 
передати народові землю, загарба¬ 
ну лендлордами, і проголосити її 
суспільною власністю, встановити 
в Англії демократичну республі¬ 
ку, запровадити заг. виборче пра¬ 
во, зрівняльний розподіл усіх 
продуктів праці. В 1649, очолив¬ 
ши рух дигерів, заснував біля 
містечка Кобем їхню колонію. Піс¬ 
ля розгрому колонії (1650) написав 
свій ідеологічний заповіт — кому¬ 
ністичну утопію«Закон свободи...» 
(1652). 

УЇНСТОН ОУіпзІоп) Генрі (н. 
2.IV 1911, м. Гаттісберг, пгг. Міс¬ 
сісіпі) — діяч амер. і міжнар. 
комуністич. руху. Член Компар¬ 
тії СІЛА з 1933. II. в робітн. не- 
гритян. сім’ї. В 1931—32 — один 
з організаторів походу безробіт¬ 
них м. Канзас-Сіті на Вашінгтон. 
З 1936 — член Нац. виконкому, 
1938—41 — секретар Нац. викон¬ 
кому Спілки комуністичної мо¬ 
лоді. В 1938 обраний членом 
Політбюро Нац. к-ту КП США. 
В 1941—45 служив в армії. В 
1947 обраний членом Нац. ради 
Нац. к-ту і секретарем Нац. к-ту 
КП СІЛА з орг. питань. Не раз 
зазнавав переслідувань. Перебу¬ 
ваючи у тюрмі 1956—61, захворів 
і втратив зір. Звільнений достро¬ 
ково під тиском прогрес, громад¬ 
ськості. З 1961 — член Політ, 
к-ту (до 1969 — Викон. бюро) ЦК 
(до 1972 — Нац. к-т), з 1964 — 
секретар ЦК КП СІЛА. З червня 
1966 — нац. голова КП СІЛА. Ав¬ 
тор праць з питань робітн. руху 
і нац.-визвольної боротьби. Наго¬ 
роджений орденами Жовтневої 
Революції і Дружби народів. 
Те.: Рос. перекл.— Стратегия 
борьбьі черного населення. Критика 
нових теорий освобождения черньїх 
в США и Африке. М., 1975. 
Літ.: Мостовец Н. В. Человек неегн- 
баемого мужества. М., 1982. 

УТПЛ (\УЬірр1е) Джордж Гойт 
(28.VIII 1878—1.II 1976) — амер. 
лікар-патолог. Закінчив Йєльсь- 
кий ун-т (1900) і ун-т Дж. Гопкінса 
(1905). З 1914 — професор Ка¬ 
ліфорнійського ун-ту; 1921—55 — 
професор патології ун-ту Рочесте- 
ра. Осн. праці У.— з питань ане¬ 
мії, пігментного обміну, ураження 
печінки і підшлункової залози, 
туберкульозу, паразитарних хво¬ 
роб. Відкрив роль печінки в гемо- 
поезі і застосував препарати пе¬ 
чінки при перніціозній анемії. Но¬ 
белівська премія, 1934 (разом з 
Дж. Р. Маинотом та У. Мерфі). 
УЇСТЛЕР (тЬНег) Джеймс Еб- 
бот Мак-Нейл (Ю.УІІ 1834, Лоу- 
елл, Массачусетс — 17.VII 1903, 
Лондон) — амер. живописець і 
тафік. У 1843—49 жив у Петер¬ 
бурзі, відвідував АМ. У 1855— 
57 навчався в Парижі в майстер¬ 
ні ПІ. Глейра, де зблизився з 
Е. Дега. На. творчості У. позначився 
вплив Г. Курде й мистецтва япон. 
гравюри. Працював у Парижі, Лон¬ 
доні, Венеції. Твори: композиції 
«Симфонія у білому № 2. Дівчи¬ 
на у білому» (1864), «Сутінки у 
Вальпарнасо» (1866), «Старий міст 
у Баттерсі» (1872—75); портрети — 
автопортрет (1867), матері (1871), 
Т. Карлейля (1872), міс Сесілі 
Александер (1873). Картини У. 
зберігаються в Галереї Тейт в 
Лондоні, в Луврі та ін. зібраннях. 
УЇТМЕН (АУІііІтап) Уолт (31.V 
1819, Уест-Гіллс, штат Нью-Йорк 
— 26.III 1892, Камден, штат Нью- 
Джерсі) — амер. поет. У 1855 ви¬ 
дав свій осн. твір — поетичну зб. 
«Листя трави», до якої потім 
додавав нові вірші. Ідеали У. 
пов’язані із світовою демокра¬ 
тією, братерством усіх народів 
(«Привіт світові», «Пісня про се¬ 
бе», «Пісня великої дороги»). 
Прославляв людину праці, досяг¬ 
нення науки, тех. прогресу («Піс¬ 
ня про виставку», «Піонери, о 

піонери!», «Пісня про сокиру», «Ло¬ 
комотив узимку»). З глибоким 
співчуттям змалював образи ін¬ 
діанців, негрів, іммігрантів. Під 
час громадян, війни в США 1861 
— 65 активно підтримував справу 
Півночі (вірш «Бий, бий, бараба¬ 
не!»). Твори У. знаменують собою 
перехід від романтичної до реалі¬ 
стичної традиції в л-рі СІЛА. Укр. 
мовою вірші У. перекладали І. 
Кулик, В. Мисик, В. Коротич 
та ін. 
Те.: Укр. перек л.— [Вірші]. 
В кн.: Мисик В. Вибране. К., 1958: 
[Вірші]. В кн.: Кулик І. Вірші та пое¬ 
ми. К., 1962; Листя трави. К., 1969; 
Рос. перек л.— Избранное. М., 
1954; Избранньїе произведения. М., 
1970. 
Літ.: Чуковский К. И. Мой Уитмен. 
М., 1969; Мендельсон М. О. Жизнь 
и творчество Уитмена. М., 1969; 
Крицевий О. Т., Стельмах А. К. 
Співець трудового люду. К., 1972. 

В. І. Яценко. 

УЇТЦ Бела (7.III 1887, с. Мега- 
ла, тепер СРР — 26.1 1972, Буда¬ 
пешт) — угор. художник і громад¬ 
ський діяч, засл. діяч мист. 
РРФСР (з 1930). Член КПРС з 
1921. У 1912 закінчив АМ у Буда¬ 
пешті. З 1926 жив у Москві. В 
1931—35 був відповідальним сек¬ 
ретарем орг-ції революц. худож¬ 
ників при Комінтерні. Автор порт¬ 
ретів («Жіночий портрет», 1916), , 
політ, плакатів («Червоноармійці, 
вперед!», 1919), серій офортів 
(«Генерал Лудд», 1924—25), мо¬ 
нументальних розписів (фрески 
в Будинку уряду в м. Фрунзе, 
1936, у співавт.), декоративних 
панно («Угорщина бореться», 
1956), театр, декорацій. 
УЙГ^Н [справж. прізв. та ім’я — 
Атакузієв Рахматулла; н. 1 (14).У 
1905, кишлак Мерке, тепер село 
Меркен. р-ну Джамб. обл. Казах. 
РСР] — узб. рад. поет і драматург, 
засл. діяч мистецтв Узб. РСР 
(з 1956), нар. поет Узб. РСР 
(з 1965), член-кор. АН Узб. РСР 
(з 1974). Член КПРС з 1944. Один 
з основоположників узб. рад. 
л-ри. Друкуватися почав 1925. 
Збірки віршів та поем «Друга 
книга» (1933), «Країні сонця» 
(1936) та ін. присвячені Рад. Уз¬ 
бекистану. В роки Великої Віт- 
чизн. війни виступав з патріотич¬ 
ними творами. Про мирне життя 
рад. людей писав у збірках «Дар» 
(1946), «Вірші» (1950), «Життя 
кличе» (1961). Автор п’єс «Алі- 
шер Навої» (1941; у співавт.), 
«Мати» (1942), «Рання весна» 
(1949), «Хурріят» (1959), «Мете¬ 
лик» (1966), «Абу Рейхан Біруні» 
(1973), «Пастка» (1975), оповідань. 
Україні присвятив поему «Вітри 
України» (1935) та ряд віршів. 
Перекладав твори О. Пушкіна, 
А. Чехова, Л. Толстого, Т. Шев¬ 
ченка та ін. Нагороджений двома 
орденами Леніна, ін. орденами, 
медалями. 
Те.: Укр. перек л.— [Вірші]. 
В кн.: Зі Сходу на Захід. К., 1947; 
Рос. перекл.— Жизнь зовет. 
М., 1965; Хуррият. Пьесьі. М., 1966; 
Голоса на рассвете. М., 1975; Избран¬ 
ное. М.. 1980. 

3. У. Умарбекова. 

УЙГУРИ — народ, корінне насе¬ 
лення Сгньцзян-Уйгурського ав¬ 
тономного району КНР. Живуть 
також у деяких районах СРЙР, 
Афганістану, Пакистану, Індії. 

УЙГУРИ 
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У. Уїтмен. 

Б. Уїтц. Збирання 
яблук. 1916. Угорська 
національна галерея. 
Будапешт. 
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ЛІТЕРАТУРА 

Заг. чисельність У.—5,75 млн. чол. 
(1980, оцінка), з них в КНР — 5,54 
млн. чол. В СРСР, за переписом 
1979, чисельність У.— 211 тис. 
чол. Мова — уйгурська (див. 
Уйгурська мова). Віруючі У.— 
мусульмани. У.—один з найдав¬ 
ніших тюркомовних народів Центр. 
Азії. Процес етнічної консоліда¬ 
ції У. завершився у 8 ст.; в той 
час у них виникла ранньофеод. 
д-ва. В 9 ст. д-ву У. зруйнували 
єнісейські киргизи; У. пересели¬ 
лися до Китаю. З серед. 18 ст. до 
20 ст. частина У. з Китаю пересе¬ 
лилася до Росії. До 1921 У. не 
мали єдиної назви — називалися 
за місцем проживання (кашгарлик, 
яркендлик, турфанлик та ін.). 
Осн. заняття У.— землеробство, 
різні домашні ремесла. У. створи¬ 
ли своєрідну культуру (монумен¬ 
тальна культова архітектура, му¬ 
зичні й літ. твори). 
УЙГУРСЬКА ЛІТЕРАТУРА — 
література уйгурів. Бере початок 
від народної творчості. Тривалий 
час розвивалась під впливом се¬ 
редньоазіатської, індійської та 
китайської культур. Перші писем¬ 
ні пам’ятки — рунічні епіграфи 
(7—8 ст.) і переклади буддійських 
релігійно-дидактичних книг — 
сутр (10 ст.). Класичні твори се¬ 
редньовіччя: «Словник тюркських 
говорів» Махмуда Кашгарі (11 
ст.), що містив зразки фольклору 
й тогочасної прози, поеми Юсуфа 
Баласагуні (11 ст.), Ахмада Югна- 
кі (12 ст.), Рабгузі (14 ст.), 
анонімний рукопис «Огуз-наме» 
(15 ст.) стали спільним здобутком 
багатьох тюркомовних народів. 
Творчість поета Мухаммада Імі- 
на Хіркаті (17—18 ст.) і його по¬ 
слідовників Залелі та Новбаті бу¬ 
ла новим кроком у розвитку уй¬ 
гурської літератури. 
В кін. 18 — 1-й пол. 19 ст. набули 
популярності поезії Шаїра Ахуна, 
Арші, Хіслата Кашгарі та ін. 
і особливо основоположника но¬ 
вого напряму в поезії Абдураїма 
Нізарі. У 2-й пол. 19 ст. Садир 
Палван, Сеїд Мухаммад Каші, 
Мулла Шакір та ін. у патріотич¬ 
них віршах закликали до бороть¬ 
би проти іноземного поневолення. 
Видатним письменником 19 ст. був 
Білал Назим, творчість якого спов¬ 
нена пафосу волелюбства та со¬ 
ціального протесту. 
Після 1917 література радянських 
уйгурів, зберігаючи традиції та 
спираючись на досвід російської 
л-ри, досягла нових успіхів. Вийш¬ 
ли збірки оповідань У мара Мухам- 
маді, віршів Нурі Ісраїлова, Ізі- 
ма Іскандерова, Турди Хасанова 
та ін., романи Зія Самеді, Джама- 
ла Бусакова, Хізмета Абдулліна, 
Масімжана Зульпікарова, повіс¬ 
ті Джалала Мусаєва, Ахмеджана 
Аширова, Юсу па Ільяса, оповідан¬ 
ня і нариси, поеми і вірші Ізіма 
Бахніязова, Розі Кадирі, Паті- 
гуль Сабітової, Абдукаріма Ганіє- 
ва та ін. Л-ра зарубіж. уйгурів по¬ 
чала відроджуватись після пере¬ 
моги повстання 1931—33. її зачи¬ 
нателями були Лутфулла Мутал- 
ліп, Нім ІПахід, Зуннун Кадирі, 
Нур Бусаков. 
Літ.: Хамраев М. К. Веков неуми- 
рающее слово. Алма-Ата, 1969; Гул 
уйгурского бубна. Пер. с уйгур. М., 
1979. /. К. Чирко. 

УЙГУРСЬКА МОВА, новоуйгур- 
ська мова — мова уйгурів. Нале¬ 
жить до тюркських мов. В У. м. 
розрізняють три діалекти: пн.-за¬ 
хідний, або центральний (опорний 
діалект сучасної літ. У. м.), 
східний, або лобнорський, і пів¬ 
денний, або хотанський. Характер¬ 
ні риси У. м.: наявність 10 голос¬ 
них фонем і 26 приголосних, не¬ 
послідовний сингармонізм; імен¬ 
никові властиві категорії числа, 
відмінка й присвійності; вжива¬ 
ються післяйменники. У. м.— 
старописемна. Алфавіт уйгурів в 
СРСР тепер базується на рос. гра¬ 
фічній основі, а уйгурів у Китаї — 
на арабській. У. м. створено уйгур¬ 
ську літературу. 
Літ.: Кайдаров А. Т. Уйгурский 
(новоуйгурский) язьїк. В кн.: Язики 
народов СССР, т. 2. М., 1966. 
УКАЗ— у більшості сучасних дер¬ 
жав акт глави держави. В СРСР — 
вид актів, що їх видають Пре¬ 
зидія Верховної Ради СРСР, Пре¬ 
зидії Верховних Рад союзних 
і автономних республік. Передба 
чений ст. 123 Конституції СРСР 
(в УРСР — ст. 110 Конституції 
УРСР). На відміну від законів 
У. бувають нормативні (такі, 
що встановлюють правову норму) 
та індивідуальні (напр., У. про 
нагородження орденами). Якщо 
видані в період між сесіями Вер¬ 
ховної Ради У. вносять зміни 
або доповнення до чинного закону, 
вони підлягають обов’язковому 
затвердженню Верховною Радою 
на черговій сесії, після чого набу¬ 
вають сили закону. Затвердженню 
підлягають і У. про зміну кордо¬ 
нів між союзними республіками, 
про утворення й ліквідацію мі¬ 
ністерств та держ. к-тів. Норма¬ 
тивні У. оголошуються і набува¬ 
ють чинності в тому самому поряд¬ 
ку, що й закони. 
укапГсти — члени укр. дрібно¬ 
буржуазної націоналістичної пар¬ 
тії, які в січні 1919 під назвою 
«незалежників*виділилися з ліво¬ 
го крила Української сощал-де- 
мократичної робітничої партії 
(УСДРП). Порвавши на словах 
з УСДРП, «незалежники», фор¬ 
мально визнавши Рад. владу, на¬ 
справді перейшли до відкритої 
боротьби проти неї, стали на шлях 
організації куркульських заколо¬ 
тів. Навесні 1919 у їхніх рядах 
відбувся розкол, внаслідок якого 
ліва частина «незалежників» об’єд¬ 
налася в серпні 1919 з боротьби¬ 
стами, а права частина на своє¬ 
му установчому з’їзді в січні 
1920 прийняла назву «Українсь¬ 
ка комуністична партія» (УКП, 
укапісти). Рад. уряд України 
на прохання УКП дозволив їй іс¬ 
нувати легально, взявши до ува¬ 
ги її заяву про те, що вона пов¬ 
ністю відмовляється від своєї 
попередньої ворожої діяльності 
щодо Рад. влади. Але, незважаю¬ 
чи на прийняття «комуністичної» 
назви і заяви про лояльне ставлен¬ 
ня до Рад. влади, У. вели далі за¬ 
масковану боротьбу проти Комуні¬ 
стичної партії і диктатури проле¬ 
таріату. Вся діяльність У. була 
спрямована на відрив Радянської 
України від інших радянських 
республік під старим націона¬ 
лістичним лозунгом «самостій¬ 
ної України». Всі ці дії У. зустрі¬ 

чали рішучу відсіч з боку трудя¬ 
щих, які виганяли їх з Рад, ком¬ 
незамів та ін. орг-цій. Незважаючи 
на мізерний кількісний склад У. 
(200 чол. 1924 проти 500 чол. 1921), 
ЦК УКП у своєму другому (пер¬ 
ше — 1920) зверненні до Виконко¬ 
му Комінтерну від 27. VIII1924 зно¬ 
ву поставив питання про визнання 
УКП самостійною укр. секцією 
Комінтерну. Комісія в питанні 
про УКП, створена 17.XII 1924 Ви¬ 
конкомом Комінтерну, до кінця 
викрила підривну роботу УКП, 
показавши, що об’єктивно її діяль¬ 
ність і лозунги є контрреволю¬ 
ційні, що вона, по суті, стала 
центром збирання петлюрівських 
елементів. Рішуче засудивши на¬ 
ціоналістичну діяльність У. і 
відмічаючи, що вони об’єктивно 
працювали в напрямі розколу 
сил пролет. диктатури України, 
Пр езидія Виконкому Комінтерну 
24. XII 1924 прийняла рішення 
про розпуск УКП. Цим рішенням 
було розпущено й «ліву» фракцію 
УКП, яка з 1923, відколовшись від 
УКП, існувала самостійно. В 1925 
відбувся ліквідаційний з’їзд УКП. 
Рішення Комінтерну допомогло 
частині У. позбавитися хибних на¬ 
ціоналістичних поглядів і всту¬ 
пити до КП(б)У. Ліквідація УКП 
була значною перемогою Комуніс¬ 
тичної партії над націоналістич¬ 
ною ідеологією і сприяла даль¬ 
шому вихованню трудящих у ду¬ 
сі пролетарського інтернаціона¬ 
лізму. 
УКАЧИН Борис Укачинович (н. 
18.11 1936, с. Кайрилик, тепер Он- 
гудайського р-ну Горно-Алт. а. о.) 
— алт. рад. письменник. Друку¬ 
ється з 1956. Перша зб.— «Дороги» 
(1960). У збірках «Хто я такий» 
(1963), «Вірші» (1966), «Земля 
синього неба» (1968) писав про рід¬ 
ний край, його природу. Книга 
прози — «Гірські духи» (1971). 
Пише твори для дітей. Перекладає 
поезії М. Лєрмонтова, Т. Шев¬ 
ченка та ін. 
Те.: Рос. перекл.— Ветка горно- 
го кедра. М., 1974; Бег аргамака. М., 
1975; Зхо вечного Алтая. М.. 1979: 
В начале зимьі. М., 1981. 
У КАЙЛ І — ріка у Пд. Америці, в 
межах Перу, права прит. Ама¬ 
зонки. Довж. 1950 км, площа бас. 
375 тис. км2. Утворюється злит¬ 
тям річок Апурімак і Урубамба, 
що беруть початок на схилах Зх. 
Кордільєри в Андах. У верхів’ї 
У. має гірський характер, нижче 
тече Амазонською низовиною, до¬ 
лина широка, подекуди заболоче¬ 
на, русло звивисте. Живлення 
гол. чин. дощове. Пересічна витра¬ 
та води 12 600 м3/с. Судноплавна 
дом. Кумарія. ГЕС(на р. Урубам- 
бі). В бас. У.— добування нафти; 
руїни Мачу-Пікчу. 
УКІЙб-Е (япон., букв.— образи 
повсякденного світу) — япон. ху¬ 
дожня школа, що склалася на по¬ 
чатку 17 ст., переважно в м. Едо 
(тепер Токіо). Живописці, а піз¬ 
ніше гравери цієї школи відобра¬ 
жали в своїх творах смаки демо¬ 
кратичних кіл, заперечували тра¬ 
диційні схеми аристократичних, 
витончених мистецьких шкіл. Осн. 
увагу майстри У.-е зосереджували 
на актуальних питаннях свого ча¬ 
су, відтворювали сцени праці й 
побуту, рідну природу, зображу- 
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вали акторів театру кабукі, гейш 
тощо. Основоположником У.-е 
вважають живописця І. Матабея. 
Гол. представники — Моронобу, 
Харунобу, Утамаро, Хокусай, Хі- 
росіе. 
УКЛАДИ СУСПЇЛЬНО-ЕКОНО- 
мГчні — система виробничих 
відносин, яка базується на відпо¬ 
відній формі власності на засоби 
виробництва в межах даної сус¬ 
пільно-економічної формації і 
охоплює певний сектор економіки 
країни. В істор. процесі розріз¬ 
няють формаційні і деформаційні 
уклади. Формаційні уклади визна¬ 
чають характер екон. базису сус¬ 
пільства. Заміна одного формацій¬ 
ного сусп.-екон. укладу іншим 
відбувається на основі діяння заг. 
екон. закону для всіх формацій — 
відповідності виробничих відно¬ 
син характерові й рівню продук¬ 
тивних сил закону. Неформаційні 
уклади існують поряд з панівною 
формою власності і системою ви¬ 
робничих відносин (напр., у ряді 
капіталістичних країн зберіга¬ 
ються ще залишки феод, відносин 
тощо). 
Багатоукладність економіки — 
характерна риса г-ва країн, що 
розвиваються. В цих країнах 
поряд з держ.-капіталістичними 
та приватнокапіталістичними ук¬ 
ладами розвиваються в ряді галу¬ 
зей пром-сті держ. сектор та кооп. 
форми с.-г. вироби. При перехо¬ 
ді від одного експлуататорського 
суспільства до іншого новий фор¬ 
маційний уклад формується в над¬ 
рах старого суспільства. Форму¬ 
вання соціалістичного укладу 
відбувається в перехідний період 
від капіталізму до соціалізму, 
якому властиві три гол. уклади — 
соціалістичний, дрібнотоварний, 
капіталістичний і відповідні їм 
сусп. класи — робітничий клас, 
селянство, буржуазія. Соціалі¬ 
стичний уклад відіграє провідну 
і визначальну роль в економіці 
перехідного періоду. В своєму 
русі він витісняє ін. уклади, ус¬ 
падковані від попередніх форм 
вироби., і, спираючись на держ. 
владу, концентрує осн. засоби ви¬ 
роби. в формі загальнонар. влас¬ 
ності, розвивається на основі 
екон. законів соціалізму, які по¬ 
чинають діяти разом з його виник¬ 
ненням. 

П. м. Дубій, М. І. Чуклін. 
УКЛЕЯ — риба род. коропових. 
Те саме, що й верховодка. 
«УКРАЙНЕЦ» — альманах, який 
видавав М. О. Максимович. Ви¬ 
йшло дві книги; 1-а — в Москві 
(1859), 2-а в Києві (1864). В аль¬ 
манасі вміщено матеріали з істо¬ 
рії України («Нечто о земле Киев- 
ской» і «Путевое воспоминание о 
Полтаве», «Письма о Богдане 
Хмельницком» — всі М. О. Мак¬ 
симовича та ін.), художні твори в 
укр. перекладі (зокрема, «Песнь о 
полку Игореве, переложенная на 
украинское наречие М. Максимо¬ 
вичем»), тексти старовинних ру¬ 
кописів. ф. К. Сарана. 
«УКРАЙНСКАЯ БЕДНОТА» — 
щоденна робітничо-селянська га¬ 
зета, що видавалася в березні— 
липні 1920 політуправлінням Рев- 
військради 12-1 армії. До травня 
виходила в Києві, згодом — за мі¬ 
сцезнаходженням армії. 

«УКРАЙнеКИЙ АЛЬМАНАХ» 
— перший на Україні альманах. 
Виданий 1831 у Харкові І. Срез- 
невським та І. Росковшенком 
за участю групи харківських 
поетів-романтиків. Крім статей 
наукового і літ.- критичного ха¬ 
рактеру, тут опубліковано зразки 
укр. нар. творчості, вірші й бала¬ 
ди Л. Боровиковського, Є. Гре¬ 
бінки, О. Шпигоцького, перекла¬ 
ди з О. Пушкіна й А. Міцке- 
вича. Надруковано прозовий ури¬ 
вок «Гаркуша» про відомого ва¬ 
тажка сел. антипоміщицьких пов¬ 
стань. Через брак коштів видання 
альманаху припинилось. 

, П. М. Федченко. 
«УКРАЙНСКИЙ БИОХИМЙ- 
ЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ» — науково- 
теоретичний журнал Інституту біо¬ 
хімії АН УРСР. Найстаріше нау¬ 
кове періодичне видання з біохі¬ 
мії в СРСР. Заснований 1926 як 
«Наукові записки Українського 
біохімічного інституту», з 1934 
видавався під назвою «Україн¬ 
ський біохімічний журнал», з 1978 
— під теперішньою назвою. Ви¬ 
ходить рос. мовою 6 раз на рік. 
«УКРАЙНСКИЙ вбстник» — 
перший на Україні літ.-художній, 
наук, і громадсько-політ. журнал. 
Виходив у Харкові 1816—19 за ред. 
Є. Філомафітського, Р. Гонор- 
ського, Г. Квітки-Основ’яненка. В 
журналі друкувалися статті з істо¬ 
рії Росії та України, з суспільних 
і природничих наук, етнографічні 
та інформаційні матеріали, а та¬ 
кож статті, в яких пропагувалися 
просв. ідеї франц. енциклопедис¬ 
тів. У статтях з мови, л-ри й мис¬ 
тецтва підносився голос за поши¬ 
рення освіти серед народу, роз¬ 
виток вітчизн. культури. Крім 
перекладів з Вольтера, Ж. Б. Рус- 
со, Дж. Мільтона та ін., вміщува¬ 
лись оригінальні твори В. Ра- 
євського, О. Сомова, Я, Нахі- 
мова. Тут уперше опубліковано 
укр. мовою твори Г. Квітки-Осно¬ 
в’яненка, П. Гулака-Артемовсько- 
го і серед них відому байку «Пан 
та собака», подано зразки театр, 
критики, фейлетону, нарису, памф¬ 
лета. Внаслідок цензурних пере¬ 
слідувань журнал було закрито. 

. П. М. Федченко. 
«УКРАЙНСКИЙ домовбд» — 
перший ветеринарний журнал в 
Росії. Заснований у 1817 проф. 
Ф. В. Пільгером в Харкові. Вида¬ 
вався в Харків, ун-ті. На сторінках 
журналу розповідалось про роз¬ 
ведення свійських тварин, захист 
їх від хвороб, лікування худоби, 
а також птиці, риби, бджіл, шовко¬ 
вичних шовкопрядів та ін. В 1-му 
випуску, зокрема, була надруко¬ 
вана доповідь проф. І. Д. Книгі- 
на на відкритті Ветеринарного від¬ 
ділення петерб. Медико-хірур- 
гіч. академії. Вийшло 2 випуски 
журналу. С. В. Баженов. 
«УКРАЙНСКИЙ ЖУРНАЛ» — 
літ.-художній, наук, і громадсько- 
політ. журнал. Виходив 1824— 
25 у Харкові за ред. О. Склабов- 
ського при активній участі П. Гу- 
лака-Артемовського. Публікував 
статті про найновіші наук, теорії 
та відкриття, статті з філософії й 
естетики, матеріали з історії Росії 
та України, етногр. описи різних 
міст України, відомості про стан 
освіти, про події культур, і гро¬ 

мад. життя. «У. ж.» виявляв ува¬ 
гу до творів л-ри, позначених 
волелюбними мотивами (вірші де¬ 
кабриста В. Раєвського і В. Ро- 
зальйона-Сошальського, рецензія 
на поему К. Рилєєва «Войнаров- 
ський», огляди альманахів дека¬ 
бристів «Полярная звезда», «Нев- 
ский альманах» тощо). Вперше в 
укр. періодиці тут з’явилась спец, 
стаття, присвячена історії та ста¬ 
нові розвитку укр. л-ри. В часи 
політ, реакції, після розгрому де¬ 
кабристів, журнал було закрито. 

П. М. Федченко. 
«УКРАЙНСКИЙ МАТЕМАТЙ- 
ЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ» —науковий 
журнал Інституту математики АН 
УРСР. Публікує основні резуль¬ 
тати досліджень з різних галузей 
математики та її застосувань. У 
журналі є розділи наук, інфор¬ 
мації, критики та бібліографії, 
проблемно-оглядових статей. Ви¬ 
ходить рос. мовою з 1949 шість 
раз на рік (до 1964 — чотири 
рази на рік). Перекладається 
англ. мовою в СІЛА. Розрахова¬ 
ний на широке коло спеціалістів 
з математики і механіки. Поперед¬ 
никами «У. м. ж.» в АН УРСР бу¬ 
ли «Журнал математичного циклу 
ВУАН» (1931—33), «Журнал Інсти¬ 
туту математики АН УРСР» (1934— 
38) та «Збірник праць Інституту 
математики АН УРСР» (1938—48). 

1. Г. Козубовська. 
«УКРАЙНСКИЙ СБбРНИК»— 
укр. альманах. Засн. І. Срезнев- 
ським з метою систематичного 
опублікування зразків народної 
творчості, літописів, матеріалів з 
історії України, худож. творів укр. 
письменників та досліджень про 
їхню творчість. Вийшло два випус¬ 
ки в Харкові— 1838 і 1841. У 1-й 
книзі опубліковано п’єсу «Натал¬ 
ка Полтавка» І. Котляревського з 
передмовою та коментарями І. 
Срезневського. 2-гу книгу альма¬ 
наху видав М. Щепкін за допомо¬ 
гою М. Гоголя. Тут уперше надру¬ 
ковано п’єсу «Москаль-чарівник» 
І. Котляревського. До наступних 
книг готувалися твори Л. Бо- 
ровиковського, Є. Гребінки, Г. 
Квітки-Основ’яненка, О. ПІпи- 
гоцького та ін., але через від’їзд 
видавця за кордон видання аль¬ 
манаху було припинене. 

П. М. Федченко. 
«УКРАЙНСКИЙ ФИЗЙЧЕС- 
КИЙ ЖУРНАЛ» — науковий 
журнал, орган Відділення фізики 
і астрономії АН УРСР. Заснова¬ 
ний 1956. До 1961 виходив 6 раз 
на рік, з 1962 — щомісяця. 
Журнал публікує оригінальні та 
оглядові наук, праці з усіх галу¬ 
зей сучасної фізики: теорії поля 
і елементарних частинок, радіо¬ 
фізики і електроніки, ядерної 
фізики, фізики атомів і молекул, 
плазми та конденсованого стану, 
оптики тощо. До 1967 «У. ф. ж.» 
видавався укр. мовою з резюме 
рос. і англ. мовами, з 1967 — 
укр. і рос. мовами, з 1976 — рос. 
мовою з резюме англ. мовою. 

Л. Г. Самко. 
«УКРАЙНСКИЙ ХИМЙЧЕС- 
КИЙ ЖУРНАЛ» —наук. журнал, 
орган Відділення хімії і хім. 
технології АН УРСР. Засн. 1925. 
Публікує теор. й експерименталь¬ 
ні праці з питань неорганічної 
та фіз. хімії, електрохімії, орга- 

«УКРАЙНСКИЙ 
ХИМИЧЕСКИЙ 

ЖУРНАЛ» 

Титульна сторінка жур¬ 
налу «Украинский до 
мовод». 
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УКРАЇНА 

Леся Українка. 

Пам'ятник на могилі 
Лесі Українки на Бай¬ 
ковому кладовищі в 
Києві. Скульптор Г. Л. 
Пстрашевич. 1939. 

нічної хімії, аналітичної хімії, 
хімії виеокомолекулярних сполук 
тощо. Вміщує також хроніку про¬ 
ведення в УРСР наук, конференцій 
з різних питань хімії, рецензії 
на наукову літературу з хімії, що 
видається в УРСР, тощо. Вида¬ 
вався 1925—33 у Харкові. З 1943— 
у Києві. Виходить 12 раз на 
рік рос. мовою. 
УКРАЇНА — країна (територія) 
і держава, населена в основному 
українцями. Назва «Україна» має 
давнє істор. походження і стосу¬ 
ється території, на якій прожива¬ 
ли сх. слов’яни. Вперше згадуєть¬ 
ся в Іпатгївському літописі під 
1187 у зв’язку з смертю в Пере¬ 
яславі князя Володимира Глібови- 
ча. В літописі говориться: «и пла- 
кашася по немь вси ііереяславци... 
о немже Украйна много постона». 
У 1189 літопис згадує, що князь 
Ростислав прибув «ко украйнє 
Галичькой», тобто на пд. терито¬ 
рію Галицького князівства. На 
поч. 13 ст. Україною в літописі 
називалися зх. землі Галицько-Во¬ 
линського князівства. З 16 ст. тер¬ 
мін «Україна» вживався в офіц. 
актах стосовно більшої частини 
заселених українцями земель у 
складі Польського Королівства. 
Назви «Україна» і -«Вкраїна» 
вживалися в укр. думах та істо¬ 
ричних піснях у розумінні «край», 
«країна», «земля» (а не «окраїна»). 
Одночасно з назвою «Україна» в 
офіц. документах, літописах і 
літ. творах вживалася назва 
«Русь», яка була спільною для 
рос., білорус, і укр. земель. З 14 ст. 
в писемних джерелах щодо Пн.- 
Сх. Русі вживалася назва «Вели¬ 
ка Русь», а з кін. 15 ст.— «Росія», 
щодо Зх. Русі — «Біла Русь», що¬ 
до Пд.-Зх. Русі—«Мала Русь» 
(пізніше Малоросія). Серед нар. 
мас України останні дві назви не 
були поширені. Незважаючи на ба¬ 
гатовікову розірваність держ. кор¬ 
донами земель, де формувалася 
укр. народність, а поіім нація, на 
ці землі поширилася спільна назва 
«Україна». Під час перебування У. 
в складі різних держав їхні паную¬ 
чі кола заперечували право укр. 
народу на незалежність і всіляко 
ігнорували назву «Україна», а 
землям давали назви, які мали 
заперечити їхній укр. характер 
(«Угорська Русь», «Галичини і Ло- 
домеріг королівство», «Герцогство 
Буковина», Підкарпатська Русь). 
Але незважаючи на це, поширили¬ 
ся назви Лівобережна Україна, 
Правобережна Україна, Західна 
Україна. 
У ствердженні назви «Україна» 
важливу роль відіграла боротьба 
нар. мас проти соціального нац. 
гніту, особливо визвольна війна 
українського народу 1648—54. Бо¬ 
ротьбу укр. народу підтримували 
прогресивні сили ін. народів, осо¬ 
бливо російського. В. І. Ленін, від¬ 
стоюючи права укр. народу, пос¬ 
тійно вживав у своїх працях назву 
«Україна». Після перемоги Вели¬ 
кої Жовтн. соціалістич. революції, 
встановлення Рад. влади вперше в 
історії стала можливою реальна 
рівність і всебічний розвиток для 
усіх народів, що є торжеством 
ленінської нац. політики Кому¬ 
ністичної партії. Укр. народ упер¬ 
ше в своїй історії створив свою 

суверенну Д-Бу — Укр. РСР, що 
є невід’ємною частиною Союзу 
РСР. Завдяки могутності Рад. 
Союзу і братній допомозі всіх рад. 
народів здійснилася віковічна 
мрія укр. народу про своє возз’єд¬ 
нання (див. Возз'єднання укра¬ 
їнського народу в єдиній Укра¬ 
їнській Радянській державі). Під 
проводом Комуністичної партії 
Радянського Союзу, її складової 
часіини — Комуністичної партії 
України трудящі Рад. України 
разом з усіма народами СРСР 
переможно захистили завоюван¬ 
ня соціалізму під час Великої 
Вітчизн. війни 1941—45, побуду¬ 
вали розвинуте соціалістичне 
суспільство і йдуть по шляху 
побудови комунізму. Назва «Ук¬ 
раїна» збагатилася новим змістом 
і набула широкого міжнар. зна¬ 
чення (див. також розділи Насе¬ 
лення, Історія в т. 11, кн. II). 

Ф. П. Шевченко. 
«УКРАЇНА» — 1) Щомісячний 
історико-етнографічний і белетри¬ 
стичний журнал ліберально-бурж. 
напряму. Видавався 1907 в Києві 
укр. мовою як продовження <Киев- 
схой старини». 2) Щокварталь¬ 
ний (тримісячний) суспільство¬ 
знавчий журнал Українського на¬ 
укового товариства. Виходив 
1914 та 1917—18 в Києві укр. мо¬ 
вою. В перший рік видання на йо¬ 
го сторінках виступали видатні 
прогресивні вчені О. ЛІахматов, 
Ф. Корш, І. Франко, В. Перетц, 
О. Левицький, М. Возняк, рецен¬ 
зувалися перші праці майбутніх 
рад. учених О. Вілець кого, М. 
Гудзія, С. Маслова. Пізніше в 
«У.» друкувалися переважно М. 
Грушевський та його однодумці, 
пропагуючи антинаукові націона¬ 
лістичні концепції. В 1915—16 
виходив у Москві як щорічник 
під назвою «Український науко¬ 
вий збірник». в. Г. Сарбеп. 
«УКРАЇНА»- — громадсько-по- 
літ., літературно-художній ілюст¬ 
рований журнал. Видається з трав¬ 
ня 1941 у Києві. Спочатку вихо¬ 
див щомісяця, з липня 1955 — 
двотижневик, з липня 1963 — тиж¬ 
невик. Висвітлює досягнення тру¬ 
дящих УРСР у нром-сті, с. г., 
науці та культурі; знайомить чи¬ 
тачів з життям народів СРСР та 
зарубіж. країн. Публікує худож. 
твори, спорт, інформацію. Провід¬ 
ні жанри — коротке оповідання, 
літ.-худож. нарис, репортаж, фо- 
тонарис. м. П. Подолян. 
«УКРАЇНА» — див. Палац куль¬ 
тури « Україна» в Києві. 
УКРАЇНЕЦЬ Іван Каленикович 
[6(18).VIII 1888, Волинь — 7.У 
1945, м. Миргород Полтав. обл.] — 
укр. рад. художник, майстер роз¬ 
пису на фарфорі. В 1917 закін¬ 
чив Миргородську худож.-пром. 
школу ім. М. В. Гоголя, де нав¬ 
чався у О. Сластіока. Автор агі¬ 
таційних тарілок, тематичних ваз, 
подарункових чашок з революц. 
гаслами, портретами визначних 
діячів Комуністичної партії; чай¬ 
них сервізів,^ прикрашених укр. 
орнаментом. Серед творів — майо¬ 
лікова ваза (1916), тарілки «Вико¬ 
наймо зустрічний» (1929), тарілка 
з портретом Г. І. Петровського 
(1930), шіакетка «Ілліч» (1931), 
кухоль з портретом Д. Менделєє¬ 
ва (1932). В 1927—41 викладав у 

Миргородському керамічному тех¬ 
нікумі ім. М. В. Гоголя. Твори 
У. зберігаються в музеї цього 
технікуму, музеї Баранівського 
фарфорового з-ду ім. В. І. Леніна 
(Житомир, область). 
Літ.: Ханко В. М. Майстер агіта¬ 
ційної порцеляни. «Народна творчість 
та етнографія», 1979, № 3. 

В. М. Ханко. 
УКРАЇНКА Леся [Леся Ук- 
раїнка; справж. прізвище, ім’я 
та по батькові — Косач-Квітка 
Лариса Петрівна; 13(25).II 1871, 
м. Новоград-Волинський, тепер 
Житомирської області — 19.УҐІ 
(1.УІІІ) 1913, м. Сурамі, Грузія, 
похована в Києві] — українська 
поетеса і громадська діячка ре¬ 
волюційно-демократичного напря¬ 
му. Мати У.— письменниця Оле¬ 
на Пчілка, сестра М. Драгоманова, 
батько — П. А. Косач, юрист. Ди¬ 
тячі роки минули на Волині (м. 
Луцьк, с. Колодяжне, тепер Ко¬ 
вельського р-ну), де вона пізна¬ 
вала побут і звичаї укр. села, нар. 
пісні і казки, красу Полісся. Че¬ 
рез хворобу (з дитинства і все жит¬ 
тя хворіла на туберкульоз) вчила¬ 
ся вдома, здобула глибоку і різ- 
носторонню освіту. Знала бл. 10 
мов, у 19 років написала для мо¬ 
лодших сестер «Стародавню істо¬ 
рію східних народів#, була здіб¬ 
ною піаністкою, займалася живо¬ 
писом, глибоко знала вітчизняну 
і світову л-ру, історію філософії 
і новітні досягнення наукового со¬ 
ціалізму. На формування літ.- 
естетичних поглядів У. мав ве¬ 
ликий вплив М. Драгоманов. У 
90-х рр. встановила зв’язок з со- 
ціал-демократичними організація¬ 
ми Києва і Львова. У 1897 позна¬ 
йомилася з пропагандистом марк¬ 
сизму, учасником київ. «Союзу 
боротьби за визволення робітни¬ 
чого класу» С. К. Мержинським. 
Деякі її вірші використовувались 
у прокламаціях РСДРП. За ре¬ 
волюц. діяльність царський уряд 
переслідував письменницю. В 
1907 поліція заарештувала її ра¬ 
зом з ін. київськими прогресив¬ 
ними діячами (в т. ч. М. Лисен- 
ком, Б. Грінченком). Друкувати¬ 
ся почала 1884 у Львові в журн. 
«Зоря» (вірші «Конвалія», «Са- 
фо»). Плідно працювала в різних 
жанрах і галузях^ л-ри як поет, 
драматург, прозаїк, перекладач, 
публіцист, літ. критик, фолькло¬ 
рист. Перша зб. віршів — «На кри¬ 
лах пісень» (1893), згодом вийшли 
збірки «Думи і мрії» (1899), «Від¬ 
гуки» (1902). В поезії У. перева¬ 
жає громадсько-політична лірика, 
пройнята ідеями гуманізму і па¬ 
фосом життєствердження («Соп- 
Іга 5рет 8регоІ»), в ній пристрасно 
звучить тема революц. боротьби 
(«Досвітні огні», цикл «Невільни¬ 
чі пісні», «Напис в руїні»), патріо¬ 
тичні мотиви (цикли «Сім струн», 
«Сльози-перли»), роздуми про роль 
митця і поетичного слова («Слово, 
чому ти не твердая криця», поема 
«Давня казка»), інтернац. мотиви 
(«Дим», поема «Одно слово»). На 
інтимній ліриці У. позі-анилася 
глибока людська драма. Революц. 
пафосом і худож. силою вірші 
У. стоять на рівні найкращих іраз- 
ків світової поезії і розвивають 
далі традиції громадянської лі¬ 
рики Т. Шевченка, М. Некрасова, 



І. Франка. З 13 років У. працюва¬ 
ла в галузі перекладу. Переклада¬ 
ла твори М. Гоголя, І. Тургенєва, 
Г. Гейне, Г. Гауптмана, В. Гюго, 
Дж. Байрона, А. Міцкевича, М. 
Конопніцької, С. Надсона, А. Нег¬ 
рі, М. Метерлінка, Гомера, інд. 
епос та ін. Зверталась і до прозо¬ 
вих жанрів. В оповіданнях реалі¬ 
стично змалювала побут народу, 
соціальні суперечності («Така її 
доля», «Приязнь»), бездуховність 
пануючих класів («Над морем»), 
виразила роздуми митця про своє 
місце в суспільстві. Публіцистич¬ 
ні виступи У. спрямовувала проти 
царизму («Голос однієї російської 
ув’язненої»), проти укр. бурж. на¬ 
ціоналізму та клерикалізму («Без¬ 
пардонний патріотизм»), підкрес¬ 
лювала роль робітників у визволь¬ 
ній боротьбі («Не так тії вороги, 
як добрії люди»), популяризувала 
марксист, ідеї. У 1900—01 співпра¬ 
цювала з петерб. журн. «Жизнь», 
для якого написала ряд літ.-кри¬ 
тичних статей — «Два напрями 
в новітній італійській літературі», 
«Малоруські письменники на Бу¬ 
ковині», «Замітки про нову польсь¬ 
ку літературу», «Новітня суспіль¬ 
на драма». У них письменниця 
розглядала питання класовості 
л-ри, соціальної активності мис¬ 
тецтва, розкривала реакц. суть 
бурж. модернізму. У 1904 вийшла 
зб-ка вибраних поезій У. «На кри¬ 
лах пісень», з якої цензура вилу¬ 
чила частину творів революц. зву¬ 
чання. Революц. події 1905 поз¬ 
начились на циклі віршів «Пісні 
про волю», драм, поемах «Осіння 
казка» ’ «В катакомбах». В роки 
реакції У. публікувала в журн. 
<Шергиень> віршовані сатири на 
ліберальне панство, лжедрузів на¬ 
роду («Пан політик», «Пан наро¬ 
довець», «Практичний пан» та ін.). 
У 900-і рр. У. працювала пере¬ 
важно в жанрі драматургії. За 
відносно короткий час (1896— 
1913) написала понад 20 драм, 
творів, які стали новим явищем в 
історії укр. драматургії. Актуаль¬ 
ні ідеологічні, філософські, мо¬ 
рально-етичні проблеми сучаснос¬ 
ті виражались у нетрадиційних 
для укр. драматургії образах і 
сюжетах, взятих із світової л-ри, 
історії, міфології. Боротьба ідей, 
зіткнення філос. концепцій, ут¬ 
вердження високих ідеалів вті¬ 
лювались у майстерних жанрових 
структурах драм, поеми, драм, діа¬ 
логу, багатопробл ємної драми. 
Надаючи нового трактування сві¬ 
товим образам, У. збагачувала не 
лише національну, а й світову 
л-ру. Вже перша драма «Блакитна 
троянда» (1896) засвідчила нова¬ 
торський характер драматургії У. 
Художньо-філос. синтез важливих 
ідеологічних і морально-етичних 
проблем характеризує драм, пое¬ 
ми «Одержима», «Вавілонський 
полон», «На руїнах». Письменни¬ 
цю хвилювала тема сусп. активнос¬ 
ті людини, відповідність її слова 
і діла («Кассандра»), проблеми — 
митець і суспільство («В пуші», 
«Оргія»), свобода і влада («Камін¬ 
ний господар»). Антиреліг. спря¬ 
мування мають драм, поеми «На 
полі крові», «Руфін і Прісцілла», 
«Адвокат Мартіан», де порушено 
також проблему співвідносності 
переконання, обов’язку і вчинку. 

Вершина творчості У. — драма 
«Лісова пісня», яка утверджує 
людську мрію, високі почуття, пе¬ 
ремогу краси життя над бездухов¬ 
ністю. Вперше в укр. л-рі як за¬ 
стереження тут прозвучала тема: 
людина і природа. 
Тяжкий стан здоров’я змушував 
У. лікуватися на курортах Криму, 
Кавказу, Буковини і Німеччини, 
Італії, Єгипту, Швейцарії. Це 
сприяло широкому світобаченню, 
утвердженню інтернац. мотивів. 
Світогляд У. формувався під впли¬ 
вом ідей Т. Г. Шевченка, І. Я. 
Франка, рос. революц. демократів, 
основоположників наук, соціаліз¬ 
му К. Маркса і Ф. Енгельса. Гол. 
особливостями світогляду У. були 
матеріалістичне розв’язання ос¬ 
новного питання філософії, діа¬ 
лектичний метод, визнання необ¬ 
межених пізнавальних можливос¬ 
тей людського розуму і дійового 
значення передових філос. ідей, 
істор. оптимізм, критика різних 
напрямів реакційної ідеалістичної 
філософії (платонізму, схолас¬ 
тики, волюнтаризму та ін.). 
Вплив марксистських ідей особли¬ 
во позначився на соціологічних 
поглядах У., які певною мірою 
йшли в руслі матеріалістичного 
розуміння історії. В своїх публі¬ 
цистичних працях, у багатьох пое¬ 
тичних творах У. висвітлює та¬ 
кі питання, як рушійні сили сусп. 
розвитку (роль нар. мас та особи 
в історії, класова боротьба, со¬ 
ціальна революція), заг. законо¬ 
мірності істор. процесу (його по¬ 
ступальність, суперечливість, не¬ 
минучість торжества соціальної 
справедливості та ін.). Єдиним 
сусп. ладом, який принесе трудя¬ 
щим справжнє визволення від гноб¬ 
лення та експлуатації і забезпе¬ 
чить умови для дійсного розвитку 
людської особистості, свободи, є, 
на думку У., соціалізм. Письмен¬ 
ниця рішуче виступала проти ідео¬ 
логії українського буржуазного на- 
щоналгзму. Загальнофілос. прин¬ 
ципи, яких дотримувалась У., бу¬ 
ли основою її войовничого атеїз¬ 
му, етики революц. боротьби, реа¬ 
лістичної естетики. Обстоюючи со¬ 
ціальне призначення мистецтва, 
У. викривала теорію мистецт¬ 
ва для мистецтва», рішуче ви¬ 
ступала проти формалізму модер¬ 
ністів, символістів, декадентів, 
проти натуралізму. Філос.-соціо¬ 
логічні й естетичні погляди У. 
відіграли значну роль у розвитку 
прогресивної сусп. думки на Укра¬ 
їні, в боротьбі за наук, світогляд, 
проти ідеалізму і релігії. Газ. 
«Рабочая правда» в некролозі 
(1913) писала, що поетеса близько 
стояла до визвольного пролет. ру¬ 
ху, була другом робітників. 
Творчість У. є видатним явищем 
не тільки укр., а й усієї світової 
культури. Драм, твори У. ставлять 
на сценах театрів рад. країни і за 
кордоном. Багато її поезій покла¬ 
дено на музику. За моїивами дра¬ 
ми «Лісова пісня» композитор 
М. Скорульський створив балет, 
композитор В. Кирейко — оперу. 
Твір двічі екранізовано (1961, реж. 
В. Івченко, 1981 — Ю. Ільєнко). 
В м. Новограді-Волинському, де 
народилася поетеса, н Коло- 
дяжному, де вона провела дитячі 
роки, і в Києві відкрито літератур¬ 

но-меморіальні музеї (див. Ук¬ 
раїнки Лесі музеї). Пам’ятники — 
у Києві, в м. Су рамі Грузинської 
РСР (тут засновано також буди- 
нок-музей), в Саскатуні (Канада). 
Образ У. втілено в творах укр. 
рад. прози, драматургії (п’єса 
Ю. Щербака «Сподіватись!»), кі¬ 
нематографії («Іду до тебе», сце¬ 
нарій І. Драча, режисер М. Ма- 
щенко), скульптури, живопису, 
музики (сюїта «Пам’яті Лесі Ук¬ 
раїнки» А. Штогаренка). У 1972 
встановлено респ. літ. премію ім. 
Лесі Українки, яка присуджуєть¬ 
ся за кращі твори для дітей. Іл. 
див. на окремому аркуші, с. 448— 
449. 
їв.: Твори, т. 1 — 5. К., 1951 — 56; Тво¬ 
ри, т. 1 — 10. К., 1963—65; Зібрання 
творів, т. 1 — 12. К., 1975—79; Рос. 
п е р е к л. — Собрание сочинений, 
т. 1—4. М., 1956-57. 
Літ.: Леся Українка. Документи і ма¬ 
теріали. К., 1971; Спогади про Лесю 
Українку. К., 1971; Франко І. Леся 
Українка. В кн.: Франко І. Твори, т. 
17. К., 1955; Бабишкін О., Курашо- 
ва В. Леся Українка. Життя і твор¬ 
чість. К., 1955; Рильський М. Лірика 
Лесі Українки. В кн.: Рильський М. 
Література і народна творчість. К.. 
1956; Головаха І. П. Суспільно-полі¬ 
тичні і філософські погляди Лесі 
Українки. К., 1953; Куликов І. М. 
Леся Українка — видатний українсь¬ 
кий мислитель-революціонер. X., 
1962; Міщенко Л. Політична поезія 
Лесі Українки. Львів, 1974; Каспрук 
А. Леся Українка. К., 1963; Шахов- 
ський С. Леся Українка. К., 1971; 
Идейньїе связи украинских и русских 
революционньїх демократов. К., 1981. 

Л. І. Міщенко 
(життя і творчість); 

/. П. Головаха 
(філософські погляди). 

УКРАЇНКА — місто Обухівсько- 
го р-ну Київ. обл. У РСР, на Дніп¬ 
рі. Залізнична ст. Трипілля-Дні- 
провське. Трипільська ДРЕС, бе¬ 
тонний з-д, будинок побуту. 2 заг.- 
осв. та музична школи, Будинок 
культури, 2 б-ки. Вперше згаду¬ 
ється в 15 ст. З 1979 У.— місто. 
УКРАЇНКИ л£СІ МУЗЕЇ — 
1) У К и є в і — літературно-мемо¬ 
ріальний. Відкритий 1962. Експо¬ 
зиція музею розміщена у десяти 
кімнатах будинку, де письменни¬ 
ця жила з 1899 по 1909 з перер¬ 
вами. Тут представлені різноманіт¬ 
ні матеріали про життєвий і твор¬ 
чий шлях Лесі Українки, докумен¬ 
ти про її участь у суспільно-куль- 
тур. житті та революц. русі, фо¬ 
тографії, особисті речі письменни¬ 
ці, портрет Лесі Українки робо¬ 
ти Ф. С. Красицького тощо. У 
фондах музею зберігаються кіль¬ 
ка автографів Лесі Українки, всі 
прижиттєві публікації її творів 
та пізніші видання, картини, 
скульптури, ілюстрації та ін. Ши¬ 
роко представлено матеріали про 
вшанування пам’яті Лесі Україн¬ 
ки. О. Ф. Ставицький. 
2) У м. Новограді - В о лин- 
с ь к о м у — літ.-меморіальний, 
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МУЗЕЇ 

Українки Лесі музей 
у Києві. 

Українки Лесі музей 
у місті Новограді-Во¬ 
линському. 



філіал Житомирського краєзнав¬ 
чого музею. Відкритий 1971 на 
основі музею, який існував з 1963, 
в будинку, де народилася Леся 
Українка. Експозиція розміщена 
в семи залах. У колишньому виг¬ 
ляді відтворено вітальню Косачів. 
Одна з кімнат присвячена < Лісо¬ 
вій пісні», тут міститься діорама 
««Пробудження весни». 

В. О. Римська. 
3) У с. Колодяжному Ко¬ 
вельського р-ну Волинської обл.— 

«Білий будиночок» в селі Колодяж¬ 
ному. 

літ.-меморіальний, філіал Волин¬ 
ського краєзнавчого музею. Від¬ 
критий 1949 у будинку, де 1893— 
1907 з перервами жила поетеса. 
Реставровано Лесин «білий буди¬ 
ночок», збудований 1890. В 1980 
літературну експозицію розміщено 
в новозбудованому приміщенні му¬ 
зею, а обидва будинки Косачів 
стали меморіальними. Тут зберіга¬ 
ються речі, фотографії, доку¬ 
менти та ін. матеріали, які вис¬ 
вітлюють життя і творчість Лесі 
Українки. В 1958 встановлено по¬ 
груддя поетеси (скульптор В. Ско 
лоздра). Лісопарк, закладений на 
честь 100-річчя з дня народження 
Лесі Українки. в. м. Комзюк. 
Літ.: Літературно-меморіальний му¬ 
зей Лесі Українки у Києві. К., 1976; 
Литературно-мемориальньїй музей 
Леси Украинки в Новограде-Вольїн- 
ском. К., 1972; Музей-садиба Лесі 
Українки. Колодяжне. К., 1976. 

У КРАТНСЬК — місто Донец. обл. 
УРСР, підпорядковане Селидів- 
ській міськраді, за 4 км від заліз- 
нич. ст. Цукуриха. Засн. 1952 як 
с-ще Лісовка. З 1963 — місто з 
сучас. назвою. В У.— шахти «Ук¬ 
раїна» та «Селидівська»; центр, 
збагачувальна ф-ка «Україна», 
комбінат комунальних підпри¬ 
ємств. 5 заг.-осв. та музична шко¬ 
ли, лікарня, поліклініка, кіно¬ 
театр, 3 бібліотеки. 
УКРАЇНСЬКА АВТОКЕФАЛЬ¬ 
НА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА 
(УАПЦ), самосвяти — антинарод¬ 
на, антирадянська релігійно-політ, 
організація, створена укр. бурж. 
націоналістами. Існувала на Ук¬ 
раїні 1921—ЗО. Офіційний поча¬ 
ток їй поклав всеукр. православ¬ 
ний собор у Києві 1921, який про¬ 
голосив створення УАПЦ як само¬ 
стійної (автокефальної церкви). 
Оскільки прихильники УАПЦ 
висвячували своїх єпископів само¬ 
чинно, без схвалення найвищим 
православним духівництвом, вони 
дістали назву «самосвятів». УАПЦ 
була зв’язана з антирад. бурж.- 
націоналістичною орг-цією — 
«Спілкою визволення України» 
(СВУ), виступала за відрив Украї¬ 
ни від Росії. Рядові віруючі, 
зрозумівши контрреволюц. єство 
верховодів УАПЦ, поривали з ни¬ 

ми. Надзвичайний православний 
собор 1930 у Києві прийняв рішен¬ 
ня про розпуск УАПЦ. В роки 
Великої Вітчизн. війни фашист, 
окупанти безуспішно намагалися 
відновити УАПЦ, духівництво якої 
прислужувалося гітлерівцям, чим 
викликало нар. гнів і змушене бу¬ 
ло тікати разом з нім. військами. 
УАПЦ діє тільки за кордоном у 
середовищі укр. еміграції (гол. 
чин. у США і Канаді) й використо¬ 
вується імперіалістичними колами 
ч антирад. цілях. О. С. Онищенко. 
«УКРАЇНСЬКА БЄСІДА» — укр. 
культурно-освітні т-ва на Зх. 
Україні. Див. <Руська бесіда». 
УКРАЇНСЬКА ВЕРХОВА ПО- 
РбДНА ГР*ПА КбНЕЙ — по- 
родна група верхових коней. Ви¬ 
ведена на кінних заводах України 
схрещуванням тракененської по¬ 
роди коней, угорської, ганновер- 
ської, чистокровної верхової по¬ 
роди коней та російської рисистої. 
Масть в осн. гніда і ворона, зуст¬ 
річається рижа, кара. Коні вели¬ 
кі, відзначаються гарним екстер’¬ 
єром, спортивною роботоздатністю, 
жвавим темпераментом; користу¬ 
ються попитом спортивних това¬ 
риств і зарубіжних покупців. Рад. 
спортсмен І. Кизимов на жеребці 
І хор, вирощеному в Олександрій¬ 
ському кінному заводі, на XIX 
Олімпійських іграх в Мехіко 
(1968) зайняв 1-е місце по вищій 
школі верхової їзди. На конях 

Жеребець української верхової по¬ 
родної групи. 

Ігрок з Олександрійського та 
Шквал і Плот з Ягельницького 
кінних заводів видатні рад. спорт¬ 
смени Ю. Новиков, В. Угрюмов і 
В. Місевич на XXII Олімпійських 
іграх у Москві (1980) виграли Ве¬ 
ликий приз і одержали золоті ме¬ 
далі. Плем. робота ведеться в 
напрямі удосконалення породи для 
використання в кінному спорті. 
Поширена в Дніпроп., Кіровогр., 
Херсон., Терноп. та ін. областях 
УРСР. Див. також Кінь свійсь¬ 
кий. Д. А. Волков. 
«УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВА 
ОРГАНІЗАЦІЯ» (УВО) — контр- 
революц. воєнізована організація 
фашистського типу, створена 1920 
в Чехословаччині з колишніх офі¬ 
церів і солдатів петлюрівської ар¬ 
мії й Української галицької армії. 
Очолювали УВО Є. Коновалець 
і А. Мельник. Служила польс. 
фашистам і нім. розвідці. Вела 
активну антирад. шпигунсько-ди¬ 
версійну та пропагандистську ді¬ 
яльність, боролася проти революц. 
руху на зх.-укр. землях. У 1929 
ввійшла до складу Організа¬ 

ції українських націоналісті 
(ОУН). 
УКРАЇНСЬКА ГАЛИЦЬКА АР¬ 
МІЯ (УГА) — військ, формування 
контрреволюц. «Західноукраїн¬ 
ської народної республіки» 
(ЗУНР). Створена із зх.-укр. під¬ 
розділів кол. австро-угор. армії, 
в т. ч. загонів <січових стрільці. 
Частини УГА за наказом уряду 
ЗУНР придушували революц. 
виступи зх.-укр. трудящих, зо¬ 
крема повстання робітників Дро¬ 
гобича (див. Дрогобицьке зброй¬ 
не повстання 1919). Правителі 
ЗУНР, допомагаючи бурж.-на¬ 
ціоналістичній Директорії, нама¬ 
галися використати УГА проти рад. 
військ. Це викликало навесні 1919 
в ряді частин УГА повстання сол¬ 
датів проти контрреволюц. уряду 
ЗУНР. У деяких гарнізонах утво¬ 
рилися Ради солдатських депу¬ 
татів. З грудня 1918 по червень 
1919 УГА брала участь у збройній 
боротьбі проти польс. військ, які 
намагалися захопити Сх. Галичи¬ 
ну. Внаслідок зрадницької полі¬ 
тики уряду ЗУНР і власного ко¬ 
мандування, що виконували волю 
Антанти, УГА зазнала поразки, 
Сх. Галичину окупували війська 
бурж.-поміщицької Польщі. Ча¬ 
стини УТА, що в складі військ 
петлюрівської Директорії виступа¬ 
ли проти Рад. влади на Україні 
і допомагали денікінцям, зазнав¬ 
ши нищівних ударів, на початку 
1920 здались у полон Червоній 
Армії або перейшли на її бік. З 
них було сформовано 3 бригади 
Червоної української галицької 
армії (ЧУГА). 

. С. Я. Єлисаветський. 
УКРАЇНСЬКА ДЕМОКРАТИЧ¬ 
НА ПАРТІЯ (УДП) — укр. бурж.- 
націоналістична партія, створена 
1904 в Києві. Її засновниками бу¬ 
ли укр. бурж. націоналісти О. Ло- 
тоцький, Є. Тимченко та Є. Чика- 
ленко. Восени 1904 від УДП від¬ 
кололася радикальна група на чо¬ 
лі з Б. Д. Грінченком і С. О. Єф- 
ремовим, яка заснувала Україн¬ 
ську радикальну партію (УРП). 
Обидві партії за своїм політ, на¬ 
прямом були близькі до «Союзу 
визволення» — зародка партії 
кадетів — і відрізнялися від нього 
лише тим, що виставляли вимоги 
автономії України і свободи укр. 
мови. Проте в своїй політ, діяль¬ 
ності УДП і УРП не йшли далі про¬ 
хань до царського уряду здійсни¬ 
ти незначні реформи й розширити 
права укр. буржуазії. За своїм 
складом ці партії були нечисленні 
і не відігравали помітної ролі 
в громад.-політ, житті України. 
В кінці 1905 УДП і УРП об’єдна¬ 
лися в Українську радикально-де¬ 
мократичну партію. 
УКРАЇНСЬКА ДИВІЗІЯ — в 1-й 
пол. 18 ст. козацькі полки на Ліво¬ 
бережній і Слобідській Україні, 
які організаційно були частиною 
збройних сил Рос. держави. У. д. 
було сформовано за царським ука¬ 
зом 1706. Командування дивізією 
покладалося на генералів царської 
армії, чим обмежувалася політ, і 
військ, влада козацької старшини. 
Внаслідок цього посилилася за¬ 
лежність гетьманської адміністра¬ 
ції від царського уряду. Після 
ліквідації гетьманства на Україні 
(1764) У. д. було ліквідовано. 
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УКРАЇНСЬКА ЕКОНОМІЧНА 
РАДА — орган планово-екон. уп¬ 
равління при РНК УРСР. Ство¬ 
рена 28.1Х 1921 для погодження 
екон. заходів наркоматів, вироб¬ 
лення загальноресп. планів екон. 
розвитку. В 1923—27 наз. Укр. 
екон. нарада. В 1936 У. е. р. лік¬ 
відовано, 1940 відновлено. Існу¬ 
вала до березня 1941. 
УКРАЇНСЬКА ЛГНІЯ — система 
укріплень, збудованих за наказом 
рос. уряду в ЗО—60-х рр. 18 ст. 
на Україні для оборони пд. кор¬ 
донів Російської держави від 
тур.-таг. агресії. Будівництво 
укріплень розгорнулося 1731—33, 
в наступні роки У. л. постійно 
удосконалювалася. Довжина У. л. 
досягла понад 285 км. На У. л. 
було споруджено 16 фортець, по¬ 
над 200 редутів, з’єднаних між 
собою високим суцільним земля¬ 
ним валом. Обороняли її 20 ланд- 
мгліцьких полків (14 кінних і 6 
піхотних чисельністю бл. 22 тис. 
чол.). У 60-х рр. 18 ст. її оборону 
було реорганізовано: меншу ча¬ 
стину військ залишено в укріплен¬ 
нях, а з більшої частини сформова¬ 
но в тилу три корпуси для бороть¬ 
би проти тат. загонів, які прори¬ 
валися на Україну. Стратегічне 
значення У. л. втратила під час 
рос.-тур. війни 1768—74, коли 
в зв’язку з переміщенням держ. 
кордонів Росії на Пд. було збудо¬ 
вано для оборони України Дні¬ 
провську лінію. 
Літ.: Багалій Д. І. Заселення Півден¬ 
ної України (Запорожжя й Новоро¬ 
сійського краю) і перші початки її 
культурного розвитку. X., 1920. 
«УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА» 
— літературно-художній та гро- 
мадсько-політ. журнал, орган 
Спілки письменників України. 
Засн. 1933 у Харкові під назвою 
«Радянська література». Під наз¬ 
вою ««Українська література» ви¬ 
давався з листопада 1941, спочат¬ 
ку в Уфі, з листопада 1943 — у Мо¬ 
скві, а з березня 1944 — у Києві. 
Редактором був Ю. Яповський. 
Журнал популяризував кращі тво¬ 
ри укр. рад. л-ри, братніх респуб¬ 
лік СРСР, прогресивних письмен¬ 
ників зарубіжних країн, друку¬ 
вав статті з літературознавства, 
мистецтвознавства, історії, мобі- 
лізовував читачів на боротьбу про¬ 
ти нім.-фашист. загарбників. Ча¬ 
стина тиражу журналу переправля¬ 
лась у тимчасово окуповані воро¬ 
гом області України. З січня 1946 
виходить під назвою «Вітчизна*. 

Ф. К. Сарана. 
УКРАЇНСЬКА МбВА — мова 
українського народу. За лексич¬ 
ним складом, фонетичною систе¬ 
мою і граматичною будовою У. м. 
найближча до споріднених з нею 
російської та білоруської мов, ра¬ 
зом з якими вона становить схід- 
нослов’ян. підгрупу слов’ян, групи 
індоєвроп. сім’ї мов. У. м., як і 
російська та білоруська, сфор¬ 
мувалася на основі давньорус. мо¬ 
ви. Осн. фонетичні й граматичні 
особливості, що визначають її 
специфіку, склались до 14 ст. вна¬ 
слідок диференціальних проце¬ 
сів, зумовлених соціально-істор. 
причинами того часу, які виклика¬ 
ли активізацію діалектних рис і 
виникнення нових рис у пд.-зх. 
тер. говорах давньорус. мови, що 

лягли в основу формування У. м. 
За даними перепису 1979, в СРСР 
У. м. вважають рідною понад 35 
млн. чол. У. м. користуються й 
українці, що живуть за межами 
СРСР (див. Українці). Сучасна 
У. м. виконує широкі й багато¬ 
гранні суспільно-комунікативні 
функції. Вона обслуговує всі жит¬ 
тєві потреби укр. народу: нею 
видаються закони й розпоряджен¬ 
ня респ. уряду, вона використо¬ 
вується в діловодстві держ. і 
місцевих органів влади, в парт., 
громад, і культурно-осв. органі¬ 
заціях, нею ведеться навчання в 
школах, вузах, видається числен¬ 
на художня, наукова, науково- 
популярна, політ., технічна та ін. 
л-ра, виходять центральні, облас¬ 
ні, районні й відомчі газети та жур¬ 
нали, проводиться агітаційно- 
пропагандистська й політико-ви- 
ховна робота серед населення, ве¬ 
дуться радіо- й телепередачі, пра¬ 
цюють укр. театри, є багата й 
різноманітна художня самодіяль¬ 
ність. У. м. належить до старопи- 
семних. Успадкувавши давньорус. 
писемність, у ранній період свого 
розвитку (14—15 ст.) вона продов¬ 
жувала літ. традиції Київ. Русі, 
але поступово, під сильним впли¬ 
вом живого мовлення почала фор¬ 
муватися власне староукр. книж¬ 
на мова, вживана в ділових доку¬ 
ментах, літописах, полемічних, 
наук, і художніх творах. З вихо¬ 
дом у світ -«Енеїди» 1. П. Котля¬ 
ревського (1798) почався новий пе¬ 
ріод у розвитку укр. літ. мови 
на широкій нар. основі. В твор¬ 
чості Т. Шевченка вона утверджу¬ 
ється як мова, що має всі засоби 
вислову для обслуговування най¬ 
важливіших сфер сусп. життя й 
необмежені можливості дальшого 
збагачення та стилістично багато¬ 
гранного вдосконалення; його мо¬ 
ва на довгі роки стала джерелом 
лексичного, фонетичного й грама¬ 
тичного нормування У. м. Ще 
в дожовтневий період літ. У. м. 
досягла високої досконалості в 
худож. л-рі, хоч інші її функціо¬ 
нальні стилі в умовах соціального 
і нац. гніту укр. народу за цариз¬ 
му перебували ще на поч. стадії 
формування. Після перемоги Ве¬ 
ликої Жовтн. соціалістич. револю¬ 
ції внаслідок послідовного здійс¬ 
нення Комуністичною партією і 
Рад. державою ленінської нац. 
політики літ. У. м. вперше в своїй 
історії одержала не тільки загаль¬ 
не визнання, а й реальні можли¬ 
вості вільного розвитку і всебіч¬ 
ного вдосконалення в щюцесі взає¬ 
мозбагачення в сім’ї братніх мов 
народів СРСР. За рад. часу досяг- 
ли високого рівня розвитку всі 
її функціональні стилі, склалася 
наукова, технічна й суспільно-по- 
літ. термінологія, усталились її 
фонетичні, орфографічні, орфо¬ 
епічні, граматичні й лексичні нор¬ 
ми. Всі тер. говори У. м. об’єдну¬ 
ються в три великі наріччя: пів¬ 
нічне, південно-західне і південно- 
східне (див. карту на окремому 
аркуші, т. З, с. 192—193). В основі 
сучас. літ. У. м. лежать середньо- 
наддніпрянські говори південно- 
східного наріччя, найбільш уні¬ 
фікованого й першого серед інших 
за кількістю носіїв, наріччя, яке 
займало найрозвиненішу з соціаль¬ 

но-екон. погляду територію в пе¬ 
ріод становлення У. м. як націо¬ 
нальної мови. В процесі істор. 
розвитку У. м. увібрала найза- 
гальніші риси й інших укр. гово¬ 
рів, синтезувавши, таким чином, 
живе мовлення всього укр. наро¬ 
ду. Докладніше про фонетичні, 
морфологічні, синтаксичні й лек¬ 
сичні особливості У. м., історію 
літ. У. м., її наук, вивчення та ін. 
див. розділ Українська мова, 
т. 11, кн. 2. 
Літ.: Сучасна українська літератур¬ 
на мова, [кн. 1 — 5]. К., 1969 — 73; Іс¬ 
торія Vкраїнської мови, [т. 1—4]. К., 
1978—83; Курс історії української лі¬ 
тературної мови, т. 1—2. К., 1958—61. 

. М. А. Жовтобрюх. 
«УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕ¬ 
РАТУРА В ШКОЛІ» — щомісяч- 
ний науково-методичний журнал, 
орган М-ва освіти УРСР. Вихо¬ 
дить у Києві. Створено його 1963 
шляхом об’єднання журналів ««Ук¬ 
раїнська мова в школі» (1951— 
62) і ««Література в школі» (1951— 
62). Призначається для вчителів 
і викладачів укр. мови і л-ри заг.- 
осв. шкіл, середніх спеціальних і 
вищих навч. закладів. Завдання 
журналу — подавати допомогу в 
піднесенні ідейного, науково-теор. 
і методичного рівня навчальної і 
виховної роботи з укр. мови та 
літератури. О. Н. Аврамчук. 
УКРАЇНСЬКА ОНОМАСТЙЧНА 
КОМІСІЯ (УОК) — наукова уста¬ 
нова при Відділенні літератури, 
мови та мистецтвознавства АН 
УРСР. Створена 1960 на базі Ін-ту 
мовознавства АН УРСР. До скла¬ 
ду УОК входять мовознавці, істо¬ 
рики. географи, етнографи, діячі 
ін. галузей науки, представники 
міністерств і відомств. УОК коор¬ 
динує науково-дослідну та науко¬ 
во-практичну роботу наук, і ві¬ 
домчих установ, вищих навч. за¬ 
кладів, історичних і краєзнавчих 
музеїв, архівів, відділень геогр. 
т-ва в усіх галузях теоретичної 
(іантропоніміка, етноніміка й то¬ 
поніміка) і прикладної (наймену¬ 
вання і перейменування геогр. об’¬ 
єктів, правопис імен і прізвищ то¬ 
що) ономастики на Україні. УОК 
— член Міжнар. ономастичної ко¬ 
місії при Міжнар. к-ті славістів. 
Літ.: Питання топоніміки та оно¬ 
мастики.. К., 1962; Повідомлення Ук¬ 
раїнської ономастичної комісії, в. 
1 — 15. К., 1966—76. 

. А. 77. Непокупний. 
УКРАЇНСЬКА ОРФОЄПІЯ — 
сукупність вимовних норм укр. 
літературної мови. У. о. є складо¬ 
вою частиною культури усної фор¬ 
ми літ. мови укр. народу (див. 
Орфоепія). У. о. історично скла- 
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лася на основі вимовних особли¬ 
востей середньонаддні прянських 
говорів, а згодом увібрала в себе 
особливості вимови й ін. діалектів. 
Норми У. о. остаточно устали¬ 
лися за рад. часу, а на Зх. Україні, 
на Буковині й Закарпатті — після 
возз’єднання укр. народу в єдиній 
Укр. Рад. державі. Найголовніші 
риси укр. літ. вимови у системі 
голосних. Голосні (наголо¬ 
шені й ненаголошені) вимовляю¬ 
ться здебільшого виразно, чітко, 
без помітної редукщі звуків, як 
голосні повного творення (слово, 
сторона, гляд’іти); типовий укр. 
и — голосний переднього ряду, 
високо-середнього підняття (тихо, 
мир); ненаголошені е й и зближу¬ 
ються у вимові і здебільшого не 
розрізняються (напр., майже одна¬ 
ково звучать ці голосні в словах 
«кленок» і «клинок»). Осн. особ 
ливості укр. літ. вимови в систе¬ 
мі приголосних. Характер¬ 
ним для системи приголосних укр. 
мови є щілинний фарингальний 
(надгортанний) г (Ь), напр., «гора», 
«гук», «крига», а дзвінкий задньо¬ 
язиковий г (&) трапляється в неба¬ 
гатьох словах (фул’а, фудзик, сно¬ 
вигати, дел&отати та деякюс ін.). 
Дзвінкі зімкнено-щілинні дж і дз 
вимовляються в укр. мові як су- 
цільно-злиті моментальні приго¬ 
лосні (джерело, бджола, дзвін). 
Глухий ч має помірно тверду вимо¬ 
ву (час, човен, чути). Губні приго¬ 
лосні б, п, м, в — тверді (с’ім, 
насип, з’аб), слова типу «м’ясо», 
«п’ять», «голуб’ята» вимовляються 
з й (мйасо, пйат’, голубйата). 
М’які д\ т’ не мають свистячого 
призвуку (бат’ко). Приголосний 
в — губно-губний, що зближує його 
з у нескладовим (у), тому він в 
укр. мові ніколи не переходить у 
ф, а на початку слова перед при¬ 
голосним, після голосного перед 
приголосним і в кінці слова він 
звучить як у (лаука, уз’ау). Дзвін¬ 
кі приголосні звуки б, д, з, дз, ж, 

дж, г (§), г (п) у кінці слів не ог¬ 
лушуються (хл’іб, б’іб, мороз), во¬ 
ни, як правило, зберігають дзвін¬ 
ку вимову й перед глухими всере¬ 
дині слова, напр., «кладка», 
«казка» [проте префікс (і приймен¬ 
ник) з перед глухими переходить 
у с (с’ц’ідйти, с хати), а приголос¬ 
ний г — ух (н’іхт’і, вбхко)]. При¬ 
голосні ж, ч, ш уподібнюються в 
вимові наступним з, ц, с (кнйз’ц’і, 
берес’с’а), а з, ц, с — наступним 
ж, ч, ш (жжитис’а, прин’ішши). 
Приголосні д, т, н, л, с, з, ц перед 
наступними м’якими приголосними 
пом’якшуються (міц’н’іс’т’, піс’- 
н’а). Осн. особливості укр. літ. 
вимови всполуках приго¬ 
лосних з голосними. В 
укр. літ. мові поширені й дуже 
характерні для неї сполуки типу 
нем’який приголосний +е (вечір, 
тепло) та нем’який приголосний 
+ и (пйти, нива). Перед наступним 
і приголосні здебільшого пом’як¬ 
шуються (л’ід, д’ім, с’іно). Є й 
сполуки типу нем’який приголос¬ 
ний + і, що виступають найчастіше 
на стику слів (він іде), в абревіа¬ 
турах типу «педінститут» та в сло¬ 
вах, де і походить із о і, як прави¬ 
ло,чергується з ним (стіл— стола, 
діл — долу) — чоояд з м’якою ви¬ 

мовою ^с’т’іл, д’іл) тощо. Фонетич¬ 
не чергування в мовному потоці 
початкового нєнаголошеного у з у 
(учити — > чйти), а також і з ї 
(«брат ї сестра», але «брати й сест¬ 
ри») — один з найважливіших засо¬ 
бів евфонії в укр. мові. Порушен¬ 
ня чи зміни норм У. о. пояснюють¬ 
ся впливом правопису (це може 
призводити до штучної, «буквеної» 
вимови, напр., «ход-жу» замість 
«ходжу», «рббит’с’а — замість 
«рббиц’ц’а), діалектів, а також 
ін. мов. Див. також Асиміляція в 
мовознавстві, Дисиміляція в мово¬ 
знавстві, Зіяння, Український на¬ 
голос, Чергування звуків. 
Літ.: Курс сучасної української літе¬ 
ратурної мови, т. 1. К., 1951; Нако¬ 
нечний М. Ф. Орфоепічні норми та 
їх значення. «Українська мова в шко 
лі», 1958, МЬ 1: Сучасна українська 
літературна мова. Вступ. Фонетика. 
К., 1969; Українська літературна ви 
мова і наголос. Словник-довідник. 
К., 1973; Тоцька Н. І. Сучасна укра¬ 
їнська літературна мова. К., 1981. 

|іУ/. Ф. Наконечний.| 

УКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ со- 
ціал(стів-революцюн£рів 
(УПСР)— укр. дрібнобурж. націо- 
налістична партія. Організаційно 
оформилась у квітні 1917 шляхом 
об’єднання укр. груп і гуртків, що 
існували ще з 1905 і відокремили¬ 
ся 1917 від рос. партії есерів. Про¬ 
грама УПСР являла собою суміш 
ідей ліберального народництва і 
укр. бурж. націоналізму. УПСР 
намагалася посіяти ворожнечу між 
рос. і укр. народами й ослабити 
цим їхні сили в боротьбі проти 
спільних класових ворогів. Ліде¬ 
рами УПСР були М. Груиіев- 
ський, М. Ковалевський, П. Хрис- 
тюк, В. Голубович, М. Шраг, М. 
Шаповал та ін., друкованим орга¬ 
ном — газ. «Боротьба». Соціальну 
опору УПСР становило куркульст¬ 
во. Шляхом соціальної демагогії 
УПСР вдалося на певний час залу¬ 
чити на свій бік частину укр. тру¬ 
дящого селянства і солдатів. 
УПСР належало багато місць у 
контрреволюц. Центральній раді, 
головою якої був М. Грушевський. 
Протягом 1917 УПСР разом з ін. 
укр. і рос. дрібнобурж. і бурж. 
партіями вела активну боротьбу 
проти встановлення Рад. влади на 
Україні. Після перемоги Великої 
Жовтневої соціалістичної револю¬ 
ції вона намагалася відірвати 
Україну від Росії, придушити 
розгортання пролет. революції на 
Україні. УПСР була одним з іні¬ 
ціаторів зрадницької Брест-Ли- 
товської угоди 1918, за якою 
Центр, рада запросила на Україну 
для придушення Рад. влади авст- 
ро-нім. війська (див. Австро-ні- 
мецька окупащя України 1918). 
Розгортання визвольної боротьби 
трудящих України, очолених біль¬ 
шовицькою партією, проти окупан¬ 
тів та їхніх прислужників, викрит¬ 
тя антинар. суті бурж.-націоналі¬ 
стичних партій, відхід від них сел. 
мас привели до розколу УПСР. У 
травні 1918 від неї відкололося 
ліве крило, що утворило самостій¬ 
ну дрібнобурж. націоналістичну 
партію боротьбистів. Праві укр. 
есери співробітничали з маріонет¬ 
ковим гетьманським «урядом», 
а після краху австро-нім. окупа¬ 
ції лідери УПСР ввійшли до скла¬ 

ду бурж.-націоналістичної Дирек¬ 
торії, яка стала на шлях відкри¬ 
тої боротьби проти Рад. влади на 
Україні. Після розгрому Директо¬ 
рії УПСР вдалася до організа¬ 
ції куркульсько-націоналісі ичних 
банд. Улітку 1919 разом з ін. на¬ 
ціоналістичними партіями вона 
створила для керівництва куркуль¬ 
ським бандитизмом і. з. Центр, 
повстанський к-т України. Під час 
радянсько-польської війни 1920 
укр. есери виконували роль по- 
собників польс. інтервентів. Піс¬ 
ля закінчення громадян, війни 
УПСР розпалася, більшість її 
верховодів втекла за кордон, де 
вела далі антирад. діяльність. 

А. В. Лихолат. 

УКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ 
СОЦІАЛІСТІВ - ФЕДЕРАЛІСТІВ 
(УПСФ), есефи — контрреволюц. 
укр. бурж.-націоналістична партія. 
Виникла в червні 1917 внаслідок 
перейменування Товариства ук¬ 
раїнських поступовців. Була не¬ 
численною партією, яка об’єдну¬ 
вала переважно укр. ліберально- 
бурж. інтелігенцію і виражала ін¬ 
тереси укр. буржуазії та обур- 
жуазнених поміщиків. Лідерами 
УПСФ були С. Єфремов, А. Ні- 
ковський, Д. Дорошенко та ін. 
За програмою і тактикою УПСФ 
близька до кадетів. Есефи вима¬ 
гали автономії України в рамках 
рос. бурж. республіки. Пропові¬ 
дуючи «теорії» «безбуржуазності» 
та «безкласовості» укр. нації, вони 
намагалися довести, що на Украї¬ 
ні немає соціально-екон. і політ, 
умов для соціалістичної революції, 
і тим самим відвернути укр. тру¬ 
дящих від боротьби за повалення 
влади буржуазії. УПСФ займала 
одне з провідних місць у контрре¬ 
волюц. Центральній раді. Пізні¬ 
ше кол. лідери УПСФ (розпала¬ 
ся 1918) С. Єфремов, А. Ніков- 
ський та ін. створили підпіль¬ 
ну контрреволюц. націоналістич. 
орг-цію <Спілка визволення Ук¬ 
раїни». А. В. Лихолат. 

УКРАЇНСЬКА ПОРбДНА ГРУ- 
ПА КАЧбК — породна група ка¬ 
чок м’ясного напряму. Виведена 
в Укр. н.-д. ін-ті птахівництва ці¬ 
леспрямованим добором і підбо¬ 
ром місцевих сірих качок, завезе¬ 
них з Полтав. та Харків, областей 
(1948), і спрямованим вирощуван¬ 
ням молодняка на водоймах. У 
качок довгий, широкий і глибокий 
тулуб, невелика голова, порівня¬ 
но тонка шия, короткі широко по¬ 
ставлені ноги. Розрізняють 3 різ¬ 
новидності качок: сірі, глинясті 

та білі. Селекційну роботу прова¬ 
дять лише з білими качками, які 
відзначаються високою несучістю 
і життєздатністю молодняка. Жи¬ 
ва маса селезнів 3—3,4 кг, качок 
2,5—3 кг. Несучість 110—120 яєць 
на рік, масою 80—90 г кожне. Роз¬ 
водять У. п. г. к. на спеціалізова¬ 
них фермах колгоспів України. 
Див. також Качка свійська. 
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УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА 
автокефальна цЄрква 
(УГІАЦ) — обновленська генія 
всередині Руської православної 
церкви. Виникла на Україні після 
перемоги Вел ико'СЖовтн. соціалі¬ 
сти. революції внаслідок присто¬ 
сування церкви до нових сусп. 
умов. У жовтні 1923 укр. обнов¬ 
лений на своєму першому помісно- 
му соборі утворили незалежну 
церкву — УПАЦ з власним си¬ 
нодом у Харкові. 2-й всеукр. 
помісний собор (1925) засудив 
прихильників моск. патріарха Ти- 
хона за контрреволюц. діяльність. 
З переходом церк. керівництва на 
позицію лояльного ставлення до 
Рад. влади зник грунт для даль¬ 
шого існування УПАЦ. Незаба¬ 
ром після Великої Вітчизн. вій¬ 
ни 1941—45 обновленство остаточ 
но самоліквідувалося. Діяльність 
УПАЦ не мала нічого спільного з 
контрреволюц. діяльністю Укра¬ 
їнської автокефальної православ¬ 
ної церкви (УАПЦ). 

Д. П. Кирик. 
УКРАЇНСЬКА РАДИКАЛЬНА 
ПАРТІЯ (УРП)—укр. бурж.-наці¬ 
оналістична партія, створена восе¬ 
ни 1904 в Києві групою на чолі з 
Б. Д. Грінченком і С. О. Єфре- 
мовим, яка відкололася від Ук¬ 
раїнської демократичної партії 
(УДП). В кінці 1905 УРП і УДП 
об’єдналися в Українську ради¬ 
кально-демократичну партію. 
УКРАЇНСЬКА РАДИКАЛЬНО- 
ДЕМОКРАТЙЧНА ПАРТІЯ 
(УРДП) — укр. бурж.-націона- 
лістична партія, створена в кінці 
1905 шляхом об’єднання Україн¬ 
ської демократичної партії і Ук¬ 
раїнської радикальної партії. Спи¬ 
ралася на дрібну і середню бур¬ 
жуазію. Мала свій орган — ле¬ 
гальну газ. «Рідний край». За 
політ, поглядами УРДП була 
близька до кадетів і відрізнялася 
від них тільки вимогою автономії 
України в рамках бурж. конститу¬ 
ційної Росії. Розпалася 1908. 
УКРАЇНСЬКА РАДЯНСЬКА ЕН¬ 
ЦИКЛОПЕДІЯ (УРЕ) — перша 
багатотомна енциклопедія укр. на¬ 
роду (1-е і 2-е видання), універ¬ 
сальний довідник з усіх галузей 
сучасного суспільно-політ, життя, 
науки, техніки й культури, зве¬ 
дення знань про істор. минуле й 
сучасне укр. народу, про здійсне¬ 
ні ним соціалістичні перетворення 
й успіхи, досягнуті в комуністич¬ 
ному будівництві в братній сім’ї 
народів СРСР; подає найважливіші 
відомості з питань історії народів 
Рад. Союзу, всіх народів світу. 
Створення УРЕ стало можливим 
у результаті могутнього піднесен¬ 
ня соціалістичної економіки й 
культури Рад. України, розвитку 
її державності. Уперше завдання 
підготовки й видання багатотомної 
Української Радянської Енцикло¬ 
педії поставлено в рішеннях X 
з’їзду КП(б)У (листопад 1927). 
З цією метою було створено спеці¬ 
альне вид-во. Проте тодішній стан 
марксистсько-ленінського розроб¬ 
лення багатьох питань історії Ук¬ 
раїни та ін. галузей знань, а також 
нечисленність по-справжньому оз¬ 
броєних марксистсько-ленінською 
методологією кадрів на Україні 
ке дали змоги редакційній колегії 
УРЕ ча чолі з М. О. Скрипником, 

а потім В. II. Затонським вико¬ 
нати поставлене завдання. Робота 
над підготовкою енциклопедії з 
9.XI 1934 припинилася. У 1944 
створено Головну редакційну коле¬ 
гію УРЕ на чолі з академіком 
О. О. Богомольцем. Але практично 
до видання енциклопедії вона не 
приступила. 
За постановою ЦК Компартії Ук¬ 
раїни й Ради Міністрів УРСР від 
18.XII 1957 видання УРЕ дору¬ 
чено Академії наук УРСР. При 
Президії АН УРСР було створено 
науково-редакційну установу — 
Головну редакцію Української 
Радянської Енциклопедії (з 1974 — 
в системі Держкомвидаву УРСР). 
Перше видання УРЕ здійснено 
1959—65. Складається воно з 16 
томів, де статті розміщено за ал¬ 
фавітом, і спеціального 17 тому — 
«Українська Радянська Соціалі¬ 
стична Республіка». Окремою кни¬ 
гою 1968 видано Алфавітний пред¬ 
метно-іменний покажчик. У всіх 
томах вміщено понад 45 тис. термі- 
нів-статей. 
У 1975 Головна редакція УРЕ по¬ 
чала роботу над 2-м виданням УРЕ 
в 12 тт., кожен том якої виходить 
українською і російською мовами. 
Передбачено вмістити понад 50 
тис. термінів-статей, 300 вклейок 
з ілюстраціями, 100 вклейок з 
кольоровими картами, бл. 15 тис. 
ілюстрацій в тексті. 1-й т. укра 
їнською мовою вийшов 1977, росій¬ 
ською—1978. На січень 1984 вий 
шло 10 томів укр. і 10 томів рос. 
мовою. До складу Головної редак¬ 
ційної колегії 1-го і 2-го видань 
увійшли відомі вчені й діячі куль¬ 
тури, новатори виробництва, пред¬ 
ставники громад, орг-цій. Гол. 
редактором УРЕ протягом 1957— 
83 був акад. АН УРСР, Герой Со 
ціалістичної Праці, лауреат Ле¬ 
нінської та Державних премій 
СРСР і УРСР М. П. Бажан. 
Статті УРЕ розкривають об’єктив¬ 
ну закономірність зростання ке¬ 
рівної і спрямовуючої ролі Кому¬ 
ністичної партії в поступальному 
русі рад. суспільства, всесвітньо- 
істор. значення Великої Жовтн. 
соціалістич. революції, нездолан¬ 
ну силу марксистсько-ленінсько- 
го вчення, ідей пролет. інтернаціо¬ 
налізму. В них показано характер¬ 
ні риси розвинутого соціалістич¬ 
ного суспільства, рад. народу — 
нової соціальної та інтернац. спіль¬ 
ності людей, торжество ленінської 
над. політики, соціалістичної демо¬ 
кратії. УРЕ подає матеріали про 
миролюбну зовн. політику Союзу 
РСР, висвітлює всебічну діяль¬ 
ність Радянської загальнонар. дер¬ 
жави, яка виражає волю її робітн. 
класу, селянства, інтелігенції, всіх 
її націй і народностей. Зберігаючи 
універсальний характер, УРЕ до¬ 
кладно знайомить громадськість 
з багатовіковою історією України, 
висвітлює братерські зв’язки укр. 
народу з російським і всіма ін. 
народами Рад. Вітчизни. Особливу 
увагу приділено рад. періодові. Ви¬ 
дання вміщує грунтовні матеріали 
про розвиток економіки республі¬ 
ки в єдиному народногосп. ком¬ 
плексі країни, про природні ре¬ 
сурси УРСР та використання їх, 
про охорону природи. Широко 
представлено духовне життя укр. 
народу, розквіт його культури — 

складової частини єдиної радянсь¬ 
кої багатонац. культури. Близько 
третини заг. кількості статей в ен¬ 
циклопедії — біографічні матеріа¬ 
ли про вітчизняних і зарубіжних 
революц., політичних і держ. дія¬ 
чів, учених, письменників, мит¬ 
ців, а також новаторів виробницт¬ 
ва в СРСР. Значне місце приділе¬ 
но революц. і трудовим здобуткам 
трудящих соціалістичних країн, 
процесам соціалістичної екон. ін¬ 
теграції, питанням міжнар. ко¬ 
муністичного і робітн. руху, анти¬ 
імперіалістичної національно-виз¬ 
вольної боротьби, а також інфор¬ 
мації про історію, економіку й 
культуру всіх країн планети. УРЕ 
містить матеріали про поглиблен¬ 
ня заг. кризи капіталізму, наук, 
критику бурж. концепцій су час. 
ідеологів антикомунізму, право¬ 
го й «лівого» ревізіонізму та опор¬ 
тунізму, укр. бурж. націоналізму. 
Широке коло статей пов’язане з 
досягненнями науки й техніки та 
найважливішими напрямами наук. - 
тех. революції, висвітлює її до¬ 
сягнення у поєднанні з перевагами 
соціалізму. Сусп. цикл займає 
52—54 % обсягу всіх матеріалів. 
Значну частину 2-го видання ста¬ 
новлять нові статті, присвячені по¬ 
діям істор. значимості в житті рес¬ 
публіки і країни в цілому та на 
міжнар. арені, показові масштаб¬ 
ності й комплексності соціально- 
екон. розвитку, притаманного зрі¬ 
лому соціалістичному суспільст¬ 
ву. Заплановано видати окремий 
том «:Українська Радянська Соці¬ 
алістична Республіка». 1-е і 2-е 
видання УРЕ —колективна праця 
діячів науки й культури УРСР, 
представників її широкої громад¬ 
ськості. Велику участь у підготовці 
матеріалів для УРЕ взяли автори 
з Москви, Ленінграда, союзних 
і авт. республік СРСР. 

^ Л. В. Кудрицький. 

УКРАЇНСЬКА РАДЯНСЬКА СО¬ 
ЦІАЛІСТИЧНА ДЕРЖАВА — со- 
ціалістична загальнонародна дер¬ 
жава, яка виражає волю та інтере¬ 
си робітників, селян, інтеліген¬ 
ції— трудящих республіки усіх на¬ 
ціональностей; входить до складу 
Союзу Радянських Соціалістич¬ 
них Республік. Див. УРЕ, т. 11, 
кн. II. 
УКРАЇНСЬКА РАДЯНСЬКА 
СОЦІАЛІСТЙЧНА РЕСПУБЛІ¬ 
КА (УРСР), Україна — суверенна 
соціалістична держава, що добро¬ 
вільно, на засадах рівноправності 
входить до Союзу Радянських Со¬ 
ціалістичних Республік (СРСР). 
Див. УРЕ, т. 11, кн. II. 
УКРАЇНСЬКА РЕСПУБЛІ¬ 
КАНСЬКА рада всесоюзно¬ 
го ТОВАРЙСТВА ВИНАХІД¬ 
НИКІВ І РАЦІОНАЛІЗАТОРІВ 
— орган, іцо керує діяльністю ор¬ 
ганізацій винахідників і раціоналі¬ 
заторів УРСР. Підпорядкована 
Центр, раді Всесоюзного товарист¬ 
ва винахідників і раціоналізаторів 
(ВТВР) і Укр. респ. раді професій¬ 
них спілок. Створена 1958 на І 
Укр. респ. конференції ВТВР, діє 
за уставом ВТВР. Обирається чер¬ 
говим з’їздом респ. орг цій ВТВР 
строком на 5 років. Діяльність її 
спрямована на розвиток винахід¬ 
ництва і раціоналізаторства в рес¬ 
публіці. Рада створює галузеві 
секції ВТВР і організовує їхню 

УКРАЇНСЬКА 
РЕСПУБЛІКАНСЬКА 

РАДА 

Обкладинки першогч 
і другого видань 
Української Радян¬ 
ської Енциклопедії. 
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УКРАЇНСЬКА 
РЕСПУБЛІКАНСЬКА 
РАДА 
ПРОФЕСІЙНИХ 
СПІЛОК 

роботу, здійснює громад, контроль 
за впровадженням у виробництво 
винаходів і раціоналізаторських 
пропозицій, за додержанням зако¬ 
нодавства в галузі винахідництва 
і раціоналізаторства у республіці, 
разом з госп. органами організо¬ 
вує соц. змагання творчих колек¬ 
тивів та окремих винахідників і 
раціоналізаторів, влаштовує тема¬ 
тичні огляди, конкурси тощо. Укр. 
респ. орг-цію ВТВР нагороджено 
(1978) Почесною Грамотою Прези¬ 
дії Верховної Ради УРСР. 

В. П. Губа. 
УКРАЇНСЬКА РЕСПУБЛІКАН¬ 
СЬКА РАДА ПРОФЕСГЙНИХ 
СПІЛбК (УРРПС) — профспіл- 
ковий орган; керує всією діяльніс¬ 
тю професійних спілок УРСР в 
період між їх з’їздами. Обираєть¬ 
ся на 5 років з’їздом профспілок 
УРСР. Попередником УРРПС бу¬ 
ло Пд. бюро ВЦРПС, створене 
1919. З 1923 перетворене на Укр- 
бюро ВЦРПС. У 1924 на 2-му 
з’їзді профспілок України обра¬ 
но Всеукр. раду профспілок 
(ВУРПС), яка існувала до 1937. 
У 1948 1-а Укр. респ. конференція 
профспілок обрала УРРПС. Ство¬ 
рення міжспілкового органу сприя¬ 
ло дальшому зміцненню і розвит¬ 
кові профспілкових орг-цій. 
УРРПС працює у відповідності з 
Статутом професійних спілок 
СРСР під керівництвом ВЦРПС. 
Має право законодавчої ініціа¬ 
тиви у вищих органах держ. влади 
УРСР і бере участь у підготовці 
й розгляді проектів постанов з 
питань виробництва, праці та за¬ 
робітної плати, мед., житлового, 
побутового і культур, обслугову¬ 
вання трудящих. Разом з рад. і 
госп. органами організовує і ке¬ 
рує соціалістичним змаганням, 
розвиває рух за комуністичне 
ставлення до праці, підбиває під¬ 
сумки і визначає переможців 
змагання, вивчає і поширює пере¬ 
довий досвід. УРРПС встановлює 
і підтримує інтернац. зв’язки з 
профспілковими орг-ціями зару¬ 
біжних країн. Для керівництва 
роботою профспілкових орг-цій 
між пленумами обирається прези¬ 
дія, для поточної роботи—секрета¬ 
ріат. У своїй повсякденній робо¬ 
ті УРРПС спирається на профспіл¬ 
ковий актив, обл. ради, респ. і 
обл. к-ти профспілок, профкоми 
підприємств, організацій і уста¬ 
нов, колгоспів та радгоспів. 

Ф. Є. Нищий. 
УКРАЇНСЬКА секція КОМУ¬ 
НІСТИЧНОЇ партії канАди. 
Існувала 1922—28 на федеративних 
засадах у складі Комуністичної 
партії Канади (КПК). При ЦК 
КПК у м. Торонто було створено 
Укр. агіт.-пропагандист. к-т, у 
м. Вінніпегу — крайове бюро укр. 
фракції КПК, підпорядковане ЦК 
партії. Бюро керувало комуністич¬ 
ними фракціями в укр. робітн.- 
фермерських орг-ціях. Укр. ка¬ 
надці-комуністи входили до укр. 
відділів, підпорядкованих місц. 
парт, к-там. Для керівництва ді¬ 
яльністю комуністів в укр. робітн.- 
фермерських орг-ціях оуло ство¬ 
рено місц. фракційні бюро. В 1928 
федеративну форму орг-ції сек¬ 
ції замінено виробничо-тер. прин¬ 
ципом. Комуністичні фракції в 
укр. робітн.-фермерських орг-ціях 

у Канаді існували до червня 1940, 
коли КПК і укр. робітн.-фер¬ 
мерські орг-ції були заборонені 
урядом. 
УКРАЇНСЬКА СІЛЬСЬКОГОС¬ 
ПОДАРСЬКА академія — 
вищий с.-г. навчальний заклад у 
системі Міністерства с. г. СРСР. 
Міститься в Києві. Створена 1954 в 
результаті об’єднання Київ. с.-г. 
ін-ту (засн. 1922 на базі с.-г. від¬ 
ділення Київ, політех. ін-ту, що 
діяло з 1898) і Київ, лісогосп. 
ін-ту (засн. 1930 на базі лісоінж. 
ф-ту Київ. с.-г. ін-ту, що діяв з 
1923). В 1957 до У. с. а. приєднано 
Київ, ветеринарний ін-т (засн. 
1921). Історія академії пов’язана 
з іменами учених Є. В. Алексєєва, 
А. О. Василенка, Є. П. Вотчала, 
О. /. Душечкіна, М. К. Малю- 
гиицького, С. Г. Навагиина, М. П. 
Чирвинського та ін. В У. с. а. 
(1984) 13 факультетів: агрономіч¬ 
ний, агрохімії та грунтознавст¬ 
ва, захисту рослин, зооінженерний, 
ветеринарний, механізації с. г., 
електрифікації с. г., автоматизації 
с. г., лісогосподарський, економіч¬ 
ний (з відділеннями економіки і 
організації с. г., бухгалтерського 
обліку та економічної кіоернети- 
ки), педагогічний, підвищення 
кваліфікації, громадських про¬ 
фесій. Навчання на ф-тах прова¬ 
диться за стаціонарною та заоч¬ 
ною формами. Є аспірантура. 
Навч.-експериментальною базою 
академії є 3 дослідні станції: агро¬ 
номічна, м’ясного скотарства, лі¬ 
сова та дендрологічний сад. Ви¬ 
дає <Наукові праці» (з 1940). Сту¬ 
дентів (1984) — 12 120, у т. ч. на 
стаціонарі — 6120. Бібліотека на 
875 тис. томів. Діє народний му¬ 
зей історії академії, в експозиції 
якого відображено події Київ¬ 
ської оборонної операції 1941, що 
відбувалися в р-ні розташування 
академії. У. с. а. нагороджено ор¬ 
деном Трудового Червоного Пра¬ 
пора (1948). А. М. Жадан. 
УКРАЇНСЬКА СОЦіАл-ДЕМО- 
КРАТЙЧНА ПАРТІЯ (УСДП)— 
дрібнобурж. реформістська пар- 
тія націоналістичного напряму в 
Сх. Галичині. Організаційно офор¬ 
милася на конференції укр. га¬ 
лицьких соціал-демократів у ве¬ 
ресні 1899 у Львові. До 1918 вхо¬ 
дила до складу опортуністичної 
австр. с.-д. партії. Керівництво 
УСДП проводило в життя реак¬ 
ційну програму культурно-на¬ 
ціональної автономії». Ліві еле¬ 
менти партії виступали проти опор¬ 
туністичного керівництва, але бу 
ли непослідовні в своїй діяль¬ 
ності. В роки 1-ї світової війни 
лідери УСДП підтримували австр. 
імперіалістів, а після розпаду 
Австро-Угорщини солідаризува¬ 
лися з контрреволюц. урядом < За¬ 
хідноукраїнської народної рес- 
публіки». В 1919 лідери УСДП ста¬ 
ли членами <уряду» петлюрівської 
Директорії. 
На поч. 20-х рр. внаслідок вступу 
до УСДП кількох тисяч робітни¬ 
ків і представників сел. бідноти 
в партії намітилося полівіння. 
На 6-му з’їзді УСДП (березень 
1923) політично скомпрометова¬ 
них лідерів виключено з партії 
і до гол. управи УСДП обрано ко¬ 
муністів. УСДП почала активно 
співробітничати з Компартією Сх. 

Галичини, разом з нею брала участь 
в організації революційних ви¬ 
ступів трудящих. У січні 1924 уряд 
бурж.-поміщицької Польщі забо¬ 
ронив УСДП і заарештував кіль¬ 
ка тисяч її членів. Незважаючи 
на заборону, партія ще деякий час 
існувала. В грудні 1924 сеймова 
фракція УСДП об’єдналася з ко¬ 
муністичною фракцією сейму. 
Більшість орг-цій УСДП об’єдна¬ 
лася з підпільними орг-ціями 
КПЗУ. М. А/. Кргвець. 
УКРАЇНСЬКА СОЦіАЛ-ДЕМО- 
КРАТЙЧНА ПАРТІЯ (УСДП) — 
соціал-реформістська партія, що 
діяла на Зх. Україні 1928—39. 
Керівництво її проводило угодов¬ 
ську політику, виступало проти 
соціалістичної революції та дик¬ 
татури пролетаріату, проти воз¬ 
з’єднання Зх. України з УРСР. 
Націоналістична діяльність вер¬ 
ховодів УСДП виявилась у ство¬ 
ренні поодиноких профспілкових 
орг-цій за нац. ознакою. Під політ, 
впливом УСДП перебувало куль¬ 
тур.-освітнє товариство < Робітни¬ 
ча громада». УСДП блокувалася 
з Польс. соціалістичною партією 
(ППС), а під час виборів у сейм і 
сенат 1930 — з відкрито бурж.-на¬ 
ціоналістичним <Українським на¬ 
ціонально-демократичним об'єд¬ 
нанням». Керівництво УСДП са¬ 
ботувало заходи КПЗУ по ство¬ 
ренню єдиного робітн. і антифа¬ 
шист. нар. фронту. Проте рядові 
члени цієї партії часто пліч-о-пліч 
з робітниками-комуністами висту¬ 
пали проти фашизму і капіталіз¬ 
му. УСДП припинила свою діяль¬ 
ність після возз’єднання Зх. Ук¬ 
раїни з УРСР 1939. 

^ М. М. Кравець. 
УКРАЇНСЬКА СОЦіАЛ-ДЕМО- 
КРАТЙЧНА ПАРТІЯ в Канаді 
(УСДП) — утворена з Федерації 
укр. соціал-демократів (ФУСД) 
31.1 1914 в Монреалі на з’їзді її 
провінційних відділів у Квебеку 
і Онтаріо. Згодом рішення про 
створення УСДП схвалили всі від¬ 
діли ФУСД країни. УСДП була 
складовою частиною Канадської 
с.-д. партії. Друкований орган 
УСДП — газ. «Робочий народ*. 
З дня заснування партії в ній 
точилася внутр. боротьба проти 
опортуністичних елементів, що на¬ 
магалися штовхнути її на шлях 
реформізму. Ця боротьба завер¬ 
шилася перемогою послідовно 
марксистської течії. Під час 1-ї 
світової війни УСДП солідаризу¬ 
валася з позицією РСДРП(б), вис¬ 
тупала проти війни, за що зазнала 
переслідувань з боку уряду. 
УСДП вітала Велику Жовтн. со- 
ціалістич. революцію. У вересні 
1918 консервативний уряд Кана¬ 
ди проголосив ряд соціалістичних 
організацій, у т. ч. УСДП, поза 
законом. Багато членів УСДП 
було ув’язнено, партія припини¬ 
ла діяльність. Частина її чле¬ 
нів згодом увійшла до Україн¬ 
ської секції Комуністичної пар¬ 
тії Канади. 
УКРАЇНСЬКА СОЦІАЛ-ДЕМО- 
КРАТЙЧНА РОБІТНЙЧА ПАР¬ 
ТІЯ (УСДРП) — укр. дрібнобурж. 
націоналістична партія. Виникла 
1900 під назвою «Революційна ук¬ 
раїнська партія» (РУП). У груд¬ 
ні 1905 2-й з’їзд РУП з метою об- 
ману мас партію перейменував на 
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УСДРГІ. Лідери УСДРГІ — бурж. 
націоналісти Д. Антонович, В. Вин- 
ниченко, Д. Донцов, С. Петлюра, 
Л. Юркевич та ін. намагалися від¬ 
вернути трудящих України від ре- 
волюц. боротьби, проголошуючи 
демагогічні < загал ьнонац.» лозун¬ 
ги. IV з’їзд РСДРП відхилив до¬ 
магання УСДРП про об’єднання 
з нею на федеративних засадах і 
визнання її єдиним представником 
укр. пролетаріату. В період столи- 
пінської реакції УСДРП виступа¬ 
ла в одному таборі з меншовиками 
та бундівцями. Більшовики викри¬ 
вали націоналістичну суть УСДРП. 
В. І. Ленін характеризував ідео¬ 
логів УСДРП як представників 
«найбільш низькопробного, ту¬ 
пого і реакційного націоналізму» 
(Повне зібр. тв., т. 24, с. 124), які 
зраджують < інтереси пе тільки 
демократії взагалі, але й своєї 
батьківщини, України» (Повне 
зібр. тв., т. 24, с. 125). В роки 1-ї 
світової війни УСДРП, як і всі 
ін. дрібнобурж. партії, вела шо¬ 
віністичну й націоналістичну про¬ 
паганду, нацьковувала один на¬ 
род на інший. Частина її на чолі 
з С. Петлюрою виступила за все¬ 
бічну підтримку рос. царизму, ін. 
частина, очолювана А. Жуком і 
В. Дорошенком, емігрувавши за 
кордон, створила разом з ін. націо¬ 
налістами в серпні 1914 на кошти 
австро-угор. уряду <Союз визво¬ 
лення України». Цей «Союз» ста¬ 
вив своїм завданням відірвати за 
допомогою іноз. інтервенції Ук¬ 
раїну від Росії і утворити укр. 
бурж.-монархічну д-ву під нім. 
протекторатом. Після Лютн. ре¬ 
волюції 1917 УСДРП стала однією 
з провідних партій у контррево- 
люц. Центральній раді. В грудні 
1917 від УСДРП відкололося ліве 
крило — т. з. ліві укр. соціал-де¬ 
мократи. Частина з них, що боро¬ 
лась у контакті з більшовиками 
проти австро-нім. окупантів і 
гетьманщини, була прийнята до 
КП(б)У. В листопаді 1918 УСДРП 
стала фундатором контрреволюц. 
бурж.-націоналістичної Директо¬ 
рії, яку очолили В. Винниченко 
і С. Петлюра. В січні 1919 від 
УСДРП відкололися т. з. <неза- 

Свиноматка української степової бі¬ 
лої породи. 

лежники>, які, формально заяв¬ 
ляючи про визнання Рад. влади, 
фактично стали на шлях організа¬ 
ції куркульських заколотів. Після 
розгрому іноз. інтервентів та 
внугр. контрреволюції верховоди 
УСДРП втекли за кордон, де на¬ 
магалися згуртувати укр. бурж.- 
націоналістичну еміграцію на бо¬ 
ротьбу проти Рад. влади. 

л П. 77. Бачинсьгсий. 
УКРАЇНСЬКА СТЕПОВА БІЛА 
ПОРОДА СВИНЄЙ — порода 
свиней м’ясо-сального напряму. 
Виведена 1925—35 в Асканії-Но¬ 
вій М. Ф. Івановим схрещуванням 
місцевих свиней з кнурами вели¬ 
кої білої породи свиней з наступ¬ 
ним добором тварин бажаного типу. 
Масть біла. Тварини У. с. б. п. с. 
міцної будови, голова невелика, 
тулуб глибокий, довгий, добре 
вкритий щетиною, ноги міцні, 
прямі. Жива маса кнурів 310— 
350 кг (463 кг), свиноматок 230— 
250 кг. Плодючість 11—12 (25) по¬ 
росят в опоросі. Свині цієї породи 
скороспілі, витривалі, присто¬ 
совані до місцевих кліматич. і 
кормових умов степової зони Ук¬ 
раїни, добре відгодовуються, да¬ 
ють високої якості м’ясо й сало. 
Молодняк при інтенсивній м’яс¬ 
ній і беконній відгодівлі досягає 
живої маси 100 кг у 7-місячному 
віці. Тварин У. с. б. п. с. викори¬ 
стовують для промислового схре¬ 
щування. Поширена порода у пд. 
областях України, Ставр. краї та 
ін. районах СРСР. Див. також 
Свиня. свійська. 
УКРАЇНСЬКА СТЕПОВА рябА 
ПОРОДА СВИНЄЙ— порода сви¬ 
ней м'ясо-сального типу. Виведена 
в основному в Асканії-Новій 1938 
—61 відбором рябих свиней, що 
з’явилися при чистопородному роз¬ 
веденні української степової бі¬ 
лої породи свиней під керівницт¬ 
вом Л. К. Гребеня. Для поліпшен¬ 
ня породи застосовувалось ввідне 
схрещування з кнурами беркшир¬ 
ської породи свиней, мангалиць- 
кої породи свиней і ландрас. 
Масть ряба, темно-ряба, трапля¬ 
ються тварини з рудими плямами 
і чорні. Тварини У. с. р. п. с. ве¬ 
ликі, міцної будови, схожі на укр. 
степову білу, але мають глибший 
і ширший тулуб. Жива маса кну¬ 
рів 240—350 кг, свиноматок 200— 
260. Плодючість 11—12 поросят 
в опоросі. Свині цієї породи скоро¬ 
спілі, витривалі щодо спеки й 
холоду, невибагливі до кормів, 
добре відгодовуються, здатні оса¬ 
люватися з ранньому віці. Мо¬ 
лодняк у 10-місячному віці дося¬ 
гає живої маси 150 кг. У. с. р. п. с. 
розводять на Пд. України, в Мол¬ 
давії та ін.; використовують для 
промислового схрещування. Див. 
також Свиня свійська. 
УКРАЇНСЬКА ТРУДОВА АР¬ 
МІЯ — військ, частини, виділені 
із складу Пд.-Зх. фронту для ро¬ 
боти в нар. господарстві, головним 
чином для відбудови Донбасу і 
залізничного транспорту України. 
Створена за постановою Раднарко- 
му РРФСР від 21.1 1920 відповід¬ 
но до угоди Раднаркому РРФСР 
з Всеукраїнським революційним 
комітетом. У. т. а. очолювала Ра¬ 
да, яка провела мілітаризацію 
пром-сті Донбасу (було міліта¬ 
ризовано 601 підприємство з 101 

тис. робітників). При Раді У. і. а. 
22. II 1920 було створено Політвід- 
діл Донбасу, який очолив парг.- 
полії. роботу в басейні. Рада здій¬ 
снила ряд заходів щодо налаго¬ 
дження прод. постачання і мед. об¬ 
слуговування шахтарів Донбасу, 
ліквідації паливної кризи. Труд- 
армійці ремонтували колії, від¬ 
будовували мости й лагодили ру¬ 
хомий склад, охороняли залізнич¬ 
ні депо, маршрутні поїзди тощо. 
З наступом військ бурж.-поміщиць¬ 
кої Польщі та активізацією вран- 
гелівців у Криму У. т. а. було 
приведено в стан бойової готовнос¬ 
ті, а значну частину грудармійців 
відправлено на фронт. У. т. а. 
ліквідовано за рішенням X з’їзду 
РКП(бї у березні 1921. 
УКРАЇНСЬКА ТРУДОВА ЕМІ¬ 
ГРАЦІЯ — масове переселення 
укр. трудящих з укр. земель; гру¬ 
пи укр. населення в ряді держав, 
утворені внаслідок еміграції тру¬ 
дящих з укр. земель. Масова емі¬ 
грація укр. трудящих в ін. краї¬ 
ни почалася в 2-й пол. 19 ст. (се¬ 
зонна еміграція в Сх. Пруссію і 
Францію). В кін. 80 — на почат¬ 
ку 90-х рр. 19 ст. почалася між¬ 
континентальна еміграція в краї¬ 
ни Америки: в СІЛА, Канаду, Ар- 
гентіну, Бразілію. Гол. її причи¬ 
нами були зубожіння сел. мас на 
Україні, зумовлене соціальним 
і національним гнобленням. Емі¬ 
грували гол. чин. безземельні й 
малоземельні селяни зх.-укр. зе¬ 
мель, шо входили до складу Ав¬ 
стро-Угорщини. Еміграція з укр. 
земель, що входили до складу 
царської Росії, не набула значних 
масштабів. Соціально-екон. і політ, 
причини, які приводили до емігра¬ 
ції з України, було ліквідовано 
після перемоги Великої Жовтн. 
соціалістич. революції. На зх.- 
укр. землях, що перебували під 
владою бурж.-поміщицької Поль¬ 
щі, боярської Румунії та бурж. 
Чехословаччини, ці причини про¬ 
довжували існувати і призвели до 
другої хвилі еміграції, яка також 
спрямовувалась у країни Америки 
й тривала протягом 20—30-х рр. 
20 ст. Після возз'єднання укра¬ 
їнського народу в єдиній Україн¬ 
ській Радянській державі емігра¬ 
ція припинилась, частина пересе¬ 
ленців повернулася на Україну 
(напр., рееміграція з країн Ла¬ 
тинської Америки в 50-х рр.). 
Переселенці з України кін. 19 — 
поч. 20 ст. та їхні нащадки стали 
складовою частиною населення 
країн проживання. Налічується 
понад 2 млн. вихідців з України, 
які живуть у СПІА (за офіцій¬ 
ними даними — 500 тис. чол., за 
неофіц. даними — бл. 1 млн.), 
Канаді (бл. 600 тис. чол.), Арген- 
тіні (за офіц. даними — 100 тис. 
чол., за неофіц. даними—150—160 
тис.), Бразілії (за офіц. даними — 
50 тис. чол., за неофіц. даними — 
бл. 100 тис.), Австралії (за офіц. 
даними — 15 тис. чол., за неофіц. 
даними — бл. ЗО тис.) та ін. краї¬ 
нах. Створилися місця переваж¬ 
ного оселення українців: в СІЛА — 
штати Пенсільванія, Нью-Йорк, 
Іллінойс і Нью-Джерсі; в Канаді — 
пров. Манітоба, Альберта, Саска- 
чеван і Онтаріо; в Бразілії — 
штат Парана; в Аргентіні — пров. 
Міссіонес і Чако. В кін. 19 — на 
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«УКРАЇНСЬКА 
ХАТА* 

З’їзди Українського 
мінералогічного 
товариства 

1- й — 1970 
2- й - 1975 
3- й - 1980 

Всі з'їзди відбулися 
в Києві. 

ПОЧ. 20 СТ. ЕИИИКЛИ укр. орг-ції 
взаємодопомоги, що подавали ма¬ 
теріальну допомогу українцям, 
потерпілим від нещасних випадків 
і травм на виробництві. Згодом 
з’явились читальні та ін. куль¬ 
тур. -осв. орг-ції й школи. Першою 
укр. газетою за океаном була 
<Америка>, На поч. 20 ст. виникли 
укр. соціалістичні філії, які орга¬ 
нізаційно оформилися в Канаді у 
Федерацію українських соціал- 
демократів (1910) і Українську 
федерацію Соціалістичної партії 
Америки (1915). Значну роль у 
соціалістичній пропаганді відігра¬ 
ли газ. «Червоний прапору і <Ро- 
бсчий народу (Канада), «Робітник» 
і «Пролетар» (США). Передова ча¬ 
стина У. т. е. палко вітала перемо¬ 
гу Великої Жовтн. соціалістич. 
революції, активно виступала за 
солідарність з Країною Рад. Утво¬ 
рились і діяли протягом 20-х рр. 
укр. секції в компартіях США 
і Канади, з’явилися масові демо¬ 
кратичні орг-ції в США — Союз 
укр. робітн. орг-цій (з 1940 — Лі¬ 
га американських українців) і укр. 
секція Міжнар. робітн. ордену, 
в Канаді — Сговаришення Укр. 
робітн. дім (з 1925 — Товарист¬ 
во Український Робітничо-Фер¬ 
мерський дім) і Робітниче запомо- 
гове товариство (РЗТ), в Арген- 
тіні — Союз укр. робітн. орг-цій. 
У міжвоєнний період виходи¬ 
ли прогресивні газети «Українські 
щоденні вісі і» (СІПА), «Укра¬ 
їнські робітничі вісті*, < Фер¬ 
мерське життя* та ін. (Канада) 
і <Світло> (Аргептіна). Виступи 
на захист трудящих демократичні 
орг-ції поєднували з активною 
культур.-осв. діяльністю, створен¬ 
ням бібліотек, шкіл і курсів, хо¬ 
рів і оркестрів. У. т. е. подавала 
моральну й матеріальну допомо¬ 
гу революц. силам зх.-укр. земель 
(диь. Товариство допомоги виз¬ 
вольному рухові на Захіоній Ук¬ 
раїні), палко схвалила возз’єд¬ 
нання їх з Рад. Україною. Передо¬ 
ві українці Америки взяли безпо¬ 
середню участь у боротьбі проти 
фашизму на боці респ. Іспанії в 
складі інтернаціональних бригад 
і на фронтах 2-ї світової війни. 
Вони виступали за відкриття 
другого фронту, за подання ді 
нової допомоги Рад. Союзові. 
Для цього в Канаді, США, Арген¬ 
тині, Бразілії й Уругваї та на Ку¬ 
бі було створено к-ти допомоги 
Батьківщині (в Канаді їх об’єд¬ 
нало Товариство об'єднаних ук¬ 
раїнських канадців), які збирали 
кошти, продовольство і медика 
менти для Рад. Армії і населення 
визволеної від фашистів тер. Ук¬ 
раїни. Після 2-ї світової війни 
прогресивна частина У. т. е. спря¬ 
мовує свої зусилля на боротьбу за 
мирне співробітництво з рад. на¬ 
родом і культур, контакти з Рад. 
Україною. За допомогою громад, 
орг-цій УРСР, Товариства <Ук- 
раїнау споруджено пам’ятники 
Т. Г. Шевченкові (в США, Канаді, 
Франції), І. Я. Франкові (в Кана¬ 
ді), Лесі Українці (в Канаді), 
О. С. Пушкіну (в США). Канад¬ 
ський хор ім. Т. Г. Шевченка здій¬ 
снив 1970 гастрольну подорож на 
Україну. Виходять прогресивні 
газети «Українські вісті у, «Юкрей- 
ніан ньюс», «Карпатська Русь» 

(США), <Життя і слово, <Юк- 
рейніан канейдіану (Канада). 
Прогресивні українські орг-ції 
ведуі ь боротьбу проти реакційних 
орг-цій, очолюваних збанкрутіли¬ 
ми націоналістичними елементами. 
Для українців у США, Канаді, 
Аргентікі та ін. країнах, як і для 
ін. лац. груп, характерний процес 
асиміляції, особливо відчутний для 
другого, третього і четвертого по¬ 
колінь переселенців, які станов¬ 
лять більшість У. т. е. За цих 
складних умов кращі сили трудя¬ 
щих укр. походження підтримують 
традиції демократичного руху і 
зв’язки з землею батьків — Рад. 
Україною. Численні делегації, що 
відвідують Рад. Україну, бачать 
її величезні досягнення в комуні¬ 
стичному будівництві (див. також 
відповідні розділи про укр. трудо¬ 
ву еміграцію в статтях Аргентіна, 
Бразілія, Канада, Сполучені Шта¬ 
ти Америки). 
Літ.: Шлепаков А. М. Українська 
тпудова еміграція в США і Канаді 
(Кінець Х»Х — початок XX ст.). К., 
1960; Кольчук А. Українці за океа¬ 
ном. К.; 1967; Кравчук П. Українці 
в Канаді- К., 1.981. А.М. Шлепаков. 
«УКРАЇНСЬКА ХАТА* — літ.-ху¬ 
дожній, критичний та публіцис¬ 
тичний журпал бурж.-націоналі¬ 
стичного спрямування. Виходив 
1909—14 у Києві. Обстоюючи де¬ 
кадентство в л-рі й заперечуючи 
реалістичні традиції, друкував пе¬ 
реважно твори П. Богацького, Г. 
Чупринки, М. Філянського, О. Ро- 
мапової. Значне місце займали 
літ.-критичні статті М. Євшана і 
М. Сріблянсьхого, в яких підно¬ 
сився індивідуалізм, культ ніц- 
піеанської надлюдини, та войов¬ 
ниче-націоналістичні статті А. Тов- 
качевського. Зрідка «У. х.» дру¬ 
кувала твори О. Кобилянської, О- 
Олеся, М. Чернявського, статті 
М. Вороного, ранні поезії М. 
Рильського, Я. Мамонтова та ік. 

' 1 К. Бабигикін. 
♦ УКРАЇНСЬКА ШКбЛА» — укр. 
педагогічне товариство на Букови¬ 
ні. До 1908 мало назву «Руська 
школо. Б 20-х рр. припинило ді¬ 
яльність. 
«УКРАЇНСЬКА ШКбЛА» В 
ПОЛЬСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ — 
умовна назва групи польс. поетіз- 
романтиків, пов’язаних походжен¬ 
ням і тематикою творчості з Украї¬ 
ною. «З’явилася в польс. літ. кри¬ 
тиці серед. 30-х рр. 19 ст. Гол. 
представниками «У. ш.» спочатку 
вважали А. Мальчевського, С. 
Гощинського, Б. Залеського, зго¬ 
дом до неї відносили М. Гос- 
ліавського, Т. Олізаровського, А. 
Грозу і навіть Ю. Словацького, 
прозаїків М. Чайковського, М. 
Грабовського, а також деяких 
польс. авторів, що писали укр. 
мовою (Т. Падура, А. Шашкевич, 
Г. Яблонський) та ін. Об’єднані 
цією умовною назвою, письменни¬ 
ки були виразниками різних на¬ 
прямів, течій та ідейно-худож. тен¬ 
денцій польс. романтизму. Про¬ 
гресивні романтики, зокрема С. 
Гощинський, Ю. Словацький, М. 
Гославський, на ранньому етапі 
творчості — Т. Падура, співчут¬ 
ливо ставилися ло соціальної й 
нац.-визвольної боротьби укр. 
народу. Представники консерва¬ 
тивно-шляхетського напряму ідеа¬ 
лізували польс.-укр. відносини в 

минулому, обминали класові кон¬ 
флікти. Використання укр. істор. 
і фольклорного матеріалу сприяло 
ідейному і худож. збагаченню 
польс. л-ри. Творчість письменни¬ 
ків «У. ш.» привернула до себе 
увагу укр. поетів-романтиків, нею 
цікавився Т. Шевченко. Вплив її 
худож. доробку позначився на 
польс. післяромантичній л-рі. 
Літ.: Українською музою натхненні. 
К., 1971; Франко І. Юзеф-Богдан За- 
леський. В кн.: Франко І. Зібрання 
творів, т. 27. К., 1980; Вервес Г. Д. 
Головні проблеми українсько-польсь¬ 
ких літературних взаємин XIX ст. 
К., 1953; Кирчів Рч Ф.# Український 
Фольклор у польській літературі (пе¬ 
ріод романтизму). К., 1971. 

л Р. Ф. Кирчів. 
«УКРАЇНСЬКЕ ЖИТТЙ» — про- 
гресивна укр. газета в Канаді, що 
виходила з 7.VIII 1941 в Торонто. 
В 1965 «У. ж.» об’єднано з газ. 
« Українське слово в єдиний орган 
— «Життя і сйоєоу. 
«УКРАЇНСЬКЕ МИСТЕЦТВО¬ 
ЗНАВСТВО» — респ. міжвідом¬ 
чий збірник. Видання Ін-ту мис- 
тешзозназетва, фольклору та ет¬ 
нографії ім. М. Т. Рильського 
АЯ УРСР. Виходив у Києві що¬ 
року протягом 1967—71 та 1974 
(усього 6 випусків). 
УКРАЇНСЬКЕ МИСТЕЦЬКЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ (УМО) — творче 
об’єднання рад. майстрів укр. об¬ 
разотворчого мистецтва. Існувало в 
Києві 1929—31. До нього зходили 
художники, здебільшого із скла¬ 
ду АХЧУ, які продовжували реа¬ 
лістичні традиції укр. мистецтва. 
Серед членів УМО були І. їжаке- 
вич, М. Козик, В. Коровчинський, 
Ф. Кричевський, Г. Світлицький, 
К. Трохименко, І. Хворостецький, 
І. Шульга. 
УКРАЇНСЬКЕ МІНЕРАЛОГГЧ- 
НЕ ТОВАРЙСТВО — добровіль¬ 
на науково-громадська організація, 
яка проводить теоретичну й прак¬ 
тичну роботу в галузі мінералогії. 
Входить до складу Всесоюзного 
мінералогічного товариства. Ство¬ 
рене 1970 на базі Українського 
відділення (1954—57 — Київ, від¬ 
ділення) Всесоюзного мінералогія, 
т-ва. Налічує 550 дійсних членів 
та 22 колективи (на 1.1 1984). 
Включає 18 відділень. Найважли¬ 
вішими завданнями т-ва є сприян¬ 
ня розвиткові в республіці міне¬ 
ралогічної науки, впровадженню 
наук, досліджень у виробництво, 
упорядкуванню й уніфікації міне¬ 
ралогічної термінології, популя¬ 
ризація і пропаганда найновіших 
знань і досягнень мінералогії. 
У. м. т. систематично проводить 
з’їзди (на 1984 відбулося 3 з’їзди; 
табл.), наукові сесії, організовує 
цикли лекцій, видає збірники 
наук, праць з найактуальніших 
питань теоретичної й регіональ¬ 
ної мінералогії. Ю. П. Мельник. 
«УКРАЇНСЬКЕ МУЗИКО¬ 
ЗНАВСТВО* — респ. міжвідом¬ 
чий щорічник, орган АН УРСР та 
М-ва культури УРСР. Виходить 
з 1966. Вміщує наук, і науково- 
методичні статті з питань теорії 
та історії музики, виконавчої 
майстерності, муз. естетики, педа¬ 
гогіки, фольклористики. Висвіт¬ 
лює проблеми розвитку вітчизн. 
і зарубіжної музики, взаємозв’яз¬ 
ків нац. муз. культур і творчості 
укр. композиторів. 
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УКРАЇНСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВА¬ 
РЙСТВО — об’єднання науковців, 
що мало на меті сприяти розробці і 
популяризації різних галузей на¬ 
ук укр. мовою. Засн. 1907 у Києві 
за ініціативою групи співробітни¬ 
ків «Киевской стариньї». Т-во 
мало секції істор., філол., природ- 
ничо-тех., мед., статистично-екон., 
а також етногр. комісію. В т-ві 
співробітничали вчені й письмен¬ 
ники: Д. І. Багалій, М. Ф. Біля- 
шівський, М. С. Возняк, Б. Д. 
Грінченко, М. С. Грушевський, 
О. Я. Єфименко, П. Г. Житецький, 
В. С. Іконников, І. М. Каманін, 
О. М. Лазаревський, О. І. Ле- 
вицький, А. М. Лобода, С. І. 
Маслов, В. М. Перетц, В. І. Щер¬ 
бина, І. Я. Франко та ін. Т-во 
видавало «Записки», журн. «Ук¬ 
раїна»-, в яких поряд з цінними 
розвідками й матеріалами було 
чимало писань буржуазно-націо¬ 
налістичного змісту. В 1921 то¬ 
вариство ввійшло до складу АН 
УРСР. 
«УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬ¬ 
НО-ДЕМОКРАТИЧНЕ ОБ’ЄД¬ 
НАННЯ» (УНДО) — укр. бурж.- 
націоналістична організація на Зх. 
Україні. Створене 11.VIІ 1925 у 
Львові шляхом об’єднання ряду 
політ, орг-цій і груп зх.-укр. бур¬ 
жуазії. Лідером УНДО був Д. 
Левицький. З початку своєї діяль¬ 
ності перебувало в «легальній опо¬ 
зиції» до уряду бурж.-ПОМІЩИЦЬ¬ 

КОЇ Польщі. З 1926 проводило 
відкрито угодовський курс, про¬ 
пагуючи гасла «співжиття» і «нор¬ 
малізації відносин» з польс. бур¬ 
жуазією. В 1935 підписало угоду 
з цольс. урядом, на основі якої 
дістало 15 мандатів у польс. сей¬ 
мі. Домагалося «автономії» «Зх. 
України в складі Польщі. Висту¬ 
пало з позицій «всеукр.» контрре¬ 
волюції, вело антирад. політику, 
організовувало антирад. кампанії. 
Боролося проти революц.-визволь¬ 
ного руху зх.-укр. трудящих. Піс¬ 
ля возз’єднання зх.-укр. земель 
з Рад. Україною фактично пере¬ 
стало існувати. Під час нім.- 
фашист. окупації лідери УНДО 
співробітничали з гітлерівцями. В 
1947 група укр. бурж.-націоналі¬ 
стичних елементів проголосила за 
кордоном підновлення УНДО. 

І. М. Сахипцук. 

«УКРАЇНСЬКЕ ПЕДАГОГЇЧНЕ 
ТОВАРЙСТВО» — громадська 
організація буржуазно-лібераль- 
ного напряму, що діяла в Галичи¬ 
ні й Західній Волині з 1912 до 
1926. Див. «Рідна школа*. 
УКРАЇНСЬКЕ РЕСПУБЛІКА^- 
СЬКЕ ДОБРОВЇЛЬНЕ ПРОТИ¬ 
ПОЖЕЖНЕ ТОВАРЙСТВО — 
масова організація, завданням 
якої є залучення трудящих до 
участі у протипожежних профілак- 
іич. заходах, спрямованих на охо 
рону нар. г-ва та особистого майна 
від пожежі. Засноване 1957. Ді¬ 
яльність т-ва регламентується ста¬ 
тутом, затвердженим 31. III 1958. 
Керівний орган т-ва— респ. конфе¬ 
ренція (скликається один раз на 4 
роки). У складі товариства—Центр, 
республіканський апарат, обласні, 
міжрайонні, районні і міські т-ва, 
а також первинні організації (1983 
— бл. .39 тис.). Кількість членів 
т-ва (1983) — бл. 5,5 млн. 

Л. П. Маслечко. 

УКРАЇНСЬКЕ СЕЛЯНСЬКЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ (УСО) — легаль- 
на масова революц. селянська ор¬ 
ганізація Комуністичної партії 
Західної України. Створена 19.VII 
1931 на крайовій селянській кон¬ 
ференції у Львові. В його складі 
було бл. 5 тис. чол. УСО проводи¬ 
ло велику революц. роботу серед 
трудящих селян, організовувало 
їх на революц. боротьбу проти со¬ 
ціального і нац. гноблення, за 
возз’єднання з УРСР. Діяло в 
контакті з «Сельробом». Вело бо¬ 
ротьбу проти клерикалізму, вик¬ 
ривало зрадницьку роль укр. бурж. 
націоналістів. Видавало ряд газеї 
(«Народна трибуна», «Боротьба*, 
«Праця»). В 1934 польс. бурж. 
уряд заборонив діяльність УСО. 
Українське селянсько- 
РОБІТНЙЧЕ СОЦІАЛІСТЙЧНЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ — масова легаль¬ 
на революц. організація трудящих 
Зх. України. Див. «Сельооб». 
«УКРАЇНСЬКЕ СЛОВО» — про 
гресивна укр. газета в Канаді, що 
виходила з 20.1 1943 у Вінніпегу. 
В 1965 «У. с.» об’єднано з газ. 
«Українське житія» в єдиний ор¬ 
ган — «Життя і слово». 
УКРАЇНСЬКЕ СУСПГЛЬНО- 
КУЛ ЬТУ РНЕ ТО ВА РЙСТВО 
(УС-КТ) — громадська культурно 
освітня організація укр. населенню 
в Польській Народній Республіці. 
Засн. І956. Має осередки у 22 воє¬ 
водствах. Членство в УСКТ ін 
диві дуальне. Осн. завданням т-ва 
є забезпечення активної участі 
українців у будівництві соціалізму 
в Польщі, формування у них со¬ 
ціалістичної свідомості. Бере ак¬ 
тивну участь н організації нав¬ 
чання дітей українців рідною мо¬ 
вою, виданнГ шкільних підручни¬ 
ків. методичних посібникіз для 
вчителів. Має понад 60 гуртків ху- 
дож. самодіяльності. Організовує 
фестивалі укр. пісні і музики, ви¬ 
лає репертуарні збірники для ко¬ 
лективів худож. самодіяльності. 
Влаштовує демонстрування рад. 
кінофільмів, веде радіопередачі 
укр. мовою. Видає газ. «Наше 
слово» з додатками «Каша культу¬ 
ра» та «Світанок», «Український 
календар». Є колективним чле¬ 
ном Т-ва польс.-рад. дружби. 
УСКТ підтримує стосунки з Ук¬ 
раїнським товариством дружби 
г культурного зв'язку з зарубіж¬ 
ними країнами. л. о. Копиленко. 
УКРАЇНСЬКЕ ТЕАТРАЛЬНЕ 
ТО ВА РЙСТВО (УТТ) — громад¬ 
ська творча організація, що об’єд¬ 
нує працівників театру УРСР. 
Засн. 1944 у Києві. Установчий 
з’їзд відбувся 1948. На 1984 відбу¬ 
лося 8 з’їздів (табл.). Правління 
УТТ очолювали нар. артисти СРСР 
І. С. Патсюжинський (1948—54), 
Н. М. Ужвгй (1954—73). З 1973 
голова правління — О. Я.Кусенко. 
Сприяє підвищенню кваліфікації 
працівників театру, зокрема, че¬ 
рез існуючі творчі лабораторії і 
семінари. Проводить творчі огля¬ 
ди, конференції, дискусії, обго¬ 
ворення діяльності театрів, їхньо¬ 
го репертуару, пропагує досягнен¬ 
ня радянського театрального ми¬ 
стецтва. Мас 7 міжобласних від¬ 
ділень — Дніпропетровське. До¬ 
нецьке, Київське, Львівське, Оде¬ 
ське, Сімферопольське, Харків¬ 
ське. Первинні організації т-ва є 

в усіх мистецьких закладах Ук¬ 
раїни. При товаристві діє Київ 
ський театр «Дружба», 5 будин¬ 
ків актора — в Києві, Донецьку, 
Львові, Одесі, Харкові. У складі 
т-ва (1.1 1983) — понад 5 тис. 
членів. Органом УТТ с журн. 
«Український театр», а також 
видання «Театрально-концертний 
Київ», «Театральний Львів», «Теа¬ 
тральна Одеса», «Театральний 
Харків». /3. П. К<,ло**ігіиь. 

УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРЙСТВО 
ГЛУХЙХ (УТОГ) — громадська 
організація. Створене 1933. Осн. 
завдання — залучення глухих 
людей до суспільно корисної ді¬ 
яльності й активної участі а госп. 
будівництві, підвищення їхнього 
ідейного і тех. рівня, профес. на¬ 
вчання, працевлаштування тощо. 
До мережі товариства входять 
25 обласних, 169 районних, між 
районних та міських відділів 
УТОГ. Керівним органом У'1 ОГ 
є правління, що обирається з’їз¬ 
дом т-ва на 5 років. Для прове¬ 
дення культурно-виховної робо 
ти серед глухих у розпорядженні 
УТОГ — 58 будинків культури, 
106 клубів, 126 червоних кутків, 
186 5-к. (фонд — 390 тис. оди¬ 
ниць зберігання). УТОГ випускає 
газет ч «Наше жил я 

ГТ. П Шпак. 

УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО 
ДРУЖБИ І КУЛЬТУРНОГО 
ЗВ’ЯЗКУ З ЗАРУБІЖНИМИ 
КРАЇНАМИ (УТДКЗ) — добро¬ 
вільне об’єднання діючих е УРСР 
відділень рад. громадських орга¬ 
нізацій дружби і культурного 
зв’язку з зарубіжними країнами, 
що ставить метою розвиток і зміц¬ 
нення дружби і культурного спів¬ 
робітництва громадськості УРСР 
з народами зарубіжних країн. 
Створено 1926 в Харкові, 1934— 
в Києві (до 1959 — Укр. і-во 
культур, зв’язків з закордоном). 
На добровільних засадах входить 
до Союзу рад. т-в дружби і куль¬ 
турного зв’язку з зарубіжними 
країнами. Найвищий оріан—респ. 
конференція (один раз на л років; 
відбулися, зокрема, 1966, 1973, 
1981. всі — в Києві), виконавчий 
орган — президія. УТДКЗ має 
відділення в 12 областях УРСР. 
Підтримує постійні зв'язки з /00 
орг-ціями бл. 100 коаїн світу. 
Видає щомісячний прес-бюлетень 
«По Радянській Україні» укр., 
рос. та іноз. мовами, а також 
разом із Спілкою письменників 
України і Укр. респ. к-том захисту 
миру — журн. «Всесвіт». Т-во на¬ 
городжено Почесною Грамотою 
Президії Верховної Ради УРСР 
(1976). # Б. У. 
УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРЙСТВО 
МИСЛЙВЦІВ І РИБАЛОК 
(УТМР) — добровільна громадсь 
ка організація, яка об’єднує мис¬ 
ливців і рибалок з метою активної 
участі в розвитку мисливського і 
рибальського спорту, в роботі по 
охороні, відтворенню і збільшен¬ 
ню корисної фауни республіки. 
Створене 1921 в Харкові як Все¬ 
українська рада мисливців і ри¬ 
балок (1933 т-во було ліквідова¬ 
но; знову відновлено 1947 під на¬ 
звою Укр. добровільне т-во мис¬ 
ливців і рибалок; сучас. назва з 
1953). До т-ьа входять обласні, 
районні, а також первинні ко 

УКРАЇНСЬКЕ 
ТОВАРИСТВО 
МИСЛИВЦІВ 
І РИБАЛОК 

З їзди Українського 
театрального 
товариства 
1- й — 1948 

2- й - 1954 

3- й - 1959 

4- й — 1963 

5- й - 1969 

6- й - 1973 

7- й — 1978 

8- й — 1983 

Всі з’їзди відбулися 
н Києві. 

З’їзди Українського 
товариства мисливців 
і рибалок 

1- й — 1947 

2- й — 1951 

3- й — 1954 
4- й — 1958 

5- й — 1961 

6- й — 1964 

7- й — 1968 

8- й — 1973 

9- й — 1976 
і(і-й — 1981 

Всі з’їз -и відбулися 
в Києві. 
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УКРАЇНСЬКЕ 
ТОВАРИСТВО 
ОХОРОНИ 
ПАМ’ЯТОК ІСТОРІЇ 
ТА КУЛЬТУРИ 

З’їзди Українського 
товариства 
охорони природи 

1- й - 1953 
2- й — 1961 

3- й - 1965 

4- й — 1968 

5- й - 1971 
6- й - 1976 

7- й — 1981 

Всі з’їзди відбулися 
в Києві. 

лективи мисливців і рибалок 
пром. підприємств, колгоспів, рад¬ 
госпів та різних установ. Керівним 
органом т-ва є Респ. рада, яка 
обирається на найвищому керівно¬ 
му органі — з’їзді (перший відбув¬ 
ся 1921 у Харкові і затвердив 
перший статут т-ва). Після від¬ 
новлення т-ва відбулося 10 з’їздів 
(табл.). Осн. завданням УТМР 
є виховання у членів т-ва дбай¬ 
ливого ставлення до використан¬ 
ня мисливських і рибних запа¬ 
сів республіки. 
УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРЙСТВО 
ОХОР0НИ,ПАМ’ЯТОК ІСТОРІЇ 
ТА КУЛЬТУРИ—добровільна гро¬ 
мадська організація. Засн. 21.XII 
1966 в Києві. Завдання т-ва — за¬ 
лучати широкі верстви населення 
до активної участі в охороні па¬ 
м’яток історії, археології, архітек¬ 
тури, мистецтва, л-ри й писемності, 
етнографії, нар. творчості, здійс¬ 
нювати пропаганду пам’яток і 
законодавства про їхню охорону 
і; використання, активно сприяти 
роботі держ. органів охорони па¬ 
м’яток, здійснювати громад, конт¬ 
роль за їхньою збереженістю, ви¬ 
користанням, ремонтом та рестав¬ 
рацією. Найвищим органом т-ва є 
з’їзд, на якому обирають правлін¬ 
ня й ревізійну комісію, між з’їзда¬ 
ми — правління т-ва і його прези¬ 
дія.; 1-й, установчий, з’їзд відбувся 
1966, 2-й — 1972, 3-й — 1976, 4-й — 
1982 (всі — в Києві). Створено об¬ 
ласні, міські і районні орг-ції, за 
місцем роботи або навчання членів 
т-ва — його первинні орг-ції. На 
поч. 1983 т-во об’єднувало 16836,5 
тис. індивідуальних членів, об’єд¬ 
наних у 73 370 первинних органі¬ 
заціях; 1143 підприємства, устано¬ 
ви і орг-ції є колективними членами 
т-ва. При респ., обласних, міських 
і районних правліннях діють 
громад, ради і секції. З метою про¬ 
паганди пам’яток історії і культури 
в республіці діють 616 нар. ун-тів, 
де навчається бл. 50 тис. слуха¬ 
чів; працюють 3817 лекторіїв і кі- 
нолекторіїв (1983). Щоквартально 
виходить інформаційно-методич¬ 
ний бюлетень «Пам’ятники Украї¬ 
ни» (з 1969). Голова т-ва — акад. 
АН УРСР П. Т. Тронько (з 1967). 
УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРЙСТВО 
ОХОРбНИ ПРИРОДИ — добро¬ 
вільна громадська організація, яка 
проводить виховну і практичну ро¬ 
боту в галузі охорони природи. 
Засн. 1946 в Києві. Налічує 
понад 16 млн. чол., об’єднаних в 
25 обл., 111 міських і 552 район¬ 
ні орг-ції (на 1.1 1984). Найвищим 
керівним органом т-ва є з’їзд. На 
1984 відбулося 7 з’їздів (табл.). 
Роботою т-ва в період між з’їз¬ 
дами керує Респ. рада, яка оби¬ 
рає президію. При т-ві працюють 
секції: охорони і раціонального ви¬ 
користання зем. і водних ресурсів, 
охорони тваринного і рослинного 
світу, надр, повітр. басейну та 
юнацька. Найважливішим завдан¬ 
ням т-ва є пропаганда природо¬ 
охоронних знань серед населення, 
виховання дбайливого ставлення 
до природних багатств, здійснення 
громад, контролю над втіленням 
у життя постанов партії та уряду 
з охорони природи і раиіонального 
природокористування тощо. На 
пром. підприємствах, у колгоспах 
і радгоспах діють громад, інспек¬ 

тори, пости громад, контролю, за¬ 
гони «голубих» і «зелених» патру¬ 
лів; створено спец, дружини по 
охороні природи. Т-во має будин¬ 
ки пропаганди природоохоронних 
знань, лекторії; разом з Держ. 
к-том УРСР по охороні природи і 
Укр. т-вом мисливців і рибалок 
видає інформаційно-методичний 
бюлетень <Рідна природам, 

Є. В. Качаловський. 
УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРЙСТВО 
СЛІПЙХ (УТОС) — громадська 
організація, що об’єднує інвалідів 
по зору 1-ї і 2-ї груп, які живуть 
в УРСР, з метою залучення їх 
до суспільно корисної трудової 
діяльності. Створене у червні 1933. 
Керівним органом УТОС є прав¬ 
ління, що обирається з’їздом т-ва 
на 5 років. Т-во сприяє розвит¬ 
кові громад, і політ, активності 
членів, підвищенню їхнього ідей- 
но-політ., культурного, загально- 
осв. та фахового рівня, здійснює 
ряд заходів, спрямованих на за¬ 
безпечення спец, умов для пра¬ 
цевлаштування інвалідів по зору, 
медичного, побутового і культур, 
обслуговування їх. Для прове¬ 
дення культурно- виховної роботи 
серед сліпих т-во має 3 будинки 
культури, 51 клуб, 71 червоний 
куток, 79 б-к (фонд бл. 1 млн. 
одиниць зберігання, з них 500 тис. 
примірників озвучено). УТОС ви¬ 
дає журнали «Призвів» (рос. мо¬ 
вою) та «Заклик» (укр. мовою) 
з додатком «Школяр». Нагород¬ 
жено Почесною Грамотою Президії 
Верховної Ради Укр. РСР (1983). 

В. М. Акімушкін. 

УКРАЇНСЬКЕ УПРАВЛІННЯ 
ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ (УкрУЦА) 
— територіальний орган М-ва ци¬ 
вільної авіації СРСР. Засн. 1923 
як укр. т-во повітряних ліній 
«Укрповітрошлях». З 1964 — су¬ 
часна назва. До складу УкрУЦА 
входять авіац. підприємства, розта¬ 
шовані на тер. України, осн. зав¬ 
данням яких є задоволення потреб 
нар. г-ва і населення республіки 
у повітряних перевезеннях пасажи¬ 
рів, пошти, вантажів та виконан¬ 
ня спец, робіт у різних галузях нар. 
г-ва. УкрУЦА має розгалужену 
сітку авіац. ліній (понад 65 тис. 
км), які сполучають Україну з 
150 містами СРСР та 14 міста¬ 
ми зарубіжних країн, аеропорти, 
аеродроми, парк сучас. літаків 
та вертольотів. УкрУЦА нагоро¬ 
джено орденом Трудового Черво¬ 
ного Прапора (1966), Почесною 
Грамотою Президії Верховної 
Ради УРСР (1983), Бориспільське 
авіац. підприємство — орденом 
Жовтневої Революції (1971), Оде¬ 
ське авіац. підприємство — орде¬ 
ном Трудового Червоного Прапора 
(1973). О. М. Горяшко. 

УКРАЇНСЬКИЙ Микола Олек¬ 
сійович (н. 1.1 1935, с. Весела Ло¬ 
пань, тепер Бєлгород, р-ну Бєлг. 
обл.) — укр. рад. співак (тенор), 
засл. арт. УРСР (з 1975). Творчу 
діяльність почав 1958 як соліст 
Ансамблю пісні і танцю Балтій¬ 
ського флоту. З 1965—соліст опер¬ 
них театрів у Пермі та Свердлов- 
ську, з 1974—в Дніпропетровсько¬ 
му театрі опери та балету. Серед 
партій — Богун («Богдан Хмель¬ 
ницький» Данькевича), Водемон 
(«Іоланта» Чайковського), Олек¬ 
сій («Оптимістична трагедія» Хол- 

мінова), Малхаз («Даїсі» Паліаш- 
вілі), Герцог («Ріголетто» Верді). 
Держ. премія УРСР ім. Т. Г. 
Шевченка, 1978. 
УКРАЇНСЬКИЙ АЛФАВІТ — 
сукупність розміщених у певному 
традиційному порядку літер, ужи¬ 
ваних в українській мові. У. а. 
складається з 32 літер, з них двад¬ 
цять позначають приголосні звуки 
(б, в, г, д, ж, з, к, л, м, н, п, р, 
с, т, ф, X, ц, ч, ш, щ), десять — 
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голосні, з яких а, е, и, і, о, у пере¬ 
дають кожна по одному звуку, а 
літери є, ю, я позначають по од¬ 
ному звуку лише після м’яких 
приголосних (синє, люди, ряд), 
в ін. позиціях по два — звуки 
е, у, а в сполученні з попереднім 
й (моє, юнь, в’яз), ї — завжди поз¬ 
начає два звуки — йі (їжа, з’їзд). 
Літера й перед о передає приголос¬ 
ний й (гайок), а в ін. позиціях — 
нескладовий голосний ї (йду, гай); 
літера ь звукового значення не 
має, а вживається на позначення 
м’якості приголосного звука (кінь, 
льон). Тією самою літерою г пере¬ 
дається задньоязиковий прорив¬ 
ний приголосний £ (гава, гудзик) і 
фарингальний фрикативний Ь (го¬ 
вір); літера щ позначає сполучен¬ 
ня звуків — шч (щука). Літери 
У. а. вживаються в двох різно¬ 
видах — друковані й писані, а за 
формою — великі й малі. У. а., 
як і російський та білоруський, 
сформувався на основі старосло- 
в’ян. кирилиці. В староукр. дру¬ 
ку (львів. «Апостол», 1574, «Бук¬ 
вар» Федорова, 1574, Острозька 
біолія, 1581, та ін.) використову¬ 
вався кириличний півустав, а з 
кінця 18 ст. в укр. мові поши¬ 
рився т. з. гражданський алфавіт 
(див. Гражданський шрифт), на 
Зх. Україні він остаточно витіснив 
з друку кирилицю лише в кінці 
19 ст. В У. а. протягом 19 ст. по¬ 
ступово вийшли з ужитку літери 
•Ь, ьі, ь, а також закріпились 
у сучасному звуковому значенні 
є та ї; літерою і стали передавати 
звук і незалежно від його похо¬ 
дження (ліс, сік, піч), а літерою 
и — звук и з давніх ьі та и (дим, 
диво). Остаточно У. а. уніфіковано 
за рад. часу (так, правописом 
1933 з У. а. вилучено як рідковжи¬ 
вану літеру ґ і замінено її літерою 
г). Див. також Апостроф, Діакри¬ 
тичні значки, Український пра¬ 
вопис, статті про окремі літери 
українського алфавіту. 
Літ.: Український правопис. К., 
1960; Тоцька Н. І. Сучасна українська 
літературна мова. К., 1981. 

М. А. Жовтобрюх. 

«УКРАЇНСЬКИЙ БОТАНЇЧНИЙ 
ЖУРНАЛ» — науково-теоретич¬ 
ний журнал Інституту ботаніки 
ім. М. Г. Холодного АН УРСР. 
Засн. 1921. Публікує статті з заг. 
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питань ботаніки, флори і рослин¬ 
ності, рослинних ресурсів, мор¬ 
фології, систематики вищих і ниж¬ 
чих рослин, еволюції, географії 
рослин, історії флори і рослин¬ 
ності, цитології, ембріології, фі¬ 
зіології і біохімії рослин. Видаєть¬ 
ся укр. мовою в Києві раз на 2 мі¬ 
сяці. 
УКРАЇНСЬКИЙ БУРЖУАЗНИЙ 
НАЦІОНАЛІЗМ — реакційна ан- 
тинар. політика і практика укр. 
буржуазії, що характеризуються 
затушковуванням класових супе¬ 
речностей всередині української 
буржуазної нації, проповіддю нац. 
виключності укр. народу і розпа¬ 
люванням нац. ворожнечі, зрад¬ 
ництвом інтересів народу в ім’я 
встановлення свого екон. і політ, 
панування. Соціальною базою, на 
якій виник У. б. н., були бурж.- 
поміщицькі верстви, а згодом укр. 
куркульство, які прагнули до мо¬ 
нопольного права експлуатації 
трудящих України. Як і будь- 
який націоналізм, У. б. н. є ан¬ 
типодом інтернаціоналізму. Ідей- 
но-політ. основи У. б. н. зводяться 
до заперечення класового поділу 
і соціальних антагонізмів на Украї¬ 
ні в дореволюц. період, до погляду 
на укр. народ як на єдину сел. 
масу, до проповіді одвічної про¬ 
тилежності націй, зокрема укра¬ 
їнців і росіян, до намагання за¬ 
хопити в свої руки керівництво 
нац.-визвольним рухом, підпоряд¬ 
кувати соціальну і нац.-визвольну 
боротьбу укр. трудящих проти ка- 
піталістич. гноблення та інозем¬ 
них поневолювачів класовим інте¬ 
ресам укр. буржуазії. Намагаю¬ 
чись теоретично обгрунтувати 
свої політ, концепції, ідеологи 
У. 6. н. вдаються до найреакційні- 
ших філос. і соціологічних тео¬ 
рій — об’єктивного і суб’єктивно¬ 
го ідеалізму, метафізики й агно¬ 
стицизму, соціального дарвінізму 
тощо. Націоналістич. ідеї укр. бур¬ 
жуазії почали формуватися в се¬ 
ред. 19 ст. З розвитком капіталіз¬ 
му, особливо в період переростан¬ 
ня його в імперіалізм, У. б. н. 
цілком втратив навіть куці за¬ 
гальнодемократичні елементи і 
перетворився на крайньо пра¬ 
ву, реакційну, антинародну ідео¬ 
логію. 
Осн. принципи ідеології У. б. н. 
сформульовано в творах П. О. 
Куліша, В. Б. Антоновича, О. Я. 
Кониського. Вони намагалися об¬ 
грунтувати ідеї «безкласовості» 
укр. народу, «єдиного потоку» в 
його культурі. Чільне місце серед 
ідеологів укр. буржуазії кін. 19 — 
поч. 20 ст. належить М. С. Гру- 
шевському, який намагався на¬ 
дати У. б. н. «наукоподібного» 
вигляду. М. Грушевський об¬ 
стоював «месіанську» (див. Ме¬ 
сіанізм') роль укр. народу щодо 
ін. народів і цілком виключні, 
особливі шляхи його істор. роз¬ 
витку. При цьому укр. буржуазія, 
налякана загостренням класової 
боротьби, йшла на зговір як з рос. 
самодержавством, так і з австр. 
та нім. імперіалістами (на Зх. 
Україні),вбачаючи в них союзників 
у боротьбі проти революц. руху. 
Широка демократична громадсь¬ 
кість, представники молодого ро- 
бітн. руху піддали гострій критиці 
ідеологію У. б. н. Антинар., реак¬ 

ційний характер і і викривали укр. 
революц. демократи Т. Шевченко, 
І. Франко, Леся Українка, М. Ко¬ 
цюбинський, П. Грабовський та ін. 
На поч. 20 ст. виникли укр. бурж. 
і дрібнобурж. націоналістич. 
партії — «Революційна українська 
партія» [з 1905 — «Українська 
соціал-демократична робітнича 
партія (УСДРП)], Товариство 
українських поступовців (ТУП), 
«Спілка» та ін., а також нац.-демо- 
кратична і радикальна партії в 
Сх. Галичині, які маскувалися 
різного роду соціалістич. і демо- 
кратич. назвами, але в дійсності 
захищали інтереси поміщиків і 
капіталістів. Перебуваючи по суті 
в одному класовому таборі з бур¬ 
жуазією пануючої нації, верхово¬ 
ди У. 6. н. вбачали в ній союз¬ 
ника в боротьбі проти революц. ру¬ 
ху і йшли з нею на угоду. В Сх. 
Галичині, зокрема, в роки 1-ї сві¬ 
тової війни вони створили «Союз 
визволення України», який мав 
на меті відірвати Україну від 
Росії і створити укр. монархічну 
д-ву під нім. протекторатом. Ни¬ 
щівного удару ідеології та політи¬ 
ці У. б. н. завдали більшовики, 
В. І. Ленін, який, підтримуючи 
право укр. народу на самовизна¬ 
чення, водночас викривав антинар. 
діяльність укр. бурж. націоналіс¬ 
тів, зокрема т. з. укр. соціал-де¬ 
мократів. Останні, прикриваю¬ 
чись псевдореволюц. фразеологією, 
намагалися роз’єднати робітн. клас 
за нац. ознакою, що В. І. Ленін 
затаврував як зраду інтересів 
«своєї батьківщини, України» 
(Повне зібр. тв., т. 24, с. 125). 
В. І. Ленін, більшовики переконли¬ 
во доводили, що укр. буржуазія, 
поміщики, куркулі були не менш 
жорстокими визискувачами нар. 
мас, ніж рос., нім. та інші капіта¬ 
лісти. Більшовицькі орг-ції Украї¬ 
ни, керуючись ленінськими наста¬ 
новами з національного питання, 
вели невтомну роботу по інтернац. 
згуртуванню трудящих, рішуче ви¬ 
кривали антинар. сутність У. б. н., 
яка найяскравіше виявилася 
в період боротьби трудящих Ук¬ 
раїни за встановлення і зміцнен¬ 
ня Рад. влади. В цей час лідери 
У. б. н. стали на шлях відвертої 
зради інтересів народу. Очолюва¬ 
на М. Грушевським, В. Винни- 
ченком, С. Петлюрою Центральна 
рада, створена після Лютн. бурж.- 
демократичної революції 1917, ста¬ 
ла одним з осн. осередків загально- 
рос. контрреволюції. В січні 1918 
вона підписала ганебну Брест- 
Литовську угоду 1918, що відкри¬ 
ла шлях на Україну нім,-австр. 
окупантам. Продавали Україну 
іноз. імперіалістам й ін. націона¬ 
лістичні «уряди» — гетьманщина, 
Директорія, яка в квітні 1920 під¬ 
писала зрадницьку Варшавську 
угоду 1920 (див. також Петлюрів- 
щина), контрреволюц. уряд «За¬ 
хідноукраїнської народної рес¬ 
публіка, який фактично сприяв 
окупації Сх. Галичини військами 
бурж.-поміщицької Польщі. В ре¬ 
зультаті перемоги Великої Жовтн. 
соціалістичної революції, утворен¬ 
ня багатонац. соціалістичної д-ви 
— Союзу РСР—та побудови со¬ 
ціалізму зникла соціальна база 
для бурж. націоналізму всередині 
країни. Після закінчення грома¬ 

дян. війни 1918—20 центри У. 6. н. 
перемістилися за кордон, зокрема 
у Варшаву, Львів, Берлін, Прагу, 
Відень, а також у Канаду і СІІІА. 
Там укр. бурж. націоналісти про¬ 
довжували вести підривну роботу 
проти СРСР та Рад. України. На 
поч. 20-х рр. вони організовували 
на тер. УРСР куркульсько-націо¬ 
налістичні банди, а після розгрому 
бандитизму створювали підпільні 
контрреволюц. орг-ції («Братство 
укр. державності», «Спілка виз¬ 
волення України» та ін.). Особли¬ 
ву роль в антирад. планах верхо¬ 
водів У. б. н. та їхніх імперіа¬ 
лістичних хазяїв мала відіграти 
Зх. Україна, яку вони намагалися 
перетворити на плацдарм для на¬ 
паду на СРСР. Рішучого удару 
цим планам завдало возз'єднання 
українського народу в єдиній 
Українській Радянській державі. 
Під час 2-ї світової війни укр. 
бурж. націоналісти співробітнича¬ 
ли з нім.-фашист, загарбниками. 
Бурж. -націоналістичні організа¬ 
ції, зокрема «Організація україн¬ 
ських націоналістів» (ОУН) та 
ін., створені ще в передвоєнний 
час на зх.-укр. землях, служили 
гітлерівським окупантам, чинили 
злочини проти рад. людей. Укр. 
націоналісти допомагали окупан¬ 
там грабувати Україну, були ак¬ 
тивними учасниками гітлерівських 
«акцій» по винищенню мирного 
населення. Прямим пособником 
фашистів була уніатська церква, 
очолювана А. Шептицьким. Після 
визволення Зх. України від нім.- 
фашист. загарбників сформовані 
при допомозі гітлерівців націона¬ 
лістичні банди т. з. Української 
повстанської армії (УПА), під¬ 
тримувані куркулями і реакцій¬ 
ним уніатським духівництвом, те¬ 
роризували населення зх. областей, 
намагаючись зірвати здійснення 
там соціалістич. перетворень. 
Очолювані комуністами трудящі 
маси викорінили бандитизм. Тепер 
українська бурж.-націоналістична 
еміграція групується навколо та¬ 
ких контрреволюційних орг-цій 
і угруповань, як «Закордонні ча¬ 
стини ОУН» (34 ОУН), «Закор¬ 
донне представництво Україн¬ 
ської головної визвольної ради» 
(ЗП УГВР), «Український конгре¬ 
совий комітет Америки» (УККА), 
«Комітет українців Канади» 
(КУК), «Світовий конгрес вільних 
українців» (СКВУ) та ін., які пе¬ 
ретворилися на агентуру імперіа¬ 
лістичних спец, служб і розвідок 
і виконують найбрудніші диверсії 
проти СРСР і країн соціалістичної 
співдружності, комуністичного, 
робітничого і нац.-визвольного ру¬ 
ху. У. б. н. став складовою части¬ 
ною антикомунізму. Укр. бурж. 
націоналісти як прислужники ім¬ 
періалізму вдаються до знавісні¬ 
лої антирадянщини, змикаючись 
на цій платформі з сіонізмом, роз¬ 
дмухують націоналістичну істерію 
тощо. Український народ, вихо¬ 
ваний партією в дусі радянсько¬ 
го патріотизму, соціалістич¬ 
ного інтернаціоналізму, дружби 
народів, рішуче відкидає всі спро¬ 
би укр. бурж. націоналістів посія¬ 
ти розбрат між народами Рад. 
країни. Завдяки невтомній роботі 
Комуністичної партії України по 
пропаганді досягнень ленінської 
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національної політики, по вик¬ 
риттю антинар. єства У. б. н. його 
ідеологія і політика зазнали ціл¬ 
ковитого краху. 
Літ.: В. І. Ленін, КПРС про боротьбу 
з націоналізмом. К., 1978; Євдоки- 
менко В. Ю. Критика ідейних основ 
українського буржуазного націоналіз¬ 
му. К., 1968; Римаренко Ю. І. Буржу¬ 
азний націоналізм та його «теорія» на¬ 
ції. К., 1974; Дмитрук К. Є. Під штан- 
дартами реакції і фашизму. К., 1976; 
Чередниченко В. Анатомія зради. К., 
1978. В. Ю. Євдокименко. 

«УКРАЇНСЬКИЙ в ВЇСНИК РЕ¬ 
ФЛЕКСОЛОГІЇ ТА ЕКСПЕРИ¬ 
МЕНТАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ» 
— журнал з питань педагогіки й 
психології. Виходив 1925—32 у 
Харкові. З 1927 наз. «Український 
вісник експериментальної педа¬ 
гогіки і рефлексології», з 1931 — 
<3а марксо-ленінську педагогіку». 
Журнал сприяв розвиткові рад. пе¬ 
дагогіки на Україні, але поряд з 
правильними теор. і експеримен¬ 
тальними публікаціями в ньому 
вміщувалися матеріали, написані 
з позицій рефлексології, біхевіо¬ 
ризму та ін. хибних напрямів. 
УКРАЇНСЬКИЙ ДРАМАТЙЧ- 
НИЙ ТЕАТР імені Лесі Україн- 
ки — перший рад. театр в зх. 
областях УРСР. Засн. 22.IX 1939 
на базі західноукраїнських пере¬ 
сувних Театру імені о/. Котля¬ 
ревського і Стадника Й. Д. теат¬ 
ру. З 1940 — театр імені Лесі Ук¬ 
раїнки. До складу трупі^ входили: 
художні керівники — Й. Стад- 
ник, В. Василько (з 1941), режисе¬ 
ри Б. Балабан, О. Леїн, художник 
В. Борисовець, актори — Л. Боро¬ 
вик, Я. Геляс, Л. Кривицька, С. 
Орлян, І. Рубчак, Г. Сіятовський, 
О. Сліпенький, Г. Совачева, П. 
Сорока, С. Стадникова, С. Стад- 
никівна, А. Шеремета та ін. У ре¬ 
пертуарі: «Запорожець за Дунаєм» 
І. Гулака-Артемовського, «Укра¬ 
дене щастя» І. Франка, «Хма¬ 
ри» О. Суходольського, «Остан¬ 
ня жертва» О. Островського, 
«Правда»,«Платон Кречет»,«В сте¬ 
пах України» О. Корнійчука, 
«Любов Ярова» К. Треньова, 
«Скупий» Ж. Б. Мольєра. Припи¬ 
нив діяльність 1941. 

П. К. Медведик. 
УКРАЇНСЬКИЙ ЗАбЧНИИ ПО¬ 
ЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ іме- 
ні І. 3. Соколова — вищий нав¬ 
чальний заклад Міністерства ви¬ 
щої і середньої спеціальної осві¬ 
ти УРСР. Засн. 1958 у Харкові. 
В ін-ті (1983) — 9 факультетів: 
машинобудівний, хіміко-техноло- 
гіч., енергетичний, електромеха¬ 
нічний, механіко-технологічний і 
чотири загальнотехнічних (у Хар¬ 
кові, Артемівську Донецької обл., 
Костянтині вці Донецької обл. і 
Слов’янську Донецької обл.). Є 
аспірантура. Фонд б-ки налічує 
(1983) понад 1 млн. одиниць збе¬ 
рігання. В ін-ті навчається (1983) 
бл. 13 тис. студентів. За роки 
існування тут підготовлено понад 
35 тис. спеціалістів, с. Ф. Артюх. 
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІН¬ 
ЖЕНЕРІВ ВбДНОГО ГОСПО¬ 
ДАРСТВА — вищий навчальний 
заклад М-ва вищої і середньої спе¬ 
ціальної освіти УРСР. Засн. 1922 
у Києві як Київ, інженерно-ме¬ 
ліоративний технікум (з правом 
вищої освіти). З 1959 — ум. Ровно 
(з цього ж року теперішня назва). 

В ін-ті (1983) — 10 ф-тів: експлуа¬ 
тації гідромеліоративних систем, 
проектування і оуд-ва гідромеліо¬ 
ративних систем, механічний, гід¬ 
ротехнічний, будівельний, інже- 
нерно-екон., вечірній, заочний, за- 
гальнотех. і ф-т підвищення ква¬ 
ліфікації інженерно-тех. праців¬ 
ників системи М-ва меліорації і 
водного г-ва УРСР. Є підготов¬ 
че відділення, аспірантура. Фонд 
б-ки налічує (1983) 546 тис. 
одиниць зберігання. У 1982/83 
навч. році кількість студентів 
становила 9,26 тис. За роки існу¬ 
вання ін-том підготовлено 24,31 
тис. спеціалістів. Ін-т нагороджено 
орденом Дружби народів (1982). 

^ С. Т. Вознюк. 
УКРАЇНСЬКИМ ІНСТИТУТ 
УДОСКОНАЛЕННЯ ЛІКАРІВ— 
вищий навчальний заклад М-ва 
охорони здоров’я СРСР. Засн. 1923 
у Харкові в системі Наркомздо- 
ров’я України, 1965 реорганізова¬ 
ний на Ін-т удосконалення ліка¬ 
рів союзного підпорядкування. В 
структурі ін-ту — 4 факультети: 
терапевтичний, хірургічний, пе¬ 
діатричний та гігієнічний, 61 ка¬ 
федра, 2 лабораторії та наук, 
група. У 1983 підвищували ква¬ 
ліфікацію 7,5 тис. лікарів на 
267 циклах. В ін-ті провадиться 
наук, робота по вивченню артері¬ 
альної гіпертонії, атеросклерозу, 
діагностиці і лікуванню злоякісних 
новоутворень, з питань дорожньо¬ 
го травматизму, вікових особли¬ 
востей дитячого організму, дест¬ 
рукції тканин. В ін-ті розроблено 
і впроваджено нові методи опера¬ 
тивного лікування захворювань 
і ушкоджень хребта, лікування 
гнійних ран, ранньої діагностики 
і лікування туберкульозу легень 
у дітей і підлітків, нові матеріали 
для зубних протезів, зокрема із 
збільшеною корозійною стійкістю, 
кріогенні методи (див. Кріомеди- 
цина) лікування в стоматології. 

Т. О. Старожинська. 

«УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРЙЧ- 
НИЙ ЖУРНАЛ» («Уїж») — пе- 
ріодичне наукове і громадсько- 
політ. видання, орган Ін-ту історії 
АН УРСР та Інституту історії 
партії при ЦК Компартії Украї¬ 
ни — філіалу Інституту марксиз- 
му-ленінізму при ЦК КПРС. Ви¬ 
ходить у Києві з липня 1957 (спо¬ 
чатку один раз на два місяці, з 
1965 — щомісяця). В «УІЖ» пуб¬ 
лікуються дослідження з вітчизн. 
історії з найдавніших часів до на¬ 
ших днів, з історії КПРС та 
її бойового загону — Компартії 
України. Значну увагу приділено 
проблемам пролет. інтернаціона¬ 
лізму і рад. патріотизму, історії 
дружби і співробітництва укр. на¬ 
роду з братніми народами СРСР, 
висвітленню істор. зв’язків із за¬ 
рубіжними країнами, зокрема з 
країнами соціалістичної співдруж¬ 
ності. «УІЖ» постійно виступає 
проти бурж. ідеології, фальсифі¬ 
кації історії, проти укр. бурж. 
націоналізму. Публікуються істор. 
документи й матеріали, спогади 
тощо. ^ М. В. Коваль. 
«УКРАЇНСЬКИМ КАТОЛЙЦЬ- 
КИЙ СОїЬЗ» (УКС) — контрре- 
волюц. клерикальна бурж.-націо¬ 
налістична орг-ція. Засн. 1931 у 
Львові уніатським митрополитом 
А. Шептицьким. УКС вів антико¬ 

муністичну і ангирад. пропаганду, 
допомагав польс. фашистам у бо¬ 
ротьбі проти революц. руху на зх.- 
укр. землях. Прикриваючись гас¬ 
лом «надпартійності», підтриму¬ 
вав тісні зв’язки з Ватіканом, 
польс. бурж. урядом, укр. бурж.- 
націоналістичними партіями — 
«Українським національно-демо¬ 
кратичним об'єднанням», «Орга¬ 
нізацією українських націоналіс- 
тів> та ін. Припинив свою діяль¬ 
ність 1939 після возз’єднання зх.- 
укр. земель з УРСР. 
«УКРАЇНСЬКИЙ КЛУБ», «Укра 
инское общественное собрание», 
«Київський український клуб» — 
літературно-художній осередок. 
Створений 1908 у Києві з ініціа¬ 
тиви передових діячів укр. куль¬ 
тури, зокрема М. Лисенка, який 
очолив раду клубу. При клу¬ 
бі діяли літ.-драм., муз.-хорова, 
лекційна та бібліотечна секції. 
В його роботі брали участь М. 
Старииька, М. Садовський, Оле¬ 
на Пчілка, О. Олесь. У клубі 
виступали М. Садовський та акто¬ 
ри його театру, в літ.-муз. вечорах 
брали участь також артисти теат¬ 
ру «Соловцов» та студенти старших 
курсів Муз. школи М. В. Лисенка. 
Тут бували І. Франко, М. Коцю¬ 
бинський, Леся Українка. В 1912 
царська влада закрила «У. к.». 
На клопотання громадськості цьо¬ 
го ж року в його приміщенні було 
відкрито новий клуб «Родина». До 
нього увійшли київські укр. пись¬ 
менники, учені, громад, діячі. У 
1913 тут виступила Леся Українка. 
Деякі члени клубу не були вільні 
від націоналістичних упереджень. 
З поч. 1-ї світової війни клуб було 
закрито. Т. Ю. Філенко. 
УКРАЇНСЬКИЙ КОМУНІС¬ 
ТИЧНИЙ ІНСТИТУТ ЖУРНА¬ 
ЛІСТИКИ в Харкові (УКІЖ) — 
спеціальний вищий навч. заклад 
в УРСР для підготовки професій¬ 
них працівників преси. Створений 
на базі ф-ту журналістики Кому¬ 
ністичного університету імені 
Артема 1926. Строк навчання — 
З роки. Мав свій робітфак. Осн. 
фаховий курс — теорія і практи¬ 
ка рад. журналістики, а також 
основи поліграфії і видавничої 
справи. В ін-ті навчалися О. Бор- 
канюк, Ф. Мицик, А. Хорунжий, 
М. Нагнибіда, М. Зарудний, М. 
Шаповал та ін. З 1941 ін-т еваку¬ 
йовано до Алма-Ати, де він влив¬ 
ся в Казах, ун-т як ф-т журналіс¬ 
тики. Д. М. ГІрилюк. 
«УКРАЇНСЬКИЙ МИСЛЙВЕЦЬ 
І РИБАЛКА» — науково-популяр¬ 
ний журнал, що його видавало 
1925—32 Українське товариство 
мисливців і рибалок у Харкові. 
Журнал висвітлював питання роз¬ 
витку мисливського г-ва і рибаль¬ 
ства на Україні. Мав художньо- 
літературний розділ. До 1927 ви¬ 
ходив рос. мовою. Всього вийшло 
98 номерів. Журнал відіграв знач¬ 
ну роль у популяризації науко¬ 
вих знань про мисливську фауну 
і фауну риб та в організації мис¬ 
ливського г-ва в УРСР. 
УКРАЇНСЬКИЙ МУЗЄЙ ЕТНО¬ 
ГРАФІЇ ТА ХУДОЖНЬОГО 
ПРСЗМИСЛУ — зібрання пам’я¬ 
ток нар. мистецтва і художнього 
ремесла. Створено 1951 на базі 
львів. музеїв: етнографії (засн. 
1895 за активною участю І. Фран- 
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ка, В. Гнатюка та Ф. Колесси) 
та художньої промисловості (засн. 
1874). У 1951—63 і з 1969— у сис¬ 
темі АН УРСР, 1963 — 69 — у 
системі М-ва культури УРСР. З 
1982 — Львів, відділення Ін-ту 
мистецтвознавства, фольклору та 
етнографії ім. М. Т. Рильського 
АН УРСР. У музеї зберігають¬ 
ся художньо оздоблені знаряддя 
праці та побуту селян України 
19 — поч. 20 ст., твори давнього 
та су час. укр. нар. мистецтва (ке¬ 
раміка, тканини, одяг, вишивка, 
різьблення на дереві, писанки то¬ 
що), художніх промислів (фарфор, 
фаянс, скло, метал, шкіра, мис¬ 
ливська зброя тощо). В музеї є 
велика збірка зарубіжного фар¬ 
фору, фаянсу, скла, меблів. На¬ 
городжений Почесною Грамотою 
Президії Верховної Ради УРСР 
(1974). Ю. ^ Г. Гошко. 
УКРАЇНСЬКИЙ музЄи ІСТО¬ 
РІЇ ВЕЛЙКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ 
ВІЙНЙ 1941—45. Відкритий 17.X 
1974 в Києві. Спершу містився 
в Кловському палаці. 9.У 1981 
відбулося відкриття нового ме¬ 
моріального комплексу на схилах 
Дніпра. До меморіального комп¬ 
лексу, що займає 10 га, входять: 
приміщення музею, чаша « Вогонь 
Слави», Алея міст-героїв, майдан¬ 
чик військ, техніки часів Великої 
Вітчизн. війни, композиції «Герої 
форсування Дніпра», скульптур¬ 
ні групи, що символізують геро¬ 
їчну боротьбу рад. людей на фрон¬ 
ті й у підпіллі проти нім. фашиз¬ 
му та самовіддану працю в тилу. 

«Герої форсування Дніпра». Фраг¬ 
мент меморіального комплексу. 

Меморіал увінчує 62-метровий 
монумент Вітчизни-матері. Ек¬ 
спозиція включає майже 8 тис. 
експонатів, що відображають хід 
гігантської битви проти гітлерів¬ 
ських загарбників, значення все¬ 
світньо-історичної перемоги рад. 
народу, боротьбу СРСР за мир 
у післявоєнний час. У ввідному 
залі музею зазначено понад 1 тис. 
військ, частин і з’єднань, які виз¬ 
воляли Україну і дістали наймену¬ 
вання її міст, сотні партизан, за¬ 
гонів, підпільних парт, і комсо¬ 
мольських орг-цій, що діяли в тилу 
ворога. У залі Бойової Слави на 
мармурових пілонах викарбувано 
імена 11 613 воїнів і 201 трудівни¬ 
ка тилу, удостоєних звання Ге¬ 
роя Рад. Союзу і Героя Соціалі¬ 
стичної Праці під час війни. 
Меморіал створив за задумом 
скульптора Є. В. Вучетича ав¬ 
торський колектив архітекторів і 
скульпторів Москви і Києва: В. 3. 
Бородай, В. Д. Єлізаров, Ф. М. 
Согоян, Г. Н. Кислий та ін. 

В. А. Козлов. 
УКРАЇНСЬКИМ НАГОЛОС, на¬ 
голос в українській мові. Харак- 
теризують його як кількісний 
(наголошені голосні довші за не- 
наголошені), як якісний (наголо¬ 

шені голосні мають виразний 
тембр) і як силовий (або динаміч¬ 
ний). Проте, за свідченням остан¬ 
ніх експериментальних даних, виз¬ 
начальною рисою У. н. є кількість. 
Порівняно з рос. мовою наголос в 
укр. мові досить слабкий, тому на¬ 
голошені голосні не виділяються 
різко порівняно з ненаголошени- 
ми, а ненаголошені, незважаючи 
на деякі якісні й кількісні зміни, 
різко не відрізняються своєю при¬ 
родою від наголошених. Кожне 
самостійне слово мас наголос. 
Деякі слова в укр. мові мають дво¬ 
який наголос (апостроф, зокрема). 
Багатоскладові, передусім складні 
слова мають, крім головного, ще 
й побічний наголос (вйсокорозвй- 
нений). Наголос в укр. мові віль¬ 
ний, різномісцевий, хоч у межах 
того чи ін. слова місце його строго 
визначене. У. н. рухомий (сестри— 
сестри). Див. також Логічний на¬ 
голос, Словесний наголос, Фразо¬ 
вий наголос. 
Літ.: Бровченко Т. О. Словесний на¬ 
голос в сучасній українській мові. 
К., 1969; Українська літературна ви¬ 
мова і наголос. К., 1973; Тоцька Н. І. 
Сучасна українська літературна мова. 
К., 1981. „ Н. І. Тоцька. 
УКРАЇНСЬКИМ НАРбДНИИ 
ТЕАТР у Харкові. Засн. в червні 
1924. Серед керівників театру — 
Л. Сабінін, І. Юхименко. В різний 
час в У. н. т. працювали: Г. Бори- 
соглібська, П. Саксаганський, М. 
Садовський (з 1926), М. Литви- 
ненко-Вольгемут, І. Козловський, 
Ф. Левицький, О. Дикий, М. Ди- 
кова, М. Петляшенко, І. Твердо- 
хліб, К. Кошевський, М. Донець, 
В. Сокирко, І. Овдієнко, Т. Вечора, 
О. Горська, художники Д. Цапок, 
М. Бурачек, О. Волненко, Ю. 
Магнер, композитор В. Верхови¬ 
нець та ін. В окремих виставах брав 
участь актор театру «Березіль» 
І. Мар’яненко. В репертуарі: «На¬ 
талка Полтавка» І. Котляревсько¬ 
го, «Гайдамаки» за Т. Шевченком 
(інсценізація Леся Курбаса), «Юр¬ 
ко Довбуш», «За двома зайцями», 
«Богдан Хмельницький», «Ой не 
ходи, Грицю, та й на вечорниці» М. 
Старицького, «Суєта», «Мартин 
Боруля», «Паливода 18 століття» 
І. Карпенка-Карого, «Чорноморці» 
за Я. Кухаренком, «По ревізії» 
М. Кропивницького, «Про що тир¬ 
са шелестіла» С. Черкасенка, «97» 
М. Куліша, «Колнарвиз» («Коли 
народ визволяється») Я. Мамонто¬ 
ва, «Пісня в келиху» І. Кочерги; 
муз. вистави «Запорожець за 
Дунаєм» С. Гулака-Артемовсько- 
го, «Катерина» М. Аркаса та ін. 
Колектив гастролював у Києві, 
Одесі, Житомирі та ін. містах 
України. В 1928 театр припинив 
діяльність. 

М. Г. Лабінський. 
УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ 
ФРОНТ (УНФ) — антифашист- 
ська організація укр. трудової емі¬ 
грації, що діяла в роки 2-ї світової 
війни у Франції. Виникла восени 
1943. Керівним органом УНФ був 
к-т, який перебував у Парижі. 
В складі УНФ було чимало чле¬ 
нів Франц. компартії, колишніх 
учасників нац.-революц. війни 
ісп. народу 1936—39. УНФ висту¬ 
пав із закликами до робітників- 
українців усіма засобами допома¬ 
гати СРСР у його боротьбі проти 
фашист. Німеччини, викривав пла¬ 
ни гітлерівців щодо України, тав 

рував укр. бурж. націоналістів. 
Члени УНФ подавали допомогу 
підпільникам і партизанам, чи¬ 
нили акти саботажу на шахтах і 
підприємствах, що працювали на 
окупантів. УНФ підтримував тіс¬ 
ні зв’язки з рад. партизан, підроз¬ 
ділами у Франції. Видавав бюле¬ 
тень, згодом газ. «Батьківщина». 
УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ 
ХОР імені Г. Г. Верьовки, Дер¬ 
жавний заслужений академічний 
український народний хор імені 
Г. Г. Верьовки. Створений 1943 
у Харкові, з 1944 працює в Киє¬ 
ві. Колектив складається з хору, 
танц. групи, оркестру нар. інст¬ 
рументів. Організатор і худож. 
керівник (до 1964) — композитор 
і диригент нар. арт. УРСР Г. 
Верьовка (з 1965 — хор його імені). 
З 1943 у хорі працювала дириген¬ 
том, у 1964—66 — гол. дириген¬ 
том засл. діяч мистецтв УРСР Е. 
Скрипчинська. З 1966 колектив 
очолює нар. арт. СРСР А. Авді- 
євський. У репертуарі хору: ста¬ 
ровинні й сучасні укр. нар. пісні, 
пісні народів СРСР та ін. народів 
світу, класичні твори й твори рад. 
композиторів, а також танці, хо¬ 
роводи, гаївки (весняні хороводні 
пісні). В складі хору: засл. .артис¬ 
ти УРСР Н. Матвієнко, В. Мар- 
тиненко, І. Мельниченко, П. Пав- 
люченко, Н. Цюпа, В. Бойко; ба¬ 
летмейстер — нар. арт. УРСР О. 
Гомон. З 1965 — заслужений ко¬ 
лектив УРСР, з 1974 — ака¬ 
демічний. 
УКРАЇНСЬКИЙ ПЕРЕСУВНЙЙ 
ТЕАТР — муз.-драм, театр. Засн. 
1920. Худож. керівник, режисер 
і антрепренер І. Когутяк. Працю¬ 
вав на Зх. Україні, переважно — 
у Станіславі (тепер Івано-Фран¬ 
ківськ). У різний час у театрі пра¬ 
цювали: режисер М. Бенцаль, 
диригент Є. Цісик; актори — Я. 
Стадник, В. Коссак, Ф. Лопа- 
тинська, О. Бенцалева, Г. Істомі¬ 
на, А. Гаєк та ін. У репертуарі: 
«Наталка Полтавка» І. Котля¬ 
ревського, «Назар Стодол я» Т. 
Шевченка, «Украдене щастя» І. 
Франка, «За двома зайцями» М. 
Старицького, «Гроза» О. Остров- 
ського, «Урієль Акоста» К. Гуц- 
кова; твори С. Гулака-Артемов- 
ського, М. Лисенка, М. Аркаса, 
С. Монюшка, Й. Штрауса та ін. На 
основі У. п. т. 1939 створено Ста- 
ніславський театр (з 1962 — Івано- 
Франківський український музич¬ 
но-драматичний театр імені І. 
Франка). П. К. Медведик. 
УКРАЇНСЬКИЙ поліграфГч- 
НИЙ ІНСТИТУТ імені Івана 
Федорова — вищий навч. заклад 
М-ва вищої і середньої спец, освіти 
УРСР. Засн. 1930 у Харкові, 1945 
переведений до Львова. Ім’я Івана 
Федорова ін-ту присвоєно 1949. 
В 1982/83 навч. році у складі ін-ту 
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УКРАЇНСЬКИЙ 
ПРАВОПИС 

було 6 факультетів: технологіч¬ 
ний, мех., інженерно-екон., загаль- 
нотех., заочний, вечірній (у Києві), 
на яких навчалося 4,3 тис. студен¬ 
тів, зокрема на денному відділен¬ 
ні 1,9 тис. Є підготовче відділен¬ 
ня, аспірантура та факультет під¬ 
вищення кваліфікації. При ін-ті 
працюють 3 галузеві н.-д. лабора¬ 
торії, бібліотека (фонд — 350 тис. 
одиниць зберігання). За час існу¬ 
вання інститут підготував близь¬ 
ко 13 тис. спеціалістів. 

Г. Д. Толстой. 

УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС — 
історично вироблена система пра- 
вил, з допомогою яких передаються 
на письмі характерні для укр. мови 
звуки й форми, а також відбива¬ 
ються взаємовідношення між сло¬ 
вами, словосполученнями й речен¬ 
нями в мовленні. Спирається на 
укр. графіку, що базується, як і 
російська та білоруська, на кири¬ 
лиці, шрифт якої 1708 за наказом 
Петра І було реформовано (див. 
Гражданський шрифт). На відміну 
від рос. та білорус, графіки, в ук¬ 
раїнській відсутні літери ьі, з, е, ь. 
Властивої укр. графіці літери и не¬ 
має в білоруській, а в російській 
вона, як і е, має інше значення. 
Як і в білоруській, в укр. графіці 
наявна літера і. Специфікою тіль¬ 
ки укр. графіки є літери ї (йі) та 
є (йе). Протягом 19 ст. історія 
У. п. позначена боротьбою між 
фонетичним (що базувався на від¬ 
повідності літер звукам) і етимо¬ 
логічним (базувався на традиційно¬ 
му письмі) принципами. Перемозі 
фонетичного принципу й графічної 
системи, якою користуються й 
досі, сприяла діяльність журналу 
«Основа» і виданий 1886 «Мало¬ 
русько-німецький словар» Є. Же- 
лехівського та С. Недільського. 
Проте до Великої Жовтневої со¬ 
ціалістичної революції єдиного 
У. п. не було вироблено. Першим 
офіційним У. п. вважають «Най¬ 
головніші правила українсько¬ 
го правопису », затверджені АН 
УРСР і видані 1921. Активна ро¬ 
бота над виробленням системи пра¬ 
вил У. п. тривала в 20-і й 30-і 
рр. Виданий 1928 перший відносно 
повний « Український правопис» 
містив ряд методологічних хиб, 
зокрема орієнтував на штучну 
вимову окремих звуків у запозиче¬ 
них словах. У 1933 вийшло нове 
видання «Українського правопи¬ 
су », що відбивало орієнтацію на 
народну вимову. Сучасний -«Ук¬ 
раїнський правопис» (К., 1960) 
має в основі видання 1946, схва¬ 
лене Радою Народних Коміса¬ 
рів УРСР. 
Літ.: Москаленко А. А. Нарис істо 
рії українського алфавіту і правопису. 
Одеса, 1958; Український правопис. 
К., 1960; Мовознавство на Україні 
за п’ятдесят років. К., 1967. 

В. М. Русанівський. 

УКРАЇНСЬКИЙ РЕСПУБЛІ¬ 
КАНСЬКИЙ комітет ЗАХИС¬ 
ТУ МИРУ — постійний виборний 
орган громадськості УРСР, який 
очолює рух прихильників миру в 
республіці. Засн. на 1-й Укр. респ. 
конференції прихильників миру, 
що відбулася 13—14.IX 1951 в Киє¬ 
ві. В 1980 (на 4-й конференції) 
до складу комітету обрано 175 чол. 
— відомих громадських діячів, 
робітників, колгоспників, представ¬ 

ників інтелігенті. В 1951—62 
його очолював акад. АН УРСР 
М. П. Семененко, 1962—75 — 
акад. АН УРСР В. П. Комісарен- 
ко. З 1975 голова к-ту — акад. АН 
УРСР, письменник О. Т. Гончар. 
У республіці діють 12 обл. к-тів 
захисту миру. К-т бере активну 
участь у пропаганді ідей миру, 
зміцненні міжнар. зв’язків і спів¬ 
робітництва з усіма прогресивни¬ 
ми силами, в боротьбі проти імпе¬ 
ріалізму і реакції, за мирне спів¬ 
існування і роззброєння. Його ро¬ 
боту координує Радянський комі¬ 
тет захисту миру. У. р. к. з. м. 
— активний учасник загальносо¬ 
юзних і всесвітніх форумів руху 
прихильників миру. При к-ті ді¬ 
ють комісії міжнар. зв’язків, куль¬ 
тури, молодіжна. К-т нагородже¬ 
но Почесною Грамотою Президії 
Верховної Ради УРСР (1976). 

Б. С. Зрезарцев. 
УКРАЇНСЬКИМ РОБІТНЙЧИИ 
ТЕАТР. Засн. 1927 в Києві при 
Київ, окружній раді профес. спі¬ 
лок. У творчому складі були: ре¬ 
жисери О. Смирнов і О. Смирно- 
ва-Іскандер (див. Смирнови), ху¬ 
дожники М. Драк, М. Уманський, 
актори — М. Братерський, Я. Са¬ 
гайдак, 3. Ярошенко, Є. Захарчук 
та ін. У репертуарі: ««Яблуневий 
полон» І. Дніпровського, «Респуб¬ 
ліка на колесах» Я. Мамонтова, 
-«Фея гіркого мигдалю» І. Кочерги, 
«Бур’ян» за А. Головком, «Чапаєв» 
за Д. Фурмановим, «Постріл» 
О. Безименського, «Шторм» В. 
Білль-Білоцерковського, «Іржа» 
В. Кіршона і О. Успенського, «Со¬ 
бака садівника» Лопе де Вега та 
ін. У 1929 театр гастролював у 
містах Донбасу. В 1930 припинив 
діяльність. М. Г. Лабінський. 

УКРАЇНСЬКИЙ СТЕПОВЙЙ 
ЗАПОВІДНИК — створений 1961 
на основі заповідників Хомутов- 
ський степ, Кам’яні Могили та Ми¬ 
хайлівська цілина, які увійшли до 
його складу як філіали. Пл. 1636,4 
га. Хомутовський степ 
(1030,4 га) розташований на При¬ 
чорноморській низовині, в Ново- 
азовському р-ні Донец. обл., за 
23 км на Пн. від Азовського м. 
Рослинність — різнотравно-типча- 
ково-ковилові угруповання з рід¬ 
кісними видами — півонією вузь¬ 
колистою, катраном татарським, 
тюльпаном Шренка, калофакою 
волзькою та ін.; налічують 560 
видів. Кам’яні Могили 
(404 га) — у пд.-зх. частині Приа- 
зовської височини (Володарський 
р-н Донец. обл. і Куйбишевський 
р-н Запоріз. обл.). На тер. заповід¬ 
ника скелясті горби утворюють два 

Ділянка Михайлівської цілішії. 

пасма заввишки від 50 до 70 м, 
витягнуті з Пд. Сх. на Пн. Зх. і роз¬ 
ділені долиною завширшки 600— 
800 м. Поширені типові різнотрав- 
но-типчаково-ковилові степи з ен¬ 
деміками, на відслоненнях грані¬ 
ту — деревій голий та волошка 
несправжньоблідолускова. Ми¬ 
хайлівська цілина (202 
га) — єдина на Україні цілинна 
ділянка лучного степу в Лісосте¬ 
повій зоні. Лежить на схилах 
Середньоросійської височини в Ле- 
бединському р-ні Сум. обл. Вияв¬ 
лено 525 видів вищих рослин, се¬ 
ред них рідкісні — волошка сум¬ 
ська, горицвіт весняний, дельфі¬ 
ній клиновидний. Всього на тери¬ 
торії У. с. з. — 926 видів ви¬ 
щих рослин, з яких 40 — рід¬ 
кісні. Тваринний світ налічує 26 
видів звірів, 115 видів птахів і 
10—риб. Наук, профіль заповідни¬ 
ка — вивчення фітоценозів сте¬ 
пу, розробка методів їх охорони. 

А. П. Генов. 
«УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР». - 
ілюстрований журнал, орган М-ва 
культури УРСР та Українського 
театрального товариства. Вихо¬ 
дить у Києві з 1970 раз на 2 міся¬ 
ці. Висвітлює питання розвитку 
укр. рад. театр, культури, пробле¬ 
ми історії укр. театру, аналізує 
поточний репертуар театрів рес¬ 
публіки, вміщує творчі портрети 
діячів театру, статті про прогресив¬ 
не зарубіжне театр, мистецтво. По¬ 
передниками «У. т.» були журнали, 
що виходили під назвою «Театр» 
(1919, 1921—23 і 1936—41) у Киє¬ 
ві, «Сільський театр» (1926—ЗО), 
«Радянський театр» (1929—Зі), 
<Масовий театр» (1931—33), усі 
— в Харкові. ^ В. Г. Большак. 
«УКРАЇНСЬКИМ ТЕАТР» у Тер¬ 
нополі — див. Тернопільський 
український драматичний театр. 
УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР ррфср, 
Державний український театр 
РРФСР у Москві. Засн. 1924. Ді¬ 
яв під різними назвами — муздра- 
ма (1924—ЗО), Укр. театр муздра- 
ми (1930—32); після об’єднання 
з укр. театром-студією — Укр. 
театр РРФСР (1932—34). У трупі 
в різний час працювали: режисери 
Л. Сабінін, Д. Олексієнко, Г. Бра- 
гін, актори — А. Трощановський, 
О. Зініна, Ю. Лисенко, О. Малай, 
А. Семенців та ін. В репертуарі — 
«Наталка Полтавка» І. Котлярев¬ 
ського, «Запорожець за Дунаєм» 
С. Гулака-Артемовського, «Майсь- 
ка ніч» М. Старицького, «Вій» М. 
Кропивницького, «Сава Чалий» І. 
Карпенка-Карого, «Диктатура» І. 
Микитенка, «Штурм» О. Корній¬ 
чука та ін. У 1934 театр припинив 
діяльність. 77. К. Медведик. 
УКРАЇНСЬКИЙ ФІЛІАЛ ВСЕ¬ 
СОЮЗНОГО НАУКбВО-ДбС- 
ЛІДНОГО ІНСТИТУТУ ПО ВИВ¬ 
ЧЕННЮ ПбПИТУ НАСЕЛЕН¬ 
НЯ НА ТОВАРИ НАРОДНОГО 
СПОЖИВАННЯ І КОН’ЮНК¬ 
ТУРИ ТОРГІВЛІ — н.-д. устано 
ва, що вивчає попит населення на 
товари народного споживання і 
проводить дослідження щодо його 
прогнозування. Підпорядкований 
М-ву торгівлі СРСР. Міститься 
в Києві. Засн. 1966. У складі 
ін-ту — 3 відділи (1983). Осн. 
напрями досліджень: розробка 
-інструктивно-методологічної до¬ 
кументації щодо організації вив- 
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чення купівельного попиту, ви¬ 
конання на замовлення орг-цій 
торгівлі і пром-сті прогнозних роз¬ 
робок розвитку товарообороту й 
попиту в груповій структурі, дос¬ 
лідження перспектив розвитку ок¬ 
ремих товарних ринків. 

М. 1. Ковганич. 
УКРАЇНСЬКИЙ ФІЛІАЛ ВСЕ¬ 
СОЮЗНОГО Н АУ К 6 ВО-ДбС- 
ЛІДНОГО ІНСТИТУТУ СКЛО¬ 
ПЛАСТИКІВ І СКЛОВОЛОК¬ 
НА — установа М-ва хімічної про¬ 
мисловості СРСР. Організований 
1959 у смт Бучі (Київ. обл.). У 
складі філіалу (1983): науково- 
дослідний і чотири конструктор¬ 
ських відділи, дослідне виробницт¬ 
во. Осн. напрями діяльності фі¬ 
ліалу — розробка матеріалів на 
основі скляного волокна, конст¬ 
руювання і виготовлення нестан- 
дартизованого технологічного ус¬ 
таткування для підприємств підга- 
лузі. А. О. Бушлов. 
УКРАЇНСЬКИЙ ФІЛІАЛ ВСЕ¬ 
СОЮЗНОГО ПРОЙКТНО-ТЕХ- 
нологГчного ІНСТИТУТУ 
по механізації Обліку і 
ОБЧЙСЛЮВАЛЬНИХ РОБЇТ — 
проектна установа в системі ЦСУ 
СРСР. Міститься в Києві. Ство¬ 
рений 1971 на базі Київ, відді¬ 
лу Центр, проектно-технологічного 
бюро Гол. управління обчислю¬ 
вальних робіт ЦСУ СРСР. Підпо¬ 
рядкований Всесоюзному дер¬ 
жавному проектно-технологічному 
ін-ту по механізації обліку і обчис¬ 
лювальних робіт ЦСУ СРСР. Фі¬ 
ліал має 16 технологічних відділів, 
9 з них перебувають в обласних 
центрах Української РСР (у Він¬ 
ниці, Ворошиловграді, Дніпро¬ 
петровську, Донецьку, Запоріжжі, 
Сімферополі, Одесі, Харкові 
та Черкасах). Основні напря¬ 
ми роботи: вдосконалення обчис¬ 
лювальної системи ЦСУ СРСР; 
участь у створенні автоматизованої 
системи держ. статистики; розроб¬ 
ка типових проектних рішень що¬ 
до автоматизації обліку і обчис¬ 
лювальних робіт у нар. г-ві рес¬ 
публіки із застосуванням сучас. 
засобів електронної обчислюваль¬ 
ної техніки, зв’язку і економіко- 
математичних методів. 

М. Ф. Кропивко. 
УКРАЇНСЬКИЙ ФІЛІАЛ ІНСТИ¬ 
ТУТУ ПО ПРОЕКТУВАННЮ 
МЕБЛЕВИХ, ФАНЕРНИХ І 
ПЛЙТНИХ ПІДПРИЄМСТВ ДЕ¬ 
РЕВООБРОБНОЇ ПРОМИСЛб- 
ВОСТІ, Укрдіпродеревпром — ус¬ 
танова М-ва лісової, целюлозно- 
паперової і деревообробної про¬ 
мисловості СРСР. Філіал ін-ту 
«Діпродеревпром» (Москва) все¬ 
союзного об’єднання «Союзліспро- 
ект». Засн. 1937 у Києві як про¬ 
ектна орг-ція «Укрліспромпро- 
ект», теперішня назва з 1977. У 
складі філіалу (1983)—7 виробни¬ 
чих відділів. Осн. напрями діяль¬ 
ності філіалу: розробка комплекс¬ 
ної проектно-кошторисної доку¬ 
ментації на буд-во, розширення, 
реконструкцію і тех. переоснащен¬ 
ня підприємств деревообробної 
пром-сті СРСР, насамперед мебле¬ 
вих, фанерних та деревностружко- 
вих плит, підприємств, що випус¬ 
кають дерев’яні будинки для сільс. 
місцевості; інженерно-енерг. за¬ 
безпечення підприємств галузі. 

М. С. Вінницький. 

УКРАЇНСЬКИЙ ФІЛІАЛ НАУ- 
кбво-дбслідного ІНСТИ¬ 
ТУТУ ПЛАНУВАННЯ І НОРМА¬ 
ТИВІВ при Держплані СРСР — 
н.-д. установа, що вивчає питання 
вдосконалення планування та уп¬ 
равління нар. господарством, ок¬ 
ремими його галузями й підпри¬ 
ємствами, створення системи нор¬ 
мативів для планування матеріаль¬ 
них ресурсів та впровадження в 
планування матем. методів і елек¬ 
тронно-обчислювальних машин. 
Міститься в Києві. Створений 1966 
на базі відділення наук, органі¬ 
зації управління нар. г-вом Н.-д. 
екон. ін-ту Держплану УРСР. У 
філіалі (1983) — 9 відділів. Осн. 
напрями наук, досліджень: вдо¬ 
сконалення планування та управ¬ 
ління пром. виробництвом; роз¬ 
робка міжгалузевих методичних 
основ нормування затрат і запа¬ 
сів сировини, матеріалів, палива, 
енергії, природних ресурсів, ви¬ 
робничих потужностей та устатку¬ 
вання; проведення аналізу (експер¬ 
тизи) норм затрат матеріальних 
ресурсів за матеріаломісткими ви¬ 
дами продукції; розробка методич¬ 
них рекомендацій щодо виявлення, 
обліку та використання вторинних 
матеріальних і паливно-енергетич¬ 
них ресурсів; здійснення мето¬ 
дичного керівництва створенням 
автоматизованої системи збиран¬ 
ня, нагромадження та оновлення 
норм і нормативів (АСН) як 
невід’ємної складової частини ав¬ 
томатизованої системи планових 
розрахунків у союзних республі¬ 
ках, у т. ч. в УРСР. 

„ Л. Я. Комендо. 
УКРАЇНСЬКИМ ФІЛІАЛ НАУ- 
кбво-дбслідного ІНСТИ¬ 
ТУТУ ПО ЦІНОУТВОРЕННЮ 
(Укрндіцін) — н.-д. установа, що 
вивчає і розробляє питання вдо¬ 
сконалення планового ціноутво¬ 
рення. Підпорядкований Держ. 
к-тові СРСР по цінах. Міститься 
в Києві. Засн. 1972. В Укрндіцін 
(1983) — 4 відділи. Основні на¬ 
прями роботи: розробка методоло¬ 
гії й методики ціноутворення на то¬ 
вари нар. споживання респ. но¬ 
менклатури, наук, основ і методів 
формування цін і тарифів на побу¬ 
тові та комунальні послуги для 
населення; вдосконалення методів 
встановлення оптових цін і заку¬ 
півельних цін та їхньої тер. ди¬ 
ференціації за окремими видами 
пром. і с.-г. продукції; дослід¬ 
ження цін з застосуванням екон.- 
математичних моделей. 

М. С. Калита. 

УКРАЇНСЬКИЙ ФІЛІАЛ НАУ- 
КбВО-ДбСЛІДНОГО ІНСТИ¬ 
ТУТУ ПРАЦІ — н.-д. установа, 
що вивчає питання з соціально- 
економічних проблем праці в 
пром-сті, на транспорті, в с. г. та 
невиробничій сфері республіки. 
Підпорядкований Держ. к-ту 
СРСР по праці і соціальних пи¬ 
таннях. Міститься у Вороши¬ 
ловграді. Створений 1971 на ба¬ 
зі Донецько-Придніпровського (Во- 
рошиловград) і Причорноморсько¬ 
го (Одеса) філіалів НДІпраці. 
У філіалі (1983) — 9 відділів. Осн. 
напрями наук, досліджень: вияв¬ 
лення та використання резервів 
продуктивності праці, ефективне 
використання трудових ресурсів; 
удосконалення організації та нор¬ 

мування праці; вдосконалення ор¬ 
ганізації заробітної плати та форм 
матеріального стимулювання; по¬ 
ліпшення виробничих умов праці 
тощо. Філіал має 2 відділення — 
Причорноморське в Одесі та 
Придніпровське в Кіровограді. 

О. А. Турецький. 
УКРАЇНСЬКИЙ ФІЛІАЛ ПРО¬ 
ЕКТНО-РОЗВІДУВАЛЬНОГО І 
НАУКбВО-ДбСЛІДНОГО ІН¬ 
СТИТУТУ «аеропроЕкт», 
Украеропроект — установа М-ва 
цивільної авіації СРСР. Засн. 
1969 у Києві. У філіалі (1983) — 
9 виробнич. відділів. Осн. напрям 
діяльності філіалу — проектуван¬ 
ня об’єктів новітр. транспорту, 
розташованих на території Украї¬ 
ни, Молдавії та Північного Кавка¬ 
зу: комплексів аеропортів, місь¬ 
ких аеровокзалів, авіаремонтних 
підприємств, об’єктів керування 
повітр. рухом, об’єктів радіонаві¬ 
гації та засобів посадки літаків, 
аеродромів с.-г. авіації. 

І. А. Кузнеиов. 
«УКРАЇНСЬКИЙ ФОЛЬКЛбР» 
— науково-популярний ілюстро¬ 
ваний журнал, орган Ін-ту фоль¬ 
клору АН УРСР та Управління у 
справах мистецтв при РНК УРСР. 
Видавався в Києві 1937—39, вийш¬ 
ло 10 номерів. У журналі вміщу¬ 
валися статті переважно з фоль¬ 
клористики, а також зразки усної 
нар. творчості. З травня 1939 ви¬ 
ходив під назвою <Народна твор¬ 
чість^. Див. також «Народна 
творчість та етнографія». 
УКРАЇНСЬКИЙ ФРОНТ — опе¬ 
ративне об’єднання рад. військ 
1919 під час громадянської війни. 
Створений 4.1 1919 на базі групи 
військ Курського напряму, сфор¬ 
мованої 17.XI 1918 для подання до¬ 
помоги укр. трудящим у боротьбі 
проти австро-нім. окупантів і геть¬ 
манщини. До складу групи входи¬ 
ли Перша Українська радянська 
дивізія, Друга Українська радян¬ 
ська дивізія та ряд ін. військ, ча¬ 
стин. На кінець грудня 1918 група 
військ Курського напряму виз¬ 
волила Чернігівщину й значну 
частину Харківщини. В зв’язку 
з початком у листопаді 1918 інтер¬ 
венції Антанти на Півдні України 
бойові операції на тер. республіки 
набули надзвичайно важливого 
значення для всієї Рад. країни, що 
викликало необхідність створити 
самостійний У. ф. До Реввійськра- 
ди У. ф. ввійшли В. О. Антонов- 
Овсіенко (командуючий), Ю. М. 
Коцюбинський і Ю. О. Щаденко. 
На 15.11 1919 у військах У. ф. 
налічувалось 43 тис. багнетів, 3,5 
тис. шабель, 16 батарей і 16 інже¬ 
нерних рот. 13.1 у складі У. ф. 
було створено групу військ Хар¬ 
ків. напряму, до якої ввійшли 
частини 2-ї Укр. рад. д-зії, групи 
військ П. Ю. Дибенка і Ю. В. Саб- 
ліна та ін. Групу з 6.II 1919 очолив 
А. Є. Скачко. 18.11 1919 на базі 
частин 1-ї Укр. рад. д-зії сформо¬ 
вано групу військ Київ, напряму 
під командуванням С. М. Маци- 
лецького. В серед, лютого в складі 
групи військ Харків, напряму було 
сформовано особливу групу військ 
Донецького напряму (5. III реорга¬ 
нізовано в 13-у армію). Внаслідок 
успішних бойових дій військ Хар¬ 
ків. і Київ, напрямів на середину 
квітня було виконано гол. завдан- 

УКРАЇНСЬКИЙ 
ФРОНТ 
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УКРАЇНСЬКИЙ 
ЦЕНТР СТАНДАР 
ТИЗАЦІЇ 
І МЕТРОЛОГІЇ 

Українські гуси. Сте¬ 
пова українська гуска. 

ня У. ф.— розгром осн. сил Дирек¬ 
торії та вигнання іноз. інтервентів 
з Пд. України. 15.ІУ 1919 групи 
військ Київ, і Харків, напрямів 
було реорганізовано в три армії — 
Першу Українську радянську ар¬ 
мію, Другу Українську радянську 
армію, Третю Українську радян¬ 
ську армію, а на поч. травня 
сформовано Крим, армію. Части¬ 
ни У. ф. взяли участь у розгромі 
григор' євщини. В умовах дедалі 
міцніючого воєнно-політ. союзу 
рад. республік, з метою централі¬ 
зації керівництва воєнними діями 
Червоної Армії, Реввійськрада 
РРФСР 4.VI 1919 ухвалила рішен¬ 
ня розформувати У. ф. На базі 
його було сформовано 12-у і 14-у 
армії. О. Й. Щусь. 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР СТАН¬ 
ДАРТИЗАЦІЇ І МЕТРОЛОГІЇ — 
організація, яка здійснює нагляд 
за засобами вимірювань. Створе¬ 
на в Києві 1902 як перевірочна 
палатка, що її 1922 перейменова¬ 
но на Другу перевірочну палату 
мір і вагів, а 1931 перетворено на 
Друге міжрайонне бюро мір і ва¬ 
гів. Після ряду реорганізацій 1965 
створено Укр. респ. лабораторію 
держ. нагляду за стандартами і 
вимірювальною технікою, на базі 
якої 1970 організовано Україн¬ 
ський респ. центр стандартизації 
і метрології (з 1981 — сучасна 
назва). Осн. напрями діяльності: 
здійснення наук.-методичного ке¬ 
рівництва тер. органами Держ¬ 
стандарту, проведення держ. ви¬ 
пробувань і перевірки засобів ви¬ 
мірювання, виконання функцій 
еталонної бази метрологічної служ¬ 
би республіки, здійснення держав¬ 
ного нагляду за якістю продукції і 
метрологічним забезпеченням ви¬ 
робництва, впровадженням і до¬ 
триманням стандартів і техніч¬ 
них умов. 

Б. І. Барановський. 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ЦЕНТ¬ 
РАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ НАУ¬ 
КОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ, 
УПРАВЛЇННЯ І РАЦІОНАЛІ¬ 
ЗАЦІЇ (Укр. центр ЦІНОПУРу)— 
науково-дослідна і проектна ор¬ 
ганізація, що вивчає питання на¬ 
укової організації праці (НОП). 
Підпорядкований ЦІНОПУРу 
Центроспілки. Міститься в Киє¬ 
ві. Засн. 1968 як Лабораторія 
НОП Укоопспілки, з 1970 перетво¬ 
рена на Укр. філіал ЦІНОПУРу. 
З 1981 — сучас. назва. Укр. центр 
має 19 відділів. Філіали його є 
в усіх областях Укр. РСР. Осн. 
напрями наук, діяльності: розроб¬ 
ка і реалізація комплексних цільо¬ 
вих програм діяльності споживчої 
кооперації республіки, вдоскона¬ 
лення організації праці шляхом 
запровадження відповідних норма¬ 
тивних документів, проектування 
і запровадження технологічних 
процесів у торгівлі, громад, харчу¬ 
ванні та ін. галузях кооп. діяль¬ 
ності, поліпшення управління ни¬ 
ми на основі передового вітчизня¬ 
ного і зарубіжного досвіду. 

С. К. Кисляк. 

УКРАЇНСЬКИЙ ШТАБ ПАРТИ¬ 
ЗАНСЬКОГО Р*ХУ (УШПР) — 
орган керівництва бойовою діяль¬ 
ністю партизанських формувань 
України під час Великої Вітчиз¬ 
няної війни Радянського Союзу 
1941—45. Утворений рішенням 

Держ. Комітету Оборони (ДКО) 
СРСР ЗО.У 1942. УШПР безпосе¬ 
редньо підпорядковувався Центр, 
штабові партизан, руху (ЦШПР) 
і через нього в оперативному від¬ 
ношенні — Військ, раді Пд.-Зх. 
напряму, вів роботу в тісному кон¬ 
такті з ЦК КП(б)У. Після скасу¬ 
вання 29.VI 1942 Пд.-Зх. напряму 
УШПР перетворено на міжфрон- 
товий штаб партизан, руху при 
Військ, радах Пд.-Зх. і Пд. фрон¬ 
тів. 28. IX 1942 ДКО СРСР реорга¬ 
нізував УШПР на респ. штаб пар¬ 
тизан. руху, керівництво яким 
було покладено на ЦШПР і ЦК 
КП(б)У. В березні 1943, після 
розформування ЦШПР, УШПР 
було безпосередньо підпорядкова¬ 
но Ставці Верховного Головноко¬ 
мандування та ЦК КП(б)У. З бе¬ 
резня 1943 в систему УШПР вхо¬ 
дили представництва УШПР при 
Військ, радах Ворон., Пд.-Зх., 
Пд. (з жовтня 1943 — 1, 2, 3 і 4-го 
Укр.) фронтів та обласні штаби 
партизан, руху. УШПР формував 
партизан, загони і з’єднання, спря¬ 
мовував і координував їхню бойо¬ 
ву діяльність, узагальнював і по¬ 
ширював досвід партизан, бороть¬ 
би, постачав зброю, боєприпаси, 
медикаменти партизанам, готував 
партизан, кадри, здійснював взає¬ 
модію партизан, загонів і з’єднань 
з рад. військами, допомагав на¬ 
родам Чехословаччини, Польщі, 
Угорщини, Румунії в розвитку пар¬ 
тизан. руху. Після того, як УШПР 
виконав своє завдання, він 1.1 
1945 припинив діяльність. На¬ 
чальником УШПР був ген. Т. А. 
Строкач. |Ю. В. Бабко.\ 

УКРАЇНСЬКИЙ ЩИТ — піднят¬ 
тя кристалічного фундаменту пд.- 
зх. частини Східно-Європейсь¬ 
кої платформи. Лежить у межах 
УРСР між Дніпровсько-Донець¬ 
кою западиною на Пн. Сх., Донець¬ 
кою гірською спорудою на Пд. 
Сх., Причорноморською запади¬ 
ною на Пд. і Галицько-Волинсь¬ 
кою синеклізою та Передкарпатсь- 
ким прогином на Зх. Простяга¬ 
ється з Пн. Зх. на Пд. Сх. від р. 
Горині майже до Азовського м. 
смугою понад 1000 км завдовжки 
і до 250 км завширшки. Пл. майже 
200 тис. км2. У минулому У. щ. 
являв собою гірську країну знач¬ 
ної висоти з складною геол. бу¬ 
довою. Пізніше гори були зруй¬ 
новані внаслідок денудації. В 
геол. будові щита беруть участь 
докембрійські гірські породи різ¬ 
ного походження. Найпоширеніші 
метаморфогенні утворення, що 
становлять бл. 90 % порід,— гра¬ 
ніти, мігматити, гнейси, мета- 
базити тощо; решту складають 
магматичні породи (гранітоїди, 
габро, діабази, андезити, порфі¬ 
рити). Вони перекриті незначною 
товщею осадочних відкладів гол. 
чин. палеогенового, неогенового і 
антропогенового віків. У. щ. роз¬ 
битий густою сіткою глибинних 
розломів на окремі блоки. Вздовж 
зон розломів утворилися вулка¬ 
ногенні породи, представлені ба- 
зальтами, порфіритами тощо. За 
даними абсолютної геохронології 
вік докембрійських порід У. щ. — 
від 570 до 3500 млн. р. Час утво¬ 
рення їх, на думку деяких геоло¬ 
гів, зокрема М. П. Семененка, 

охоплює п’ять мегациклів. У 
рельєфі виступам У. щ. відпові¬ 
дають Придніпровська височина, 
Волинська височина, Подільська 
височина і Приазовська височина. 
З гірськими породами У. щ. по¬ 
в’язані різні корисні копалини, 
серед яких найважливішими є 
залізні руди, графіт, буд. мате¬ 
ріали, дорогоцінне каміння, пет- 
рургічна сировина, мінеральні во¬ 
ди ТОШО. В. А■ Рябенко. 
УКРАЇНСЬКІ БІОЛОГГЧНІ ТО¬ 
ВАР ЙСТВА наукові — громад¬ 
ські організації, що об’єднують 
спеціалістів з різних галузей 
біології. Створені при АН УРСР 
як філіали всесоюзних біологіч¬ 
них т-в. Членами спеціалізованих 
У. б. т. можуть бути всі спів¬ 
робітники наукових установ, ви¬ 
кладачі вузів та технікумів і сту¬ 
денти вузів біологічно-медичного 
профілю. У. б. т. забезпечують 
обмін наук, досвідом, сприяють 
розвиткові науки і впровадженню в 
практику соціалістич. будівництва 
найновіших наукових досягнень. 
Першим біол. т-вом на Україні бу¬ 
ло Київське т-во природознавців, 
створене 1869, яке ррганізувало 
вивчення фауни Чорного моря, ви¬ 
давало щорічні «Указатели рус- 
ской литературьі по математике 
и естествознанию» (1872—94). В 
1869 було створено Харківське т-во 
дослідників природи. В 1870 ви¬ 
никло Новоросійське т-во природо¬ 
знавців (в Одесі), членами якого 
були Л. С. Ценковський, І. І. 
Мечников, О. О. Ковалевський. З 
розвитком спеціалізації біол. наук 
на Україні виникли респ. галузеві 
біол. т-ва: Українське ботанічне 
т-во (1925), Українське наукове то¬ 
вариство паразитологів (1945), Ук¬ 
раїнське ентомологічне товариство 
(1949), Українське мікробіологіч¬ 
не товариство (1960), Українське 
біохімічне товариство (1961), Ук¬ 
раїнське фізіологічне товариство 
(1961), Українське гідробіологіч¬ 
не товариство (1964), Українське 
товариство генетиків і селекціо¬ 
нерів (1967). Існують обласні від¬ 
ділення Укр. біол. товариств. 

С. Я. Руда. 
«УКРАЇНСЬКІ ВІСТІ» — про¬ 
гресивна укр. газета в СІНА. Ви¬ 
ходять з 1920 в Нью-Йорку. До 
1957 називалися «Українські що¬ 
денні вісті >. Газета виступає проти 
гніту монополій, викриває укр. 
бурж. націоналістів, закликає тру¬ 
дящих укр. походження до бо¬ 
ротьби за свої права, до згурту¬ 
вання робітн. руху. «У. в.> ви¬ 
світлюють події в СРСР, у т. ч. 
в Рад. Україні. 
УКРАЇНСЬКІ Г*СЙ — загальна 
назва різновидностей гусей, поши¬ 
рених в степовій зоні і західних об¬ 
ластях України. Гуси мають задо¬ 
вільні продуктивні якості, добре 
пристосовані до місцевих умов 
і входять до складу генофонду, 
який використовують при породо¬ 
утворенні і гібридизації птиці. 
Гуси, яких розводять у Дніпроп. 
і Запоріз. областях, наз. степови¬ 
ми українськими. Оперення у них 
буває білого, сірого, рябого, жов¬ 
туватого і попелястого кольорів. За 
екстер'єром вони схожі з ромен- 
ською породою гусей. Жива маса 
гусаків 4,2—8 кг, гусок 4,1—7 кг. 
Несучість 9—10 (18) яєць на 
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рік. Молодняк У. г. вирощують 
без використання водойм, в 5-мі- 
сячному віці він досягає живої 
маси 3—5,7 кг. У Волинській і 
сусідніх з нею областях Полісся 
УРСР поширена різновидність 
У. г., що їх наз. волинські сірі. 
Вони також схожі з роменськими. 
Середня жива маса їх 3—3,5 кг. 
У. г. ще мало вивчені. Див. також 
Гуска свійська. 
УКРАЇНСЬКІ КАЧКЙ —загальна 
назва поширених на Україні по¬ 
родних груп качок, виведених з 
місцевих качок відповідним добо¬ 
ром, підбором і спрямованим ви¬ 
рощуванням на водоймах. До У. к. 
належать українські глинясті, сі¬ 
рі та білі качки. Середня жива 
маса качурів 3,3 кг, качок 3 кг. 
Несучість 110—145 яєць на рік. 
Племінну роботу з У. к. проводить 
Укр. н.-д. ін-т птахівництва. Див. 
також Качка свійська. 
УКРАЇНСЬКІ К*РИ — загальна 
назва різновидностей місцевих ку¬ 
рей (полтавська породна група 
курей, вуханьки, зеленоніжки, го¬ 
лошийки та ін.). Українські 
вуханьки — одна з найдавні¬ 
ших на Україні породних груп ку¬ 
рей. Назву « вуханьки > дістали 
тому, що навколо вушних мочок 
мають пучки пір’я, що прикрива¬ 
ють вушні отвори. Гребінь троян- 
доподібний; оперення чорне, стро¬ 
кате, коричнево-червоне і біле. 

Українські кури зозулясті. 

Жива маса півнів 2,5—3 кг, ку¬ 
рок 1,8—2 кг. Несучість 125—175 
яєць на рік. В зх. областях 
УРСР поширені прикарпат¬ 
ські зеленоніжки. Зовні 
вони схожі на леггорнів, але ма¬ 
ють червоні вушні мочки, довший 
тулуб і зеленувато-сірі ноги. Опе¬ 
рення біле або куріпчасте. Жива 
маса півнів 2,2—2,5 кг, курок до 
2 кг. Несучість 160—170 яєць на 
рік. В пд. і пд.-зх. районах Ук¬ 
раїни трапляються г о л о ш и й- 
к и, відмітною ознакою яких є 
неоперена яскраво-червона шия. 
Жива маса півнів 2,5—3 кг, ку¬ 
рок 2—2,2 кг. Несучість 130—150 
яєць на рік. Див. також Курка 
свійська. 
УКРАЇНСЬКІ НАРСУД НІ ЗБб- 
РИ — установчий орган нар. вла¬ 
ди Західної України. Див. Народ¬ 
ні Збори Західної України. 
УКРАЇНСЬКІ ополченські 
ПОЛКЙ (1812) — військ, форму¬ 
вання тимчасового характеру, ство¬ 
рені на Україні за ініціативою гро¬ 
мадськості під час Вітчизняної 
війни 1812 для боротьби проти 
франц. загарбників. Найбільше 
У. о. п. було сформовано на Пол¬ 
тавщині — 4 піхотні: і 7 кінних 
полків, одну 6-сотенну команду, 
батальйон госпітальної обслуги — 

заг. кількістю бл. 16 тис. чол., на 
Чернігівщині — 8 піхотних полків, 
які налічували 26 тис. чол. Поряд 
з ополченням на Україні створю¬ 
валися і регулярні козац. части¬ 
ни: 9 полтавських і 6 чернігівських 
полків. Крім козац. полків, було 
сформовано 5 кінних підрозділів: 
загони лісових козаків у Київ., 
Подільській, Волинській губерні¬ 
ях і Тернопільському окрузі та 
ескадрон Херсон, козаків. Заг. 
чисельність усіх сформованих вліт¬ 
ку 1812 укр. ополченських і козац. 
полків досягла бл. 70 тис. чол. 
У формуванні козац. полків брав 
участь І. П. Котляревський, який, 
зокрема, сформував у с. Гороши- 
ному (тепер Семенівського р-ну 
Полтав. обл.) 5-й козац. полтав. 
полк і командував одним з його 
ескадронів. Ополчення і козац. 
полки утримувалися, гол. чин., 
на кошти населення. У. о. п. ві¬ 
діграли значну роль у здійсненні 
контрнаступу рос. армії. Деякі 
з них брали участь у переслі¬ 
дуванні ворога за межами Росії. 
Зокрема, 3-й козац. Черніг. полк 
був у м. Франкфурті-на-Майні, а 
згодом — у Франції, 4-й козац. 
Черніг. полк — ум. Гамбурзі. 

ІД. /. Стрельський. | 

«УКРАЇНСЬКІ РОБІТНИЧІ ВЇ- 
СТІ* — укр. прогресивна газета 
в Канаді. Засн. активістами укр. 
робітничо-фермерського руху. Ви¬ 
давалися з 22.III 1919 у Вінніпе¬ 
гу. В серпні 1937 «У. р. в.> пере¬ 
йменовано на «Народну газету». 

УКРАЇНСЬКІ ТЕАТРАЛЬНІ 
ТРУПИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 
19 — ПОЧАТКУ 20 столГття — 
мандрівні акторські колективи. 
Виступали на Наддніпрянщині в 
умовах заборони укр. стаціонарно¬ 
го театру та ін. адм. утисків цар¬ 
ського уряду (укази і циркуляри 
1863, 1876, 1881). До революції 
1905—07 в Росії наз. «рос.-мало¬ 
російськими», після революції — 
українськими. У 2-й пол. 19 — 
на поч. 20 ст. діяло бл. 300 труп. 
Провідними були трупи М. Л. 
Кропивницького, трупи М. П. 
Старицького, трупа П. К. Сак- 
саганського та І. К. Карпенка- 
Карого, а також Садовського 
М. К. трупа. Вони поглиблювали 
реалістичні традиції І. Котлярев¬ 
ського, М. Щепкіна, К. Соленика, 
Т. Шевченка, стояли на демокра¬ 
тичних позиціях, ставились до те¬ 
атру як до засобу виховання нар. 
мас. Це сприяло популярності 
укр. театру, привело до кількіс¬ 
ного зростання труп. До кращих 
труп, що діяли протягом багатьох 
років, мали сталий склад і знач¬ 
ний мистецько-художній рівень, 
належали трупи П. Мирова-Бе- 
дюха (1888—1905), Суслова О. 3. 
і Суходольського О. Л. трупа 
(1894 — 98), Суслова О. 3. тру¬ 
па (1898—1909), Суходольського 
О. Л. трупа (1898—1918), трупа 
Д. А. Гайдамаки (1897—1917), 
Ярошенка М. К. трупа (1899 — 
1915), Б. Оршанова (1900—09), 
Сагатовського /. Л. трупа 
(1902 — 19), П. Колісничен- 
ка (1907 — 18), Сабініна Л. Р. 
трупа (1907—20), Б. Оршано¬ 
ва і В. Данченка (1909—14), а 
також трупи К. Ванченка-Писа- 
нецького, М. Василенка, М, Ва- 

сильєва-Святошенка, М. Витвиць- 
кого, Ф. Волика, В. Грицая, тру¬ 
па Г. Й. Деркача, Ю. Косиненка, 
Ф. Левицького, Л. Лучицького, Л. 
Манька, І. Мар’яненка (див. «То¬ 
вариство українських артистів 
під орудою І. О. Мар’яненка за 
участю М. К. Заньковецької та 
П. К. Саксаганського*), П. Прохо- 
ровича, О. Ратмирової, Ю. Сагай¬ 
дачного, І. Тогобочного, Н. Укра¬ 
їнця та ін. Діяльність більшості 
укр. труп проходила під впливом 
ідейно-худож. засад провідних ко¬ 
лективів. Однак існувало і чима¬ 
ло таких труп, для яких харак¬ 
терні були нац. обмеженість, 
побутовий і етнографічний нату¬ 
ралізм (трупи Л. Аведикова, Г. 
Гаєвського, Й. Скорбинського, В. 
Захаренка, С. Максимовича та 
ін.). Через відсутність театр, навч. 
закладів профес. підготовка акто¬ 
рів відбувалася в процесі роботи 
над виставами. У провідних тру¬ 
пах виховалася плеяда видатних 
драм, і оперних артистів, які прив¬ 
несли свій досвід і традиції реалі¬ 
стичного мистецтва в укр. рад. 
театр. Це — М. Заньковецька, 
П. Саксаганський, Г. Борисогліб- 
ська, І. Мар’яненко, Д. Гайдама¬ 
ка, Є. Зарницька, М. Дикова, 1. 
Замичковський, К. Лучицька, Й. 
Маяк, О. Петляш, Г. Юра та 
ін. З укр. труп в рос. оперний 
і драм, театри перейшли відомі 
актори, зокрема К. Стоян-Макси- 
мович (Свєтлов-Стоян), П. Цисе- 
вич-Платонов, О. Дорошевич, І. 
Уралов та ін. Діяльність укр. труп 
поширювалась не лише на Украї¬ 
ну, а і на Молдавію, Кавказ, За¬ 
кавказзя, Серед. Азію, Кубань, 
Поволжя, Білорусію, Польщу, 
Урал, Сибір, Далекий Схід та ін.; 
виступали в Москві і Петербурзі; 
трупа Г. Деркача гастролювала 
у Франції (1893), трупа О. Сухо¬ 
дольського — в Болгарії (1911). 
Вистави укр. труп мали успіх 
серед робітників, селян та інтелі¬ 
генції; влаштовувалися недільні 
ранкові вистави за зниженими ці¬ 
нами для малоімущих глядачів, 
а також вистави на користь рево- 
люц. орг-цій, бідних студентів, 
голодуючих тощо. Діяльність про¬ 
відних укр. труп 2-ї пол. 19 — поч. 
20 ст. відбувалася в руслі критич¬ 
ного реалізму. Починаючи з тру¬ 
пи Г. А. Ашкаренка (1881—82) 
укр. класична та тогочасна дра¬ 
матургія стала основою репертуа¬ 
ру переважної більшості укр. труп 
(постановки п’єс рос. і світової 
драматургії укр. мовою до 1881 
було заборонено цензурою). У 
виставах за п’єсами М. Старицько¬ 
го, М. Кропивницького, І. Кар- 
пенка-Карого, Панаса Мирного, 
І. Франка реалістично відобража¬ 
лося сучасне суспільство, розкри¬ 
валися гострі конфлікти на грун¬ 
ті соціального розшарування селян¬ 
ства, протиставлялися паразитизм 
і розбещеність поміщицтва та хи¬ 
жацька суть куркульства мораль¬ 
ній чистоті, благородству і мудрос¬ 
ті людей з народу. В укр. класич¬ 
ній драматургії, а відповідно і в 
театрі, протягом даного періоду 
відбулася еволюція худож. форм: 
поглибилася психологічна розроб¬ 
ка образів, зменшилося значення 
етнографічних картин, муз. театр 
виділився в окремий музичний 
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вид. Керівництво муз. частиною 
в кращих трупах здійснювали ди¬ 
ригенти і хормейстри [П. Бойчен- 
ко, М. Черняхівський, М. Василь- 
єв-Святошенко, В. Малина, І. 
Дворниченко, О. Олексієнко (До- 
мерщиков)] та ін. Велику роль 
у розвитку муз. театру відіграв 
М. Лисенко та його твори; він брав 
безпосередню участь у постановці 
муз. творів у трупі М. Старицько- 
го. В репертуарі труп були муз. 
вистави «Запорожець за Дунаєм» 
С. Гулака-Артемовського, «Кате¬ 
рина» М. Аркаса, «Вечорниці» 
П. Ніщинського, «Галька» С. Мо- 
нюшка та ін. Долаючи цензурні 
перепони, керівники труп намага¬ 
лися розширити репертуар пере¬ 
робками з рос. та зх.-європ. дра¬ 
матургії («Світова річ» Олени 
Пчілки за п’єсою «Бідна наречена» 
О. Островського, «Никандр Без¬ 
щасний» М. Садовського за «Гір¬ 
кою долею» О. Писемського, «Дру¬ 
га жінка» Л. Левітон за «Візником 
Геншелем» Г. Гауптмана). На поч. 
900-х рр. багато колективів вклю¬ 
чили до репертуару п’єсу «Реві¬ 
зор» М. Гоголя (в перекладі різ¬ 
них авторів), п’єси О. Островсько¬ 
го, Л. Толстого. Були окремі 
спроби ставити твори зх.-європ. 
драматургів («Урієль Акоста» К. 
Гуцкова в перекладі Г. Ге та А. 
Сумського, «Примари», «Нора» 
Г. Ібсена, обидві — в перекладі 
М. Загірньої; «Вільгельм Телль» 
Ф. Шіллера в перекладі Б. Грін- 
ченка). Укр. трупи всупереч забо¬ 
ронам ставили рос. мовою п’єси 
«Діти сонця», «На дні», «Міща¬ 
ни» М. Горького. Популярності 
набули твори «Панна Штукарка» 
О. О. Володського, «За волю й 
правду», «Каторжна» П. Барвін- 
ського та ін. Дві перші п’єси ві¬ 
дображали революц. настрої 1905— 
07, третя — життя робітн. класу. 
Репертуар укр. труп поч. 20 ст. 
розширився за рахунок творів 
І. Франка, Лесі Українки, Б. Грін- 
ченка, Л. Яновської, С. Василь- 
ченка, С. Черкасенка. Внаслідок 
цензурних обмежень, матеріальної 
залежності від касових зборів, 
а іноді і від невибагливості антре¬ 
пренерів репертуар багатьох укр. 
труп, особливо невеликих, був 
строкатий, заповнювався художньо 
слабкими п’єсами В. Захаренка, 
О. Суходольського, С. Степовика 
та ін. В цілому укр. трупи ві¬ 
діграли значну роль у розвитку 
укр. профес. театру. Іл. див. на 
окрем. арк. до статей Кропив- 
ницький М. Л., т. 5, с. 448—449; 
Садовський М. К., т. 9, с. 448— 
449; Саксаганський П. К., т. 9, с. 
448—449; Старицький М. П., 
т. 10, с. 448—449; до ст. Трупа 
П. К. Саксаганського та І. К. Кар- 
пенка-Карого, т. 11, с. 373. 
Літ.: Український драматичний театр, 
т. 1. К., 1967. Є. С. Хлібцевич. 

«УКРАЇНСЬКО-РУСЬКА ВИ- 
ДАВНЙЧА СПЇ/1КА» — громад¬ 
ська прогресивна видавнича орг- 
ція. Засн. 1898 у Львові. Гол. 
працівниками й редакторами її 
до 1912 були В. Гнатюк, І. Фран- 
ко, Н. Кобринська та ін. Стави¬ 
ла осн. завданням популяризацію 
кращих творів світової л-ри й по¬ 
ширення передових сусп. і наук, 
поглядів. У 1899—1917 випусти¬ 
ла дві серії видань: «Белетристич¬ 

ну» (пізніше — «Бібліотека ви¬ 
давничої спілки») та «Наукову 
бібліотеку» (1904 влилася в «Біблі¬ 
отеку видавничої спілки»). В нау¬ 
ково-популярній серії вийшли 
твори Ф. Енгельса «Людвіг Фейєр- 
бах» («Людвіг Фейєрбах і кінець 
класичної німецької філософії») 
та «Початок родини» («Походжен¬ 
ня сім’ї, приватної власності і 
держави»), в серії белетристики — 
твори І. Франка, Лесі Українки, 
М. Коцюбинського, Марка Вовч¬ 
ка, О. Кобилянської, Н. Кобринсь- 
кої, Леся Мартовича, Л. Толстого, 
А. Чехова, В. Короленка, Максима 
Горького; переклади з У. Шекспі- 
ра, Г. Гейне, Дж. Байрона, Гі де 
Мопассана. Видано також антоло¬ 
гію укр. поезії «Акорди», кілька 
збірок нар. творчості (укр. казки, 
новели, карело-фінський нар. 
епос «Калевала» та ін.). У.-р. в. с. 
випустила до 400 книжок._ 

\Ф. П. МаксименкоА 

українсько-т урЄцький 
дбговГр 1922 — договір між 
УРСР і Туреччиною про дружбу 
і братерство, укладений 2.1 в Ан¬ 
карі. Від імені УРСР договір 
підписав М. В. Фрунзе, який очо¬ 
лював Надзвичайну місію УРСР 
до Туреччини в кін. 1921 — на поч. 
1922. У.-т. д., як і договір між 
РРФСР і Туреччиною від 16.III 
1921, проголошував взаємне дипло¬ 
матичне визнання договірних сто¬ 
рін, передбачав розвиток торг.- 
екон. і культур, відносин, укладен¬ 
ня консульської та поштово-теле¬ 
графної конвенцій тощо. Ратифі¬ 
кований ВУЦВК 23.III 1922 і Ве¬ 
ликими нац. зборами Туреччини 
16.III 1922. Обмін ратифікацій¬ 
ними грамотами відбувся 23.VI 
1922 в Харкові. Підписання У.-т. д. 
сприяло розширенню рад.-тур. 
відносин. 
УКРАЇНСЬКО - ЧЕХОСЛО¬ 
ВАЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ 
ДбГОВЇР 1922 — договір між 
УРСР і Чехословаччиною про вста¬ 
новлення торговельних відносин. 
Укладений 6.VI в Празі слідом 
за аналогічним договором РРФСР 
з Чехословаччиною від 5-У 1922. 
Передбачав обмін представницт¬ 
вами між УРСР і Чехословаччи¬ 
ною. Обидва уряди при цьому 
зобов’язувалися припинити офіц. 
відносини з установами та особа¬ 
ми, які мали на меті боротися про¬ 
ти уряду другої сторони. Договір 
підкреслював необхідність дотри¬ 
мання сторонами взаємного ней¬ 
тралітету на випадок конфлікту 
з третьою д-вою і, по суті, проголо¬ 
шував невтручання у внутр. спра¬ 
ви один одного. Договір включав 
статті про умови торг, відносин, 
про репатріацію громадян обох 
сторін. Проте в договорі виявило¬ 
ся небажання бурж. уряду Чехо- 
словаччини піти на юрид. визнан¬ 
ня Країни Рад. 

УКРАЇНЦЕВ Омелян Гнатович 
[1641—12(23).ІХ 1708] — рос. 
держ. діяч, дипломат. З дрібно¬ 
помісних дворян. Належав до ке¬ 
рівних кіл, які гол. завданням 
зовн. політики Рос. д-ви вважали 
возз’єднання України з Росією і 
боротьбу проти агресії шляхет. 
Польщі та султанської Туреччи¬ 
ни. Брав участь в укладенні Анд- 
русівського перемир'я 1667 і «Віч¬ 

ного миру» 1686 з Польщею, в 
підписанні Коломацьких статей 
1687. Учасник Кримських походів 
1687 і 1689. 
УКРАЇНЦІ — нація в СРСР, ос- 
новне населення Укр. РСР; ра¬ 
зом з росіянами і білорусами на¬ 
лежать до сх. слов’ян. У.— другий 
за чисельністю після росіян сло¬ 
в’ян. народ. Заг. чисельність У.— 
бл. 45 млн. чол. (серед. 1981). 
За переписом 1979, в СРСР — 
42,347 млн. чол. У., з них в УРСР 
—36,489 млн. чол., тобто 86,3 %. 
Окремі групи У. живуть в ін. 
рад. республіках, найбільше в 
РРФСР (3658 тис. чол.), Казах¬ 
стані (898 тис.), Молдавії (561 
тис.), Білорусії (231 тис. чол.). 
За межами СРСР окремі групи У. 
живуть в сусідніх соціалістичних 
країнах зарубіжної Європи: Поль¬ 
щі, Чехословаччині, Румунії, Юго¬ 
славії, а також — в ряді країн 
американського континенту 
(переважно нащадки українсь¬ 
ких емігрантів кін. 19 — поч. 
20 ст.; див. Українська трудова 
еміграція): у СІЛА (500 тис. чол.; 
тут і нижче — офіц. дані), Канаді 
(580 тис.), Аргентіні (100 тис.), 
Бразілії (50 тис. чол.) та ін. 
Мова У.— українська (див. Укра¬ 
їнська мова). Віруючі У.— пере¬ 
важно православні. Формування 
укр. народності як етнічної спіль¬ 
ності відбувалося на основі части¬ 
ни сх.-слов’ян, населення, яке 
раніше входило до складу давньо¬ 
руської народності (див. Київська 
Русь). У період феод, роздробле¬ 
ності в 2-й пол. 12—13 ст. виникли 
нові економічні, політичні і куль¬ 
турні центри Русі, утворилися пев¬ 
ні передумови для формування на 
основі давньоруської народності 
трьох сх.-слов’ян, народностей — 
російської, української і білорусь¬ 
кої. Руйнівна навала орд Батия 
тимчасово загальмувала екон. і 
політ, розвиток сх.-слов’ян, зе¬ 
мель, ще більше посилила феод, 
роздробленість. Етнічна територія 
У. формувалася в пд.-зх. районах 
Русі (тер. Київського, Переяслав¬ 
ського, Чернігово-Сіверського, Га¬ 
лицько-Волинського князівств). 
Формування укр. народності три¬ 
вало в 14—15 ст. Процесам кон¬ 
солідації У. перешкоджала політ, 
роздробленість укр. етнічної те¬ 
риторії внаслідок її загарбання 
іноз. феодалами. Возз'єднання 
України з Росією 1654, що стало 
результатом визвольної війни ук¬ 
раїнського народу 1648—54, а 
згодом возз'єднання Правобереж¬ 
ної України з Росією відіграло ве¬ 
личезну прогресивну роль у даль¬ 
шому екон., політі і культур, роз¬ 
витку укр. народу, сприяло зро¬ 
станню продуктивних сил Украї¬ 
ни і Росії, взаємозбагаченню куль¬ 
тур двох братніх народів. За ка¬ 
піталізму, в 19 ст., склалася укр. 
бурж. нація. Після перемоги Ве¬ 
ликої Жовтн. соціалістич. револю¬ 
ції в ході соціалістич. будівництва 
У. сформувались у соціалістичну 
націю і разом з ін. соціалістични¬ 
ми націями і народностями СРСР 
утворили нову соціальну та інтер¬ 
національну спільність — радян¬ 
ський народ. Завдяки створен¬ 
ню Союзу РСР стало можливим 
возз'єднання українського народу 
в єдиній Українській Радянсь- 
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кій державі. Традиційно-побутова 
культура, спільна в своїй основі 
для всього укр. населення й ін. 
сх.-слов’ян, народів, відзначала* 
ся самобутністю і багатством ло¬ 
кальних особливостей, зумовле¬ 
них характером істор. розвитку 
окремих районів, природничо-ге- 
огр. умовами і процесами етно¬ 
культур. взаємовпливів. З цієї 
точки зору етнічна територія У. 
поділяється на ряд істор.-етногр. 
зон: Центр. Придніпров’я, Поділ¬ 
ля, Слобідська Україна, Полісся, 
Прикарпаття, Волинь, Закарпат¬ 
тя, Південь, у межах яких сфор¬ 
мувалися окремі етнографічні 
групи У., які зберігали певні від¬ 
мінності в культурі, побуті й мо¬ 
ві. Найвідоміші се'ред них укр. 
горяни — гуцули, лемки, бойки — 
в зх.-укр. областях, литвини, 
поліщуки — в районах укр. По¬ 
лісся та ін. 
Сучас. етнічні процеси серед У. 
характеризуються дальшим збли¬ 
женням етногр. груп, стиранням 
відмінностей між ними, поступо¬ 
вим звуженням дії тер. діалектів 
і поширенням літ. мови в усно-роз¬ 
мовній практиці, всебічним збли¬ 
женням з усіма рад. народами на 
новій соціально-екон. основі. Ет¬ 
нічна консолідація укр. народу 
відображає заг. піднесення націо¬ 
нальної за формою, соціалістич¬ 
ної за змістом укр. рад. культури. 
За роки Рад. влади в процесі соціа¬ 
лістичних перетворень відбулися 
докорінні зміни в матеріальній і 
духовній культурі укр. народу. 
В містах і селах широко розгорну¬ 
лося житл. будівництво, змінюючи 
характер старих укр. поселень. 
Старий тип жител укр. селян (пря¬ 
мокутне в плані дво- або трикамер¬ 
не приміщення, що складалося з 
хати і сіней або з хати, сіней і 
комори тощо, часто з чотирисхи¬ 
лим солом’яним дахом і побіле¬ 
ними зовні та зсередини стінами) 
замінюється сучас. будинками з 
інтер’єром міських квартир. За 
роки Рад. влади численні міста 
на Україні реконструйовано, з’я¬ 
вилося багато нових міст. Нац. укр. 
одяг (жіночий — сорочка, запаска, 
плахта, керсет або киптар, сви¬ 
та, кожух тощо; чоловічий — со¬ 
рочка, широкі або вузькі штани, 
безрукавка, свита, кожух) посту¬ 
пився місцем сучас. міськ. одяго¬ 
ві, при створенні якого інколи ви¬ 
користовують елементи нац. одягу 
(див. Одяг). У багатонац. соціалі¬ 
стичній культурі Рад. Союзу роз¬ 
квітають укр. нар. поетична, пі¬ 
сенно-музична, інструментальна і 
хореографічна творчість, нар. об¬ 
разотворче мистецтво — художні 
розписи, вишивання, кераміка, 
різьблення на дереві, килимарство 
тощо. Укр. народ досяг значних 
успіхів у пром-сті, с. г., науці. 
Про історію, економіку і культуру 
У. див. УРЕ, т. 11, кн. II. 

Літ.: Історія Української РСР, т. 1 — 
8. К., 1977 — 79; Народи Европейской 
части СССР, т. 1. М., 1964; Восточно- 
славянский згнографический сборник. 
М., 1956; Гуслистьій К. Г. Вопросьі ис- 
тории Украиньї и агнического разви- 
тия украинского народа. К., 1963; 
Дяченко В. Д. Антропологічний склад 
українського народу. К., 1963; Стель¬ 
мах Г. Ю. Історичний розвиток сіль¬ 
ських поселень на Україні. К., 1964; 
Кравець О. М. Сімейний побут і зви¬ 

чаї українського народу. К., 1966; Ку- 
веньова О. Ф. Громадський побут ук¬ 
раїнського селянства. К., 1966; Гор- 
ленко В. Ф., Бойко І. Д., Куницький 
О. С. Народна землеробська техніка 
українців. К., 1971; Здоровега Н. І. 
Нариси народної весільної обрядовос¬ 
ті на Україні. К., 1974; Наулко В. И. 
Развитие межзтнических связей на 
Украине. К., 1975; Гошко Ю. Г. На¬ 
селення українських Карпат. К., 1976; 
Артюх Л. Ф. Українська народна ку¬ 
лінарія. К., 1977; Матейко К. І. Ук¬ 
раїнський народний одяг. К., 1977; 
Современньїе зтнические процесом в 
СССР. М., 1977; Радянські свята та 
обряди в комуністичному вихованні. 
К., 1978; Косміна Т. В. Сільське жит¬ 
ло Поділля. Кінець XIX—XX ст. К., 
1980. В. І. Наулко. 

УКРВОДОКАНАЛПРОбКТ, Дер- 
жавний проектний інститут по 
водопостачанню, каналізації і 
пов’язаних з ними гідротехніч¬ 
них спорудах — установа Держбу- 
ду СРСР. Організований 1940 як 
Київ, відділення тресту «Водока- 
налпроект», 1959—63 — ін-т Держ- 
буду УРСР, з 1963 — у складі 
всесоюзного об’єднання «Союз- 
водоканалНДІпроект» Держбуду 
СРСР. В ін-ті (1983) — 14 відділів. 
Осн. напрям діяльності ін-ту — 
проектування систем водопоста¬ 
чання і каналізації пром. підпри¬ 
ємств і населених місць, водоза¬ 
бірних і регуляційних споруд, си¬ 
стем гідротранспортування і схо¬ 
вищ для відходів, що утворюють¬ 
ся при видобуванні і переробці руд¬ 
них копалин. Ін-т виконує також 
комплексні інженерно-геол., гід- 
рогеол. і топогеодезичні розвіду¬ 
вання. В. М. Якименко. 

укрдіпроенЄрго, Українсь¬ 
кий державний республіканський 
інститут по проектуванню енерго¬ 
постачання міст — установа М-ва 
енергетики і електрифікації УРСР. 
Створений 1929 у Харкові; в Ки¬ 
єві — з 1934. Головний у системі 
М-ва енергетики і електрифікації 
СРСР у галузі тех. прогресу і 
розвитку міських електр. мереж. 
У складі ін-ту (1983) — 6 відділів 
і 2 лабораторії. Осн. напрями 
діяльності ін-ту: проектування 
систем електропостачання міст і 
зовн. електропостачання міських 
споживачів, теплопостачання міст, 
розвиток міських електр. мереж, 
проведення інженерних розвіду¬ 
вань. В. І. Шумило. 

УКРДІПРОМІїЗ, Український 
державний інститут по проекту¬ 
ванню металургійних заводів — 
установа М-ва чорної металургії 
СРСР. Засн. 1958 у Дніпропетров¬ 
ську на базі філіалу Державного 
ін-ту по проектуванню металург, 
з-дів. У складі ін-ту (1983) — 
50 відділів, філіал у м. Ждано- 
ві, бригади у Запоріжжі, Криво¬ 
му Розі, Дніпродзержинську, Вол¬ 
гограді, Таганрозі, Нікополі, Вик- 
сі (Горьковської обл.). Осн. на¬ 
прям діяльності ін-ту — проекту¬ 
вання агломераційних фабрик, до¬ 
менних, сталеплавильних, прокат¬ 
них і трубних цехів, а також цехів 
по вироби, товарів нар. споживан¬ 
ня. Ін-т проектує й об’єкти допо¬ 
міжного, обслуговуючого та со¬ 
ціально-побутового призначення. 
Ін-т нагороджено Почесною Гра¬ 
мотою Президії Верховної Ради 
УРСР (1976). О С. Зінченко. 
УКРДІПРОМІСЦЕВПРбМ, Ук- 
раїнський державний інститут по 

проектуванню підприємств місце¬ 
вої промисловості — установа М-ва 
місцевої пром-сті УРСР. Засн. 
1967 у Харкові на базі Харків, 
центр. конструкторсько-техноло¬ 
гічного бюро м-ва. У складі ін-ту 
(1983) — 7 проектних відділів, фі¬ 
ліал у Києві. Осн. напрям діяль¬ 
ності ін-ту — розробка проектно- 
кошторис. документації на буд-во, 
реконструкцію і тех. переосна¬ 
щення підприємств, що випускають 
вироби побут, споживання, муз. 
інструменти, худож. та ін. вироби. 
Документація розробляється ра¬ 
зом з проведенням інженерних роз¬ 
відувань, проектуванням систем 
автом. пожежогасіння й електро- 
захисту мереж від корозії. Київ¬ 
ський філіал інституту розробляє 
комплексні проекти торфовидо¬ 
бування й торфопереробки, палив¬ 
них складів і баз на Україні. 

О. К. Балюк. 
УКРДІПРОМ’ЯСОМОЛ ПРбМ, 
Український державний інститут 
по проектуванню підприємств м’яс¬ 
ної та молочної промисловості — 
установа М-ва м’ясної і молочної 
пром-сті СРСР. Створений 1944 
у Києві. В складі ін-ту (1983) — 
15 відділів. Є відділи комплексно¬ 
го проектування в Полтаві й Оде¬ 
сі. Осн. напрям діяльності ін-ту— 
розробка проектів, пов’язаних з 
буд-вом або реконструкцією нових 
і розширенням існуючих м’ясо¬ 
комбінатів, м’ясо- і птахоперероб¬ 
них, сироробних та молочнокон¬ 
сервних з-дів, молокозаводів, хо¬ 
лодильників, заводів по вироби, 
замінників незбираного молока, 
перо-пухових фабрик. 

М. Ю. Багмут. 
УКРДІПРОПРОМСІЛЬБ^Д, Ук¬ 
раїнський державний проектний 
інститут по проектуванню будів¬ 
ництва і реконструкції заводів, ре¬ 
монтних майстерень, складських 
баз та ін. об’єктів сільгосптехніки 
— установа Держ. комітету СРСР 
по виробничо-технічному забезпе¬ 
ченню сільського господарства. 
Засн. 1972 у Києві на базі Укр. 
відділення ін-ту «Діпропромсіль- 
буд». У складі інституту (1983) — 
11 виробничих підрозділів, відділ 
комплексного проектування у 
Львові. Осн. напрями діяльності 
ін-ту: проектно-розвідувальні ро¬ 
боти для буд-ва, реконструкції і 
тех. переоснащення об’єктів Держ- 
комсільгосптехніки СРСР на те¬ 
риторії УРСР, Молд. РСР, БРСР 
та деяких р-нів РРФСР; проекту¬ 
вання складів мінеральних добрив, 
баз хім. засобів захисту рослин; 
прив’язка типових проектів об’єк¬ 
тів житлово-побутового призначен¬ 
ня; розробка типових і експери¬ 
ментальних проектів буд-ва під¬ 
приємств, а також нормативних 
документів по розвитку галузі. 

Ю. С. Ковальов. 
У КРДІПРОТбРГ, Український 
державний інститут по проектуван¬ 
ню підприємств торгівлі та гро¬ 
мадського харчування — установа 
М-ва торгівлі СРСР. Засн. 1944 в 
Києві. У складі ін-ту (1983) — 4 
відділи. Є відділи комплексного 
проектування в Дніпропетровську, 
Ворошиловграді, Одесі, Сімферо¬ 
полі. Осн. напрям діяльності ін-ту 
— розробка проектів (у т. ч. типо¬ 
вих) підприємств роздрібної тор¬ 
гівлі, громадського харчування, 

УКРДІПРОТОРГ 
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УКРДІПРОХАРЧО- 

ПРОМ 

Улар алтайський. 

Уліт великий. 

пром. холодильників, плодоовоче¬ 
вих баз, з-дів сухого льоду. 

А. Г. Кулачинський. 
УКРДІПРОХАРЧОПРбМ, Ук- 
раїнський державний інститут по 
проектуванню підприємств харчо¬ 
вої промисловості — установа М-ва 
харчової промисловості СРСР. 
Створений 1943 у Києві як трест 
«Укрхарчопромпроект» (з 1969 — 
теперішня назва). У складі ін-ту 
(1983) — 14 виробничих відділів. 
Основний напрям діяльності ін¬ 
ституту — комплексне виконан¬ 
ня проектних і розвідувальних ро¬ 
біт, пов’язаних з буд-вом та ре¬ 
конструкцією підприємств хлібопе¬ 
карної, виноробної, пиво-безалко- 
гольної, спиртової, дріжджової, со¬ 
ляної та лікеро-горілчаної галузей 
харч, пром-сті, а також енергетич¬ 
них об’єктів цукрових заводів. 

М. П. Тимофєєв. 
УКРДІПРОШЛЙХ, Український 
державний інститут по проектуван¬ 
ню шляхового господарства — 
установа М-ва будівництва та ек¬ 
сплуатації автомобільних шляхів 
УРСР. Організований 1939 у Киє¬ 
ві. У складі ін-ту (1983) — 11 від¬ 
ділів, 7 філіалів у обл. центрах 
УРСР. Головний ін-т у республіці 
по проектуванню шляхового г-ва. 
Осн. напрями діяльності ін-ту: 
проектування буд-ва і реконструк¬ 
ції автомоб. шляхів усіх категорій, 
мостових переходів, трансп. роз¬ 
в’язок, з-дів по виготовленню ас¬ 
фальтобетону та залізобетонних 
виробів і конструкцій для автомоб. 
шляхів, мостів і шляхопроводів; 
благоустрій і озеленення автомоб. 
шляхів. Ю. Г. Петров• 
УКРЖИТЛОРЕМПРОбКТ, Ук- 
раїнський ін-т по проектуванню ка¬ 
пітального ремонту житлового фон¬ 
ду — установа М-ва житл.-комун, 
г-ва УРСР. Засн. 1968 у Киє¬ 
ві. У складі ін-ту (1983) — Центр, 
київ, виробництво, філіали у Во- 
рошиловграді, Дніпропетровську, 
Донецьку, Львові, Одесі, Сімферо¬ 
полі та Харкові, 18 відділів у 
обласних центрах республіки та 
Севастополі. Осн. напрями діяль¬ 
ності інституту: реконструкція та 
комплексний капітальний ремонт 
житл., соціально-культур. і ко¬ 
мунальних об’єктів; оснащення 
житл. фонду системами водо-, 
тепло-, газопостачання і каналіза¬ 
ції; автоматизація і диспетчериза¬ 
ція систем управління об’єктів 
комунального господарства. 

В. С. Белу гін. 

УКРЗЕМПРОЕКТ, Український 
проектний інститут по землевпо¬ 
рядкуванню — установа Міністер¬ 
ства с. г. УРСР. Засн. 1961. Осн. 
напрям роботи — виконання про¬ 
ектно-розвідувальних робіт для 
більш повного, раціонального й 
ефективного використання земель, 
охорони грунтів і підвищення 
культури землеробства. З 1967 
ін-т є генеральною проектною ор¬ 
ганізацією по розробці проектів 
протиерозійних заходів, з 1976 
йому доручено складання проект¬ 
но-кошторисної документації на 
рекультивацію земель. Прово¬ 
дить також роботи по веденню 
держ. земельного кадастру. Ін-т 
має центр, виробництво в Києві, 
Київське відділення і 24 філіали 
в обласних центрах. 

Л. Я. Новаковський. 

УКРГПЛЕНИЙ РАЙбН (УР) — 
район (рубіж) або смуга місцевос¬ 
ті, завчасно обладнані системою 
довгочасних і польових вогневих 
та інших фортифікац. споруд 
у поєднанні з інженерними загоро¬ 
дженнями, а також підготовленими 
для тривалої оборони спец, війсь¬ 
ками, що становлять гарнізон УР і 
діють самостійно або у взаємодії 
з польовими військами. Осн. при¬ 
значення УР — прикриття важли¬ 
вих оперативних напрямів і стра¬ 
тегія. пунктів. Почали будувати¬ 
ся після 1-ї світової війни. Набу¬ 
ли поширення перед 2-ю світовою 
війною. УР будували в системі 
укріплених смуг уздовж кордону 
(див. «Мажіно лінія», «Зігфріда 
лінія», «Маннергейма лінія»). В 
СРСР у 30-х рр. ряд УР було збу¬ 
довано вздовж зх. кордону; ча¬ 
стину з них було використано в 
прикордонних боях 1941, при обо¬ 
роні Ленінграда, Києва та ін. 
міст. 
УКРКОМУННДІПРОЄКТ, Укра- 
їнський державний проектний і 
науково-дослідний інститут ко¬ 
мунальних споруд міст — устано¬ 
ва М-ва житлово-комунального 
господарства УРСР. Засн. 1944 у 
Харкові як трест «Укркомунпро- 
ект» (з 1951 — ін-т «Укрдіпроко- 
мунбуд», теперішня назва — з 
1978). У складі ін-ту (1983) — 
12 виробничих відділів, 9 н.-д. 
лабораторій, філіали у Дніпро¬ 
петровську та Донецьку. Осн. 
напрями діяльності ін-ту: проекту¬ 
вання об’єктів комунального г-ва 
по водопостачанню, каналізації і 
газифікації міст, захисту терито¬ 
рій населених місць від підтоплю¬ 
вання; розробка проектів сміттє¬ 
спалювальних заводів, санітарно¬ 
го очищення міст, електрохім. 
захисту металевих і залізобетон¬ 
них споруд від корозії; проекту¬ 
вання міського електр. транспор¬ 
ту; розробка способів і систем очи¬ 
щення стічних вод, технологічних 
процесів і устаткування для об¬ 
робки й утилізації осадів, що утво¬ 
рилися при очищенні стічних вод; 
створення наук, основ проектуван¬ 
ня систем водопостачання і кана¬ 
лізації населених місць. 

Г. В. Касьянов. 
У КР КОНЦЕРТ, Українське га¬ 
строльно-концертне об’єднання. 
Створено в Києві 1958. Планує та 
організовує гастролі укр. театрів, 
естрадних та філармонічних ко¬ 
лективів і окремих виконавців по 
республіці й за її межами, а також 
виступи на Україні артистів 
з ін. республік та країн, влашто¬ 
вує масові театралізовані вистави 
і концерти. До складу У. входять: 
Київ, камерний хор ім. Б. Лято- 
шинського, Театр істор. портрета, 
Театр поезії, Театр класичного 
балету, фольклорно-етнографічний 
ансамбль, естрадні колективи та 
ансамблі — «Очима молодих», 
«Кобза», «Мрія», «Кияни», «Явір» 
та ін. В У. працюють нар. ар¬ 
тисти УРСР Ю. Тимоіиенко та 
Ю. Березін, В. Тимохін, засл. ар¬ 
тисти УРСР О. Таранень, В. Са- 
фонов, Р. Борисюк, О. Янкевич, 
В. Захарченко, О. Героєв, В. Ду¬ 
бок, В. Прилипченко, та ін. 
УКРМІСЬКБУДПРОЄКТ, Укра¬ 
їнський державний проектний ін¬ 
ститут міського будівництва — ус¬ 

танова Гол. управління проектних 
організацій Держбуду УРСР. 
Засн. 1943 у Харкові як Харків¬ 
ське відділення всесоюзного тресту 
«Міськбудпроект» (теперішня наз¬ 
ва—з 1957). У складі ін-ту (1983)— 
архіт.-планувальна і 3 архіт.-буд. 
майстерні, 4 спеціалізовані відділи 
та відділ типового проектування; 
філіали у Полтаві (з комплекс¬ 
ним проектним відділом у м. Кре¬ 
менчуку), Сумах (з комплексним 
відділом у м. Шостці) й Кірово¬ 
граді. Осн. напрями діяльності 
ін-ту: проектування об’єктів жит¬ 
лово-цивільного буд-ва у Харків¬ 
ській, Полтавській, Сумській, Кі¬ 
ровоградській та ін. областях 
УРСР, пром. вузлів Курської маг¬ 
нітної аномалії; розробка типових 
проектів цивільних будинків, а та¬ 
кож нормативних і методологічних 
документів, що стосуються проек¬ 
тування об’єктів житлово-цивіль¬ 
ного призначення. Проект адм. бу¬ 
динку в Запоріжжі, розроблений 
ін-том, відзначено Премією Ради 
Міністрів СРСР (1978). 

В. Ф. Проскурников. 
УКРНДМНЖПРОЄКТ, Україн- 
ський державний проектний і нау¬ 
ково-дослідний інститут по газо¬ 
постачанню, теплопостачанню та 
комплексному благоустрою міст 
і селищ України — установа М-ва 
житлово-комунального господар¬ 
ства УРСР. Організований 1946 у 
Києві. У складі ін-ту (1983) — 
17 відділів. Осн. напрями діяль¬ 
ності ін-ту: розробка комплекс¬ 
них проектів газопостачання міст 
і селищ, пром. і комунально-по- 
бут. підприємств, об’єктів с. г.; 
створення проектів теплопостачан¬ 
ня міст, вуличного освітлення, 
електрозахисту міських підзем¬ 
них металевих комунікацій від 
корозії, благоустрою населених 
місць, автоматизації і телемехані¬ 
зації систем газопостачання і ву¬ 
личного освітлення. Ін-т розробляє 
методи підвищення довговічності 
підземних металевих комунікацій, 
ефективності систем газо- і тепло¬ 
постачання, а також засоби й устат¬ 
кування, що ними користуються 
для газоочищення на підприємст¬ 
вах комунального господарства. 

В• М. Безпалов. 
УКРНДІСПЕЦСТАЛЬ, Україн- 
ський науково-дослідний інститут 
спеціальних сталей, сплавів і 
феросплавів — установа М-ва 
чорної металургії СРСР. Засн. 
1962 у Запоріжжі, належить до 
всесоюзного пром. об’єднання 
«Союзспецсталь». У складі ін-ту 
(1983) —8 відділів, 19 лабораторій. 
Осн. напрями діяльності ін-ту: 
розробка і вдосконалення техно¬ 
логій виробництва інструменталь¬ 
них, підшипникових та ін. сталей, 
порошкових матеріалів, фероспла¬ 
вів; створення нових видів мета- 
лопродукції та нових марок сталі. 
Ін-т видає зб. «Инструментальньїе 
и подшипниковьіе стали». 

С. І. Тиіиаев. 
УКРбСТА, Всеукраїнське Бюро 
Російського телеграфного агентст¬ 
ва — центр, інформаційний орган 
УРСР. Створене в січні 1920 на ба¬ 
зі Бюро укр. преси (БУП), діяло 
в тісній творчій та орг. співдруж¬ 
ності з Російським телеграфним 
агентством (РОСТА). У 1921 ре¬ 
організоване на Радіотелеграфне 
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агентство України (РАТАУ). УК¬ 
РОСТА мало губернські й повіто¬ 
ві відділення, власних і спец, ко¬ 
респондентів, випускало «Вікна 
УКРОСТА», готувало журналіст¬ 
ські кадри для республіки, вида¬ 
вало свій друкований орган. 
УКРОСТА виконувало функції не 
тільки урядового інформаційного 
телеграфного агентства, а й своє¬ 
рідного центру, який об’єднував і 
згуртовував журналістські сили 
Рад. України. Тут починали твор¬ 
чий шлях письменники В. Катасв, 
Е. Багрицький, Є. Петров, Ю. 
Олеша і художники Б. Єфімов, 
0. Хвостенко-Хвостов, Б. Коса- 
рєв та ін. А. П. Матвеев. 
УКРПІВДЕНДІП РОКОМУН- 
Б^Д, Український державний 
інститут по проектуванню об’єк¬ 
тів комунального будівництва — 
установа М-ва житлово-комуналь¬ 
ного господарства УРСР. Засн. 
1945 в Одесі як філіал харків¬ 
ського ін-ту «Укрдіпрокомунбуд» 
(теперішня назва — з 1967). У 
складі ін-ту (1983) — 12 виробни¬ 
чих відділів, філіали у Львові та 
Сімферополі. Укрпівдендіпроко- 
мунбуд розробляє комплексні про¬ 
екти на буд-во і реконструкцію сис¬ 
тем водопостачання та водовідве- 
дення, проекти інженерного захис¬ 
ту територій, санітарного очищення 
міст, сміттєпереробних заводів, 
захисту підземних комунікацій від 
корозії. Гол. ін-т по проектуванню 
протизсувних заходів і берегоук- 
ріпних споруд на території УРСР 
та розробці норм гранично допус¬ 
тимих викидів в атмосферу в 
Одес., Херсон, та Миколаїв, об¬ 
ластях. В. О. Оргіов. 
УКРПТКІМОНТАЖСПЕЦБ^Д, 
Український проектно-технологіч¬ 
ний і конструкторський інститут 
організації виробництва і економі¬ 
ки монтажних і спеціальних буді¬ 
вельних робіт — установа М-ва 
монтажних і спеціальних будівель¬ 
них робіт УРСР. Організований 
1964 у Києві. У складі ін-ту (1983) 
— гол. виробництво (16 відділів), 
філіали у Донецьку, Дніпропет¬ 
ровську, проектні відділи у За¬ 
поріжжі, Львові, Одесі й Харко¬ 
ві. Осн. напрям діяльності ін-ту: 
розробка проектної, технологічної 
і конструкторської документації 
на монтаж будівельних конструк¬ 
цій, на механомонтажні, санітар¬ 
но-технічні, теплоізоляційні, зва¬ 
рювальні та ін. роботи. 

В. Ф. Назаренко. 
УКРРЕМШЛЯХПРОЄКТ, Укра- 
їнський проектно-розвідувальний 
інститут по проектуванню капі¬ 
тального ремонту і реконструкції 
автомобільних шляхів і об’єктів 
шляхового господарства — уста¬ 
нова М-ва будівництва і експлуа¬ 
тації автомоб. шляхів УРСР. Ор¬ 
ганізований 1972 у Києві. У скла¬ 
ді ін-ту (1983) — Центр, вироби. 
(12 відділів), 5 філіалів в ін. мі¬ 
стах республіки, а також підрозді¬ 
ли в усіх обл. центрах УРСР. Осн. 
напрями діяльності ін-ту: розвіду¬ 
вання і тех. обстежування об’єктів 
шляхового г-ва; розвідування і 
проектування кар’єрів дорожньо- 
буд. матеріалів; складання проект¬ 
но-кошторисної документації на 
реконструкцію і капітальний ре¬ 
монт автомоб. шляхів, мостів, 
шляхопроводів, заводів по пере¬ 

робці кам’яних матеріалів тощо; 
тех. облік і паспортизація шляхів. 

Ю. М. Слободянюк. 
«укртелефГльм* — кіностудія 
телевізійних фільмів. Засн. у 
Києві 1966. Випускає документаль¬ 
ні, художні, муз. фільми, фільми- 
вистави та сюжетні фільми-концер- 
ти. Серед творів, поставлених на 
«У.», —фільми-вистави («Наталка 
Полтавка» за п’єсою І. Котлярев¬ 
ського, 1978; «Ой не ходи, Грицю, 
та й на вечорниці» за п’єсою М. 
Старицького, 1979), а також зняті 
на плівку опери («Богдан Хмель¬ 
ницький» К. Данькевича, 1978; 
«Лючія ді Ламмермур» Г. Доніцет- 
ті, 1980) та вистави («Краків’яни 
та гуралі» В. Богуславського, 
1976; «Насмішкувате моє щастя» 
Л. Малюгіна, 1977), «Відроджен¬ 
ня» (1979, за однойменною кни 
гою Л. І. Брежнєва; Державна пре¬ 
мія УРСР імені Т. Г. Шевченка, 
1980). Кращі фільми студії від¬ 
значені преміями та нагородами 
на всесоюзних та респ. фестивалях 
та оглядах. 
УЛАМКОВІ ГІРСЬКІ ПОРбДИ 
— осадочні гірські породи, що 
складаються повністю або переваж¬ 
но з уламків різних гірських порід 
і мінералів. Розрізняють У. г. п. 
пухкі й зцементовані. В зцементо¬ 
ваних У. г. п. цементуючою ре¬ 
човиною є карбонати (кальцит, 
доломіт), оксиди кремнію {опал, 
халцедон, кварц), гідроксиди за¬ 
ліза {гетит, лімоніт), глинис¬ 
ті мінерали {каолініт, монтмори¬ 
лоніт та ін.). У. г. п. нерідко міс¬ 
тять органічні рештки (раковини 
молюсків, стовбури та гілки дерев 
тощо). За розмірами уламків 
їх поділяють на грубоуламкові 
породи, або псефіти, піщані поро¬ 
ди, або псаміти, пилуваті породи, 
або алеврити, й глинисті породи, 
або пеліти. Останні бувають і хім. 
походження. Є також У. г. п. 
мішаного складу з уламків різ¬ 
них розмірів — піщаних, алеври¬ 
тових і глинистих. До них відно¬ 
сять суглинки і супіски. До У. г. 
п. належать також продукти вул¬ 
канічних вивержень: вулканічний 
попіл, вулканічні туфи, туфо- 
брекчії та ін. (див. Вулканічні 
гірські породи). У. г. п. використо¬ 
вують як буд. матеріал, піски — 
в скляній і металург, пром-сті. З 
У. г. п. пов’язані розсипні родови¬ 
ща алмазів, золота, платини, до¬ 
рогоцінного каміння, уранових і 
титанових руд, олова, вольфраму, 
рідкіснозем. елементів. 
УЛАН-БАТОР, Улаанбаатар — 
столиця Монгольської Народної 
Республіки, гол. політ., екон. і 
культурний центр країни. Розта¬ 
шований в долині р. Толи біля 
підніжжя г. Богдо-Ула. Вузол 
автошляхів, залізничне сполучен¬ 
ня з СРСР та КНР (з-ця Москва — 
У.-Б.— Пекін), міжнар. аеропорт 
(у передмісті). Нас. понад 430 
тис. ж. (1983). Місто засновано 
1639 як резиденція глави лама¬ 
їстської церкви в Монголії під 
назвою Оргоо (монг. — ставка, 
звідси до 1924 в європ. л-рі нази¬ 
валося Урга). З 1706 мало назву 
Іх-хурее (Великий монастир), з 
1911 — Нійслел-хурее (Столичний 
монастир). З 2-ї пол. 18 ст. Іх-ху- 
рее — адм. центр Зовнішньої Мон¬ 
голії. В 1911—15 Нійслел-хурее — 

столиця монг. феод.-теократичної 
д-ви, з 1915 — гол. місто автоном¬ 
ної Зовн. Монголії. В 1919 Д. Су- 
хе-Батор, X. Чойбалсан організу¬ 
вали тут перші революц. гуртки, 
які стали основою для створення 
1921 Монг. нар. партії (з 1925 — 
Монгольська нароідно-револющй- 
на партія). В листопаді 1919 місто 
окупували кит. війська, які лік¬ 
відували автономію Монголії, а 
в лютому 1921 — рос. білогвардій¬ 
ці барона Унгерна. 6.VII 1921 було 
визволено Монг. нар. армією за 
допомогою частин Червоної Армії. 
В результаті перемоги Монгольсь¬ 
кої народної революції 1921 в 
Нійслел-хурее створено Нар. уряд 
Монголії. В 1924 Нійслел-хурее, 
перейменований на У.-Б., який 
став столицею МНР. У.-Б.— 
найбільший пром. центр країни, в 
якому створюється бл. 50 % вало¬ 
вої пром. продукції МНР. Части¬ 
на підприємств міста збудована з 
допомогою СРСР. Провідна роль 
належить легкій пром-сті (шкіря¬ 
но-галантерейній, шкіряно-взут., 
вовноткацькій, валяльно-повстя¬ 
ній, овчинно-шубній, текст.-кам¬ 
вольній галузям, килимарству). 
Розвинута також харчосмакова 
пром-сть (м’ясний, борошномель- 

УЛАН-БАТС 

Улан-Батор. Панорам 
частини міста. 
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УЛАНД 

Л. Уланд. 

Г. С. У ланова. 

Г. С. Уланова в партії 
Жізелі («Жїзель» 
А. Адана) та в балеті 
«Шопеніана». 

ний, пивоварний комбінати, хліб¬ 
ний завод та ін.). Металообробні 
(зокрема, авторем. з-д), буд. ма¬ 
теріалів (домобуд. комбінат, бе¬ 
тонний, цем. з-ди), деревообробні 
(вироби, меблів) та ін. підприєм¬ 
ства. З ТЕЦ (працюють на базі На- 
лайхинського родовища вугілля). 
Монг. ун-т ім. Чойбалсана (засн. з 
допомогою СРСР 1942), при 
якому працюють політех., пед., 
мед., с.-г. ін-ти; Вища парт, школа 
при ЦК МНРП і Вища військ, 
школа ім. Сухе-Батора та ін. навч. 
заклади. Монгольська академія 
наук, Ін-т історії партії при ЦК 
МНРП, численні галузеві н.-д. 
ін-ти (у т. ч. тваринництва і вете¬ 
ринарії, рослинництва і землероб¬ 
ства, легкої й харч, пром-сті та 
ін.). Держ. публічна, АН МНР і 
університетська бібліотеки. Му¬ 
зеї: Держ. центр. МНР (історія, 
природнича історія, археологія), 
Центр, революції, В. І. Леніна, 
Сухе-Батора і Чойбалсана, обра¬ 
зотворчих мистецтв та ін. Театри: 
опери та балету, драми ім. Д. На- 
цагдоржа. Центр, дитячий ляльок; 
філармонія. Кіностудія «Монгол- 
кіно». 
Серед архіт. пам’яток — монастир 
Да-Хуре (засн. 1651), монастир 
Гандан (поч. 18 ст.) з буддійсь¬ 
ким храмом Мегджіт-Джанрай-сег 
(1911—13), храми у вигляді юрт 
(18 ст.), храми в стилі монг.- 
кит. архітектури (18 ст.), ансамбль 
кол. монастиря Чойчжін-Ламайн- 
суме (1904—08, тепер Музей істо¬ 
рії релігії АН МНР); палацові 
комплекси Ногон-Орго (1832) та 
Цаган-суме (1840). У 1924 почала¬ 
ся реконструкція міста, спорудже¬ 
но нові будівлі: ун-т (1943—46, 
арх. М.Щепетильников), театр опе¬ 
ри та балету (поч. 50-х рр., арх. 
М. Жиров), усипальниця Д. Сухе- 
Батора і X. Чойбалсана (50-і рр., 
арх. Б. Мезенцев, Чімід), Буди¬ 
нок уряду (50—60-і рр., арх. Чі¬ 
мід, М. Щепетильников, В. Пав- 
лов), комплексна забудова пло¬ 
щі ім. В. І. Леніна з ансамблем 
адм. і соціально-культур. будин¬ 
ків (1975), Музей В. І. Леніна 
(1975, арх. Г. Лувсандорж), Центр, 
музей революції (1976). Пам’ятни¬ 
ки: Д. Сухе-Батору (1946), X. Чой- 
балсану (1947; обидва — скульп¬ 
тор Чоймбала), В. І. Леніну (1956, 
скульптор С. Меркуров), маршалу 
Г. К. Жукову (1981, скульптор С. 
Доржпалам). 
УЛАНД (ІЛіІапсі) Людвіг (26.IV 
1787, Тюбінген, тепер ФРН — 
13.XI 1862 там же) — нім. поет, 
драматург, учений, громад, діяч. 

Представник пізнього нім. ро¬ 
мантизму. Писав балади (найвиз¬ 
начніша — «Прокляття співця», 
1814), пісні, романси, істор. дра¬ 
ми. Творчість У. тісно пов’язана 
з фольклором. Поезії У. покла¬ 
ли на музику Й. Брамс, Р. Шу- 
ман, Ф. Шуберт, Ф. Ліст та ін. 
Циклом «Патріотичні вірші» (1817) 
започаткував нім. політ, лірику 
нового часу. За схвалення визволь¬ 
них воєн, осудження деспотизму 
і сваволі можновладців зазнавав 
переслідувань. У.— один із зас¬ 
новників германістики й нім. фоль¬ 
клористики («Давні верхньо- і 
нижньонімецькі народні пісні», 
1844—45; «Праці з історії поезії 
та саги», т. 1—8, вид. 1865—73). 
Укр. мовою твори У. перекладали 
Ю. Федькович, П. Грабовський, 
Д. Загул та ін. 
Те.: Укр. п е р е к л.— [Вірші]. 
В кн.: Грабовський П. Зібрання тво¬ 
рів, т. 1. К., 1959; [Вірші]. В кн.: 
Федькович Ю. Твори, т. 1. К., 1960; 
[Вірші]. В кн.: Загул Д. Вибране. 
К.. 1961. Б. М. Гавришків. 
УЛАНИ (польс. иіапу, від тюрк, 
оглан — юнак, молодець) — вид 
легкої кавалерії, в монголо-тат. 
війську в 13—14 ст., з 16 ст.— в 
європейських арміях. На озброєн¬ 
ні У. були шаблі і піки, пізніше — 
пістолети, з серед. 19 ст.— кара¬ 
біни. Мали особливу форму одя¬ 
гу, осн. відмітною ознакою був 
головний убір з квадратним вер¬ 
хом — уланка. В рос. армії пер¬ 
ший полк У. сформовано 1803. В 
1914 рос. кавалерія мала 2 гвард. 
і 17 армійських полків У. Під¬ 
розділи У. існували до поч. 1918. 
УЛАНОВА Галина Сергіївна [н. 
26.XII 1909 (8.1 1910), Петербург] 
— рос. рад. артистка балету, нар. 
арт. СРСР (з 1951), двічі Герой Со¬ 
ціалістичної Праці (1974, 1980). 
У 1928 закінчила Ленінгр. хоре¬ 
ографічне уч-ще (навчалась у своєї 
матері М. Романової та А. Вага- 
нової). У 1928—44 — солістка 
Ленінгр. театру опери та балету 
(з 1935— ім. С. М. Кірова). В 
1944—60 — солістка, з 1960 — 
балетмейстер-репетитор Великого 
театру СРСР. У технічно доверше¬ 
ному танці У. гармонійно поєдну¬ 
валися висока майстерність класич¬ 
ної танцівниці й глибокий талант 
трагедійної актриси. Мистецтво У. 
розвивало принципи і традиції рос. 
хореографічної школи. Партії: 
Одетта — Одиллія, Аврора, Маша 
(«Лебедине озеро», «Спляча красу¬ 
ня», «Лускунчик» Чайковського), 
Жізель (однойменний балет Ада- 
на), Марія («Бахчисарайський 
фонтан» Асаф’єва), Джульєтта, 
Попелюшка («Ромео і Джульєтта», 
«Попелюшка» Прокоф’єва), Тао- 
Хоа («Червоний мак» Глієра). 
Концертний номер «Вмираючий 
лебідь» (муз. К. Сен-Санса). Га¬ 
стролювала на Україні (Київ, Хар¬ 
ків, Одеса). Нагороджена 3 орде¬ 
нами Леніна, ін. орденами, меда¬ 
лями. Держ. премія СРСР, 1941, 
1946, 1947, 1950. Ленінська премія, 
1957. 
Літ.: Львов-Анохин Б. Галина Ула¬ 
нова. М., 1970. Р. А. Клявін. 
УЛАН-УД£ (до 1934 — Верхньо- 
удинськ) — столиця Бурят. АРСР. 
Розташована на правому березі р. 
Селенги, при впадінні в неї р. Уди. 
Важливий вузол залізнич. та авто- 
моб. шляхів, аеропорт. 321 тис. ж. 

(1983). Поділяється на 3 міські 
райони. Засн. 1666 як Удинський 
козачий зимівник. З 1689 — фор¬ 
теця (острог) Верхньоудинськ. У 
1783 став містом з тією самою наз¬ 
вою. До 1905 — місце заслання. 
В 1905—17 — центр революц. бо¬ 
ротьби в Прибайкаллі. Рад. вла¬ 
ду встановлено в лютому 1918. 
В квітні — жовтні 1920 У.-У. — 
столиця Далекосхідної Респуб¬ 
ліки (ДСР), 1921 — 22 — центр 
авт. обл. бурятів у ДСР. З 1923 — 
столиця Бурят, (до 1958 — Бурят- 
Монг.) АРСР. У 1934 місто перей¬ 
меновано на Улан-Уде (Червона 
Уда). За роки Рад. влади місто 
перетворилося на значний пром. 
центр Сх. Сибіру. Провідні галу¬ 
зі — машинобудування та метало¬ 
обробка (з-ди: авіац., локомотиво- 
вагонорем., суднобуд., приладо- 
буд., «Електромашина», «Тепло- 
прилад», металевих мостових кон¬ 
струкцій), харч, (комбінати: м’я¬ 
соконсервний, млинарський, мол.; 
ф-ки: макаронна, кондитерська) 
та легка. Підприємства пром-сті 
буд. матеріалів. ТЕЦ. В У.-У.— 
Бурят, філіал Сибірського відді¬ 
лення АН СРСР з н.-д. ін-тами; 
4 вузи (технологічний, с.-г., пед., 
культури ін-ти), 17 серед, спец, 
навч. закладів. Театри: бурятські 
драми, опери і балету та ляльок, 
рос. драм.; філармонія. Музеї: 
краєзнавчий, етногр., образотвор¬ 
чих мистецтв, Будинок-музей 
Ц. С. Сампілова. Іл. див. т. 2, 
с. 85. 
УЛАР, гірська індичка (Теїгао- 
§а11и5) — рід птахів род. фазано¬ 
вих. Довж. 50—70 см, маса 2—3,1 
кг. Оперення сіре з чорним і па¬ 
левим рисунком. 5 видів, пошире¬ 
них у горах Пд.-Сх. Європи (Кав¬ 
каз), Пд.-Зх. і Центр. Азії. В 
СРСР зустрічаються усі 5 видів У.: 
кавказький (Т. саисазісиз), каспій¬ 
ський (Т. сазріиз), гімалайський, 
або темночеревий (Т. §ута1ауеп- 
5І5), алтайський (Т. аііаісиз), ті¬ 
бетський (Т. ІіЬеІапиз). Живе на 
луках в субальпійських і альпій¬ 
ських поясах гір. Моногам. Клад¬ 
ку з 5—9 яєць насиджує самка 
бл. ЗО діб. Живиться пагонами, 
бруньками, квітками та ін. части¬ 
нами рослин; пташенят вигодовує 
комахами. Об’єкт спорт, полю¬ 
вання. Іл. с. 474. 
, А. П. Федоренко. 
УЛАФ V (Оіау V; н. 2.УІІ 1903, 
Аплтон-Гауз, Великобританія) — 
король Норвегії (з 1957). У 1924 
закінчив Вищу військ, школу в 

Улан-Батор. Храм Мегджіт-Джан¬ 
рай-сег у монастирі Гандан. 1911 — 13. 
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Норвегії, 1926 — Оксфордський 
ун-т. Під час нім.-фашист, оку¬ 
пації Норвегії (1940—45) перебу¬ 
вав у Великобританії. В 1944— 
45 — верх, головнокоманд. зброй¬ 
ними силами Норвегії, що боролася 
проти гітлерівців. 
МЛИНЕЦЬ Олекса Михайлович 
(22.III 1903, с. Тишів, тепер Во- 
ловецького р-ну Закарп. обл. — 
25.XI 1978, смт Чинадієве Мука¬ 
чівського р-ну Закарп. обл.) — 
укр. рад. коломийкар. У 1918— 
45 працював різноробом у багатьох 
країнах Європи, Азії, Африки. 
Був ув’язнений у фашист, конц¬ 
таборі, звільнений 1945 Рад. Ар¬ 
мією. Повернувшись на Батьків¬ 
щину, працював механіком Чина- 
діївського деревообробного комбі¬ 
нату. З 12 років почав складати 
коломийки. За рад. часу створив 
коломийки, пісні та балади про 
нове життя трудящих Закарпаття, 
про Комуністичну партію, дружбу 
народів, про Рад. Вітчизну. 
Те.: Знайдене щастя. Вірші, коло¬ 
мийки та балади. Ужгород, 1958; 
З коломийкою по світу. Пісні та ко¬ 
ломийки. Ужгород, 1973. 

В. С. Поп. 
Уличі — сх.-слов’янське плем’я 
(союз племен). За літописними 
даними, жили в пониззі Дніпра, 
Побужжі і на берегах Чорного м. 
Вели боротьбу проти київ, князів 
за свою незалежність, але за 
князювання Ігоря ввійшли до 
складу Київської Русі. В серед. 
10 ст. під натиском печенігів, імо¬ 
вірно, відійшли на північ, ближ¬ 
че до Києва. Пізніше згадок про 
них у літописах немає. 
УЛГТ (Тгіпба) — рід птахів род. 
бекасових. Довж. 20—31 см, маса 
58—200 г. Дзьоб тонкий і довгий, 
ноги чотирипалі, високі. Забарв¬ 
лення неяскраве, звичайно сірих 
тонів. 10 видів, поширених у Пн. 
півкулі. В СРСР — 7 видів, у т. ч. 
в УРСР — 6, серед яких У. ве¬ 
ликий (Т. пеЬиІагіа), пору- 
чайник, щоголь та ін. У. селяться 
по берегах водойм, луках і боло¬ 
тах, часто невеликими колоніями. 
Гнізда на землі. Кладку з 4 яєць 
у квітні — червні насиджують са¬ 
мець і самка протягом 20—25 діб. 
Викопні рештки У. відомі почи¬ 
наючи з раннього олігоцену. До У. 
близькі перевізник (АсіШз Ьуро- 
Іеисоз), попелясті У. (Неіегозсе- 
Іиз), мородунка. Іл. с. 474. 
УЛГТКО Андрій Феофанович 
(н. 28.VIII 1934, с. Богодарівка, 
тепер Лубен, р-ну Полтав. оол.) — 
укр. рад. вчений у галузі механі¬ 
ки, чл.-кор. АН УРСР (з 1982). 
Член КПРС з 1965. Закінчив (1957) 
Київ. ун-т. У 1958—79 працював в 
Ін-ті механіки АН УРСР (з 1972 — 
зав. відділом), одночасно (з 1974) 
— професор Київ, ун-ту. З 1980 — 
декан мех.-матом. ф-ту Київ¬ 
ського ун-ту. Наук, праці сто¬ 
суються просторових задач теорії 
пружності та механіки спряже¬ 
них полів у п’єзокерамічних сере¬ 
довищах. 
УЛЛАС Микола Миколайович [н. 
14 (27).І 1914, Смоленськ] — рос. 
рад. архітектор, нар. арх. СРСР 
(з 1975). Член КПРС з 1942. У 
1932—36 навчався в Моск. архіт. 
ін-ті. Осн. роботи (всі—у співавт.): 
розробка генеральних планів Пд.- 
Зх. району (1948—54), плануван¬ 

ня і забудова Фрунзенської на¬ 
бережної і Комсомольського прос¬ 
пекту (1948—56), реконструкція 
району Моск. ун-ту (1950—52), 
комплекс споруд центр, стадіону 
ім. В. І. Леніна (1955—56), пла¬ 
нування і забудова житл. району 
Матвєєвське (з кін. 60-х рр.), 
всі — в Москві; проект реконст¬ 
рукції м. Фрунзе (1976—79), роз¬ 
робка ген. плану Москви на пері¬ 
од 1960—71. З 1951 викладає в 
Моск. архіт. ін-ті (з 1967 — про¬ 
фесор). Нагороджений орденом 
Трудового Червоного Прапора, 
ін. орденами, медалями. Ленін¬ 
ська премія, 1959. 
УЛОГбВИНА — зниження на зем¬ 
ній поверхні, замкнуте майже з 
усіх сторін. Розрізняють У. тек¬ 
тонічного, просадочного та ін. по¬ 
ходження. Форма У. округла, 
рідше витягнута. Неглибокі У. 
поширені в степах України (див. 
Блюдця степові'). Великі У. є 
також на дні океанів (див. Глибо¬ 
ководні западини). 
УЛбТРИКС (їЛоНігіх)— рід нит¬ 
частих зелених водоростей по¬ 
рядку улотриксових. Нитки одно¬ 
рядні, нерозгалужені, іноді зов¬ 
ні оточені слизовою гомогенною 
або фіброзною піхвою. Клітини 
одноядерні, циліндричні або діж¬ 
куваті . Хлоропласт {хрома¬ 
тофор) пристінний, кільцеподіб¬ 
ний, з одним або кількома піре- 
ноїдами. Вегетативне розмножен¬ 
ня випадковим розривом ниток, 
а також акінетами, нестатеве — 
за допомогою спор (зоо-, аплано-, 
гіпноспор). Статевий процес — 
ізогамія. Бл. ЗО видів, пошир, у 
прісних, солонуватих і солоних 
водах земної кулі, а також на різ¬ 
них грунтах і в товщі грунтів. В 
СРСР—18 видів, з них в УРСР — 
12. Найчастіше зустрічаються У. 
поясковидний (II. гопаїа), У. най- 
ніжніший (II. Іепеггіта), У. най- 
тонший (II. 1епиІ55Іша), У. мін¬ 
ливий (II. уагіаЬіІіз). 

Н. А. Моткова. 
УЛУ ГБ£К Мухаммед Тарагай (22. 
III 1394 — 27.Х 1449) — узб. аст¬ 
роном і математик, внук Тімура. 
У 1409 був проголошений волода¬ 
рем Самарканда, а з 1447, після 
смерті батька Шахруха,— главою 
династії Тімуридів. У. створив у 
Самарканді вищу школу (медре¬ 
се), запросив у Самарканд видат¬ 
них учених, побудував астр. обсер¬ 
ваторію, що своїми розмірами й 
обладнанням перевершувала всі 
раніше відомі обсерваторії Сходу. 
В Самаркандській обсерваторії 
велась велика робота; тут складе¬ 
ну. з. «Нові Гураганські табли¬ 
ці», що містили виклад теор. 
астрономії і каталог 1018 зір, ви¬ 
значених з великою для того ча 
су точністю. У. розробив алгебр, 
метод, за яким ствонгк же точ¬ 
ні тригонометричні таблиці. Праці 
У. стосуються також історії, поезії 
тощо. У. було по-зрадницькому 
вбито, а його обсерваторію зруй¬ 
новано. 
УЛУГ-ЗОДА Сатим [н. 19.VIII 
(1.ІХ) 1911, кишлак Варзік, те¬ 
пер Чустського р-ну Намангансь- 
кої обл. Узб. РСР] — тадж. рад. 
письменник, критик і літературо¬ 
знавець, член-кор. АН Тадж. РСР 
(з 1951), засл. діяч мистецтв 
Таджикистану (з 1971). Учасник 

Великої Вітчизн. війни. Друку¬ 
ватися почав 1930. П’єси: «Шод- 
мон» (1939), «Червонопаличники» 
(1940), «У вогні» (1944), «Темур- 
малік» (1968), «Вчений Адхам» 
(1976), «Великий зцілитель» (1980, 
у співавт.), істор. драма «Рудакі» 
(1958; на її основі поставлено кі¬ 
нофільм «Доля поета», 1959). Ав¬ 
тор автобіогр. повісті «Ранок на¬ 
шого життя» (1953), роману «Онов¬ 
лена земля» (1953), істор. роману 
«Восе» (1967), істор. повісті «Сог¬ 
дійська легенда» (1977), публіци¬ 
стичних статей, повістей. Перек¬ 
ладав твори зарубіж., а також 
рос. (О. Островського, А. Чехова, 
М. Горького) письменників. Наго¬ 
роджений двома орденами Трудо¬ 
вого Червоного Прапора, орденом 
«Знак Пошани», медалями. 
Те.: Укр. перекл.— Оновлена 
земля. К., 1962; Рос. перек л.— 
Единение. Душанбе, 1963; Восз. М., 
1980. X. Шодикулов. 

УЛУС (монг.— держава, народ, 
люди) — 1) В Монголії на поч. 
13 ст. групи родин, які підкоряли¬ 
ся феод, володарям (нойонам) і 
кочували на їхніх землях; д-ва 
Чінгісхана; уділи чінгісидів, які 
стали з 2-ї пол. 13 ст. самостійни¬ 
ми д-вами (ханствами); в 15 — 
кінці 17 ст.— велике феод, воло¬ 
діння. Після завоювання Монго¬ 
лії маньчжурами термін «улус» оз¬ 
начав «народ», тепер вживається 
у значенні «держава». 2) В цар-; 
ській Росії у бурятів, калмиків і 
якутів — адм.-тер. одиниця, рід, 
покоління. 
УЛЯНІВКА — селище міського 
типу Білопільського р-ну Сум. 
обл. УРСР. Розташована на р. 
Вирі (бас. Дніпра), за 8 км від 
залізнич. ст. Вири. 3,7 тис. ж. 
(1983). У селищі — плодоконсерв¬ 
ний та цегельний з-ди, хлібоком- 
бінат, птахоінкубаторна станція, 
відгодівельний комплекс великої 
рогатої худоби, підприємства по¬ 
бутового обслуговування. 2 заг.- 
осв. школи, лікарня, Будинок 
культури, 2 б-ки. Засн. у кін. 
1/ ст., селище міського типу — 
з 1957. 
УЛЯПСЬКИЙ КУРГАН — кур¬ 
ган (2,8 м заввишки, діаметром 
54 м), поблизу аулу Уляп Красно- 
гвардійського р-ну Адигейської 
а. о. Краснодар. краю. Дослідже¬ 
ний 1981. Був насипаний над по¬ 
хованнями бронзового віку. На 
поч. 4 ст. до н. е. на вершині кур¬ 
гану існувало святилище (капище). 
Серед знахідок, пов’язаних із 
святилищем,— 2 скіфські бронзо¬ 
ві литі казани, місц. керамічний 
посуд, 6 давньогрец. амфор, 1 
срібна і 2 бронзові античні посу¬ 
дини високохудожньої роботи, 
зброя (залізний меч, наконечники 
списів, дротиків, стріл), залізні 
деталі кінської збруї, бронзові 
обкладки сагайдака для стріл, 
знаряддя праці (мотики, долота, 
зубила), прикраси (бронзові брас¬ 
лети, численні золоті бляшки), 
золота скульптурна голівка леви¬ 
ці, 4 великі золоті пластини із 
зображеннями оленів, що йдуть, 
і 2 унікальні скульптури — ше¬ 
деври скіфо-античного мистецтва: 
срібна скульптура лежачого каба¬ 
на, ікла, очі й вуха якого інкрусто¬ 
вані золотими пластинами, і 
скульптура лежачого оленя, тулуб 

УЛЯПСЬКИЙ 
КУРГАН 

М. М. Уллас. 

Улани російської армії. 
Офіцер (ліворуч) і ря¬ 
довий уланських полків 
у 1-й половині 19 ст. 
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В. Ульбріхт. 

Ультразвукова дефек¬ 
тоскопія. Ультразвуко¬ 
вий дефектоскоп. 

Ультразвуковий 
верстат: 
1 — інструмент; 2 — 
головка з магнітострик¬ 
ційним перетворювачем. 

і роги якого зроблено із срібла, 
а груди, шия, голова — з золота. 

О. М. Лесков. 
Ульбріхт (ільнсьо вальтер 
(ЗО. VI 1893, Лейпціг — 1 .VIII 
1973, Берлін) — діяч нім. і між- 
нар. комуністичного руху, парт, 
і держ. діяч НДР. Н. в сім’ї ро¬ 
бітника. З 1912 — член С.-д. 
партії Німеччини. З 1915 служив 
в армії, де вів антивоєн. пропаган¬ 
ду. В 1918 вступив до групи 
«Спартак» (див. «Спартака со¬ 
юз»). У тому ж році заарештова¬ 
ний. Під час Листопадової рево¬ 
люції 1918 звільнений, був чле¬ 
ном Ради робітн. і солдат, депу¬ 
татів у Лейпцігу. Брав участь у 
створенні КП Німеччини (КПН; 
1918—19), був обраний членом 
к-ту КПН Лейпціга. З 1923 — спо¬ 
чатку член ЦК, потім — секретар 
ЦК КПН. В 1923—26 — у підпіл¬ 
лі. В 1928—33 — депутат рейхс¬ 
тагу. Учасник IV (1922), VI (1928) 
і VII (1935) конгресів Комінтерну. 
З 1928 — канд. у члени ВККІ. В 
1928—29 і з 1938 — представник 
КПН при ВККІ. Після встановлен¬ 
ня в Німеччині фашист, диктату¬ 
ри (1933) — на керівній парт, ро¬ 
боті в підпіллі, в кінці 1933 емі¬ 
грував. З 1935 — член Політбюро 
ЦК КПН. В роки 2-ї світ, війни 
1939—45 проводив роз’яснювальну 
роботу серед нім. військовополо¬ 
нених в СРСР, один із організато¬ 
рів і керівників нац. к-ту «Вільна 
Німеччина» (1943—45). З 29. IV 
1945 — на батьківщині. Один із 
засновників СЄПН (1946), з часу 
заснування — заступник голови 
її Центр, правління (з 1949 — ЦК). 
З 1949 — член Політбюро ЦК 
СЄПН. В 1950—53 — Ген. секре¬ 
тар ЦК, 1953—71 — 1-й секретар 
ЦК СЄПН. З 1971 — почесний го¬ 
лова СЄПН. В 1949—55 — заступ¬ 
ник прем’єр-міністра НДР, 1955— 
60 — перший заступник Голови 
Ради Міністрів. З 1960 — Голова 
Держ. ради. Автор праць з істо¬ 
рії нім. робітн. руху, питань со¬ 
ціалістичного будівництва в НДР. 
Тричі Герой Праці НДР (1953, 
1958, 1963), Герой Радянського 
Союзу (1963). Нагороджений ор¬ 
деном Жовтневої Революції, ор¬ 
деном Дружби народів, орденом 
Вітчизняної війни 1-го і 2-го сту¬ 
пенів. 
Те.: Рос. перекл.— К истории 
новейшего времени, т. 1. М., 1957; 
Избранньїе статьи и речи. М., 1961; 
К вопросам социалистического строи- 
тельства в Германской Демократичес- 
кой Республпке. Дрезден, 1968 
УЛЬВА (Шуа) — рід зелених во¬ 
доростей родини ульвових. Слань 
пластинчаста, двошарова, без вну¬ 
трішньої порожнини, з рівними або 
хвилястими складчастими краями, 
цілісна або продірявлена, часто 
розірвана на лопаті, ясно-, яскра¬ 
во-, темно-зелена або жовтувата, 
від кількох см до 1 м завдовжки. 
Клітини одноядерні з одним пла¬ 
стинчастим хлоропластом (хро¬ 
матофором), з одним або кілько¬ 
ма піреноїдами. Вегетативне роз¬ 
множення регенерацією відірва¬ 
них частин слані, нестатеве — 
чотири джгутиковими зооспорами, 
статеве — дводжгутиковими ізо- 
або гетерогаметами (див. Гетеро¬ 
гаметність). В У. спостерігається 
ізоморфна зміна форм розвитку. 
У. трапляється переважно в мо¬ 

рях, а також у солоних водоймах, 
які раніше були з’єднані з морем. 
В СРСР — 3 види, в т. ч. в 
УРСР — 1 вид у Чорному морі — 
У. жорстка (II. гі^ісіа). Іл. див. 
на окремому аркуші до ст. Во¬ 
дорості, т. 2, с. 352—353. 

Н. А. Моиікова. 
УЛЬПіАН Доміцій (Оотіїіиз Ш- 
ріапиь; бл. 170—228)—давньорим¬ 
ський юрист. Погляди У. склалися 
під впливом стоїцизму. Вважав, 
що рабство суперечить природі 
речей (природному праву), але 
виправдовував його звичаями, за¬ 
фіксованими в т. з. загальнонар. 
праві ^и5 депііит). Обгрунтову¬ 
вав необмежену владу рим. імпе¬ 
раторів. Творам У. 426 надано обо¬ 
в’язкової юрид. сили. Фрагменти 
творів У. становлять бл. 7 з ди- 
гест. 
^ЛЬРІХ (ШгісЬ) Франтішек 
(11.IX 1899, с. Богарине, тепер 
ЧССР — 20.Х 1941)— чеський мі¬ 
нералог. Закінчив Карлів ун-т у 
Празі (1920). З 1934 — професор 
цього ун-ту. Основні наукові пра¬ 
ці присвячені вивченню криста¬ 
лів, оптичних властивостей, хім. 
складу й структури мінералів, па¬ 
рагенезису мінералів, геохімії ро¬ 
довищ корисних копалин Чехосло- 
ваччини і Румунії {марганцевих 
руд, магнезитів, нафти тощо). В 
1941 У. був заарештований і зака¬ 
тований фашистами. 
УЛЬТИМАТЙСТИ — лівоопор- 
туністична група в РСДРП 1908— 
09, різновид одзовістів. До групи 
входили Г. О. Алексінський, Л. Б. 
Красін, А. В. Луначарський, 
М. М. Покровський, В. Л. Шан- 
цер та ін. На відміну від одзовіс¬ 
тів, які пропонували відкликати 
з Державної думи членів с.-д. 
фракції, У. вимагали пред’явити 
їй ультиматум (звідси й назва) — 
або беззаперечно виконувати вка¬ 
зівки ЦК РСДРП (с.-д. фракція 
під тиском меншовиків, які ста¬ 
новили в ній більшість, прийняла 
хибне рішення про незалежність 
від ЦК), або залишити Думу. Прак¬ 
тично діяльність У. вела до від¬ 
мови від використання легальних 
можливостей для викриття політи¬ 
ки царизму і пропаганди революц. 
ідей. Нарада розширеної редак- 
ції «Пролетария» (червень 1909) 
засудила одзовістів і У. Проте 
вони ввійшли до антипарт. групи 
«Вперед», яка розпалася 1913. 
Значна частина У. згодом визнала 
свої помилки і повернулася до 
більшовицької партії. 

П. С. Кувшинов. 
УЛЬТИМАТУМ (лат. иШтаїит, 
від иШтиз — останній, край¬ 
ній) — 1) Вимога, супроводжу¬ 
вана погрозами. 2) В м і ж - 
народному праві — но¬ 
та дипломатична, в якій у кате¬ 
горичній формі поставлено питан¬ 
ня про виконання певної вимоги 
в зазначений строк під загрозою 
застосування санкцій. 
УЛЬТРАВИСОКОЧАСТОТНА 
ТЕРАПІЯ (від лат. икга — понад, 
за межами), УВЧ-терапія, ультра¬ 
короткохвильова терапія, УКХ- 
терапія — застосування з ліку¬ 
вальною метою змінного струму 
електричного поля ультрависокої 
частоти, один з методів фізіоте¬ 
рапії. У. т. проводять за допомо¬ 
гою спец, апаратів — генераторів 

електромагнітних коливань. Між 
двома пластинами апарата утво¬ 
рюється електромагнітне поле. 
Частина тіла, що міститься між 
пластинами апарата, зазнає діян¬ 
ня цього поля, яке має велику 
проникну здатність. Під впливом 
У. т. розвивається гіперемія, в ре¬ 
зультаті посилення течії крові 
і лімфи поліпшується живлення 
тканин, підвищується проникність 
судин, що сприяє швидкому всмок¬ 
туванню ексудатів і зменшенню 
набряклості тканин, активніше 
проходить обмін речовин. Проти¬ 
запальне, розсмоктувальне і бо¬ 
лезаспокійливе діяння У. т. вико¬ 
ристовують при лікуванні різних 
запальних процесів — фурунку¬ 
лів, карбункулів, запальних за¬ 
хворювань суглобів, нервів тощо. 
У. т. призначають у вигляді лі¬ 
кувального курсу з 3—10 процедур 
тривалістю 8—10 хв кожна. 
УЛЬТРАЗВУК — пружні хвилі 
і пружні коливання з частотами 
від 1,5 • 104 Гц до 109 Гц. Джере¬ 
лами У. є електромеханічні та ме¬ 
ханічні випромінювачі. Поширен¬ 
ня У. в середовищі описується 
хвильовим рівнянням, загальним 
для хвиль різного діапазону ча¬ 
стот, і підпорядковується осн. за¬ 
конам, загальним для звукових 
хвиль усіх частот (див. Звук). 
Для опису властивостей У. висо¬ 
кої частоти і гіперзвуку застосо¬ 
вують уявлення і методи кванто¬ 
вої механіки. При цьому пружній 
хвилі з даною частотою ставиться 
у відповідність квазічастинка — 
фонон. До найважливіших особ¬ 
ливостей У. належать можливість 
одержувати високі значення його 
інтенсивності при відносно неве¬ 
ликих амплітудах коливань, а 
також можливість виникнення ка¬ 
вітації при його проходженні 
крізь рідину. Властивості У. вив¬ 
чають акустика, акустоелектро- 
ніка, нелінійна акустика. Його 
застосовують у різних галузях нау¬ 
ки і техніки, зокрема в ультразву¬ 
ковій дефектоскопії при ультра¬ 
звуковому зварюванні, ультра¬ 
звуковій обробці матеріалів; за до¬ 
помогою У. здійснюють звукоба¬ 
чення’, на використанні його вла¬ 
стивостей грунтується робота ехо¬ 
лота, гідролокатора та ін. прила¬ 
дів (див. Ультразвукова техні¬ 
ка). Біологічне діяння 
визначається гол. чин. інтенсив¬ 
ністю У. і тривалістю експозиції. 
Механізм біол. діяння У. включає 
вплив мех. (мікромасаж клітин 
і тканин), термічних (утворення 
тепла), фізико-хім. (напр., ут¬ 
ворення активних речовин внаслі¬ 
док розриву молекулярних зв’яз¬ 
ків у біополі мер ах) та ін. факто¬ 
рів. У. малої інтенсивності стиму¬ 
лює життєдіяльність клітин, під¬ 
вищує обмін речовин. Збільшення 
інтенсивності У. може призвести 
до перегрівання біол. структур та 
руйнування їх (напр., до денатура¬ 
ції білків). У медицині У. застосо¬ 
вують з лікувальною (див. Ульт¬ 
развукова терапія) та діагностич¬ 
ною метою. Людина не сприймає 
У., проте деякі тварини (напр., 
дрібні комахи, кажани, дельфіни) 
здатні сприймати ультразвукові 
хвилі. 
Літ.: Ультразвук. Маленькая з.щи- 
клопедня. М., 1979. 
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УЛЬТРАЗВУКОВА ДЕФЕКТО¬ 
СКОПІЯ — метод дефектоскопії, 
який грунтується на використан¬ 
ні пружних коливань переважно 
ультразвукового діапазону частот, 
що проникають у контоольований 
виріб (матеріал) або збуджуються 
в ньому. Найпоширенішим ультра¬ 
звуковим методом дефектоскопії 
є ехометод — з реєстрацією амп¬ 
літуди і часу надходження від¬ 
битих від дефекту ехосигна- 
лів на екрані електронпопромене- 
воі трубки. Є також методи: ті¬ 
ньовий, який грунтується на ос¬ 
лабленні дефектами інтенсивності 
пружних коливань, та резонанс¬ 
ний, що грунтується на збудженні 
у виробі пружних'коливань і визна¬ 
ченні частоти, на якій виникає 
їхній резонанс. Крім того, викори¬ 
стовують велосиметричний метод, 
що полягає у вимірюванні амплі¬ 
туди і швидкості поширення пруж¬ 
них коливань у зоні дефекту, та 
метод емісійний, за яким реєстру¬ 
ють пружні коливання, що поши¬ 
рюються у виробі при пластичному 
деформуванні і виникненні дефек¬ 
ту. Для У. д. застосовують уль¬ 
тразвукові дефектоскопи (мал.), 
що складаються з генератора 
електр. імпульсів, п’єзоелектр. пе¬ 
ретворювача (див. П'єзоелектри¬ 
ка), підсилювача електр. коливань 
та індикатора. У. д. дає змогу 
виявляти тріщини, розшарування 
та ін. дефекти в металевих і неме¬ 
талевих виробах, контролювати 
якість зварних швів, визначати 
товщину виробів (резонансний ме¬ 
тод) тощо. Застосовують У. д. 
в машинобудуванні, буд-ві, хім. 
та ін. галузях пром-сті, на авто- 
моб. і залізничному транспорті. 
Див. також Звукобачення. 
УЛЬТРАЗВУКОВА ОБРОБКА 
— обробка матеріалів (виробів) 
або речовин діянням ультразву¬ 
ку. Джерелами ультразвукових 
коливань, використовуваними під 
час обробки, служать газо- і гідро- 
струминні випромінювачі, п’єзо¬ 
електричні та магнітострикщйні 
перетворювачі, різного типу си¬ 
рени. За допомогою ультразву¬ 
ку зварюють (див. Ультразвукове 
зварювання) і ріжуть матеріали 
(див. Абразивно-імпульсна оброб¬ 
ка, Ультразвуковий верстат), 
зміцнюють їхню поверхню, очи¬ 
щають поверхні виробів від пилу, 
стружки, жирових та ін. забруд¬ 
нень. Операціями У. о. є видален¬ 
ня газів з розплавлених рідин, 
сушіння матеріалів, очищення га¬ 
зів від твердих домішок, проясню¬ 
вання вин і лікерів. Ультразвуко¬ 
ві коливання сприяють одержанню 
аерозолей і суспензій, полімериза¬ 
ції високомол. сполук, прискорю¬ 
ють масообмінні і хім. процеси 
(напр., екстрагування, дифузію, 
хемосорбцію) тощо. Див. також 
Вібраційна обробка. 
УЛЬТРАЗВУКОВА ТЕРАПГЯ — 
застосування ультразвуку з лі¬ 
кувальною метою. У. т. провадять 
за допомогою апаратів, в яких 
електричний струм подається на 
пластинку кварцу або титанату 
барію, а з пластинки — на під¬ 
леглі тканини. Для У. т. викорис¬ 
товують коливання в діапазоні 
500—3000 кГц. У. т. застосовують 
при травмах і захворюваннях суг¬ 
лобів, хребта, периферичних нер¬ 

вів і м'язів, при рубцях, трофіч¬ 
них виразках, виразковій хворо¬ 
бі шлунка і дванадцятипалої киш¬ 
ки, астмі бронхіальній, нейро¬ 
дермітах, тонзилітах, хронічно¬ 
му запаленні статевих органів, 
деяких захворюваннях очей тощо. 
Протипоказання: вагітність, сер¬ 
цево-судинні захворювання, кро¬ 
вотечі, пухлини тощо. У. т. прово¬ 
дять у вигляді лікувального кур¬ 
су з 10—12 процедур тривалістю 
5—10 хв кожна. 
ультразвукова техніка — 
техніка, пов’язана з генеруванням 
і використанням ультразвуку. 
Набула розвитку на початку 20 ст. 
у Франції, США, Німеччині, зго¬ 
дом в СРСР та ін. країнах. До най¬ 
досконаліших засобів У. т., пов’я¬ 
заних з генеруванням ультразву¬ 
кових коливань, належать п’єзо¬ 
електричні (див. П'єзоелектрика) 
і магнітострикційні перетворю¬ 
вачі, що часто діють разом з 
акустичними концентраторами. 
Використовують ці коливання най¬ 
частіше у контрольно-вимірюваль¬ 
них засобах У. т., що за їх допо¬ 
могою одержують різноманітну 
інформацію, грунтуючись на ви¬ 
мірюванні швидкості поширення і 
поглинання ультразвуку, відби¬ 
ванні та розсіянні ультразвукових 
хвиль на межі розділу різних 
середовищ тощо. Контрольно-ви¬ 
мірювальними засобами У. т. є 
ультразвукові мікроскопи (ними 
об’єкти досліджують, на відміну 
від оптичного мікроскопа, за допо¬ 
могою спрямованих пучків уль¬ 
тразвукових хвиль — ультразву¬ 
кового проміння), ультразвукові 
витратоміри, віскозиметри, де¬ 
фектоскопи (див. також Ультра¬ 
звукова дефектоскопія), гідро¬ 
локатори, ехолоти, рівнеміри, 
товщиноміри, пристрої звукоба¬ 
чення та ін. Користуючись ними, 
вивчають властивості, склад і 
внутр. будову речовин, виявляють 
дефекти у виробах і матеріалах, 
вимірюють швидкість руху об’єк¬ 
тів тощо. Ці засоби відзначаються 
великою швидкодією, дають змогу 
здійснювати на віддалі вимірюван¬ 
ня і безперервний контроль, їх 
майже завжди можна легко об’єд¬ 
нати з системами автом. керуван¬ 
ня. Поряд з контрольно-вимірю¬ 
вальними застосовують засоби У. 
т., призначені для обробки (напр., 
модуляції) й аналізу електр. сиг¬ 
налів, керування ними. Найпоши¬ 
реніші серед них — акустоелект- 
ронні (див. Акустоелектроніка) й 
акустооптичні. Акустоелектронни- 
ми засобами є лінії затримки сиг¬ 
налів (пристрої, дія яких грунту¬ 
ється на п’єзоелектричному ефек¬ 
ті), ультразвукові фільтри елек¬ 
тричні, кодуючі, декодуючі та ін. 
пристрої, що їх використовують 
для часового, амплітудного, частот¬ 
но-фазового або складнішого функ¬ 
ціонального перетворення сигналів, 
їхньої аналогової (безперервної) 
математичної обробки. З допомо¬ 
гою акустооптичних засобів (напр., 
ультразвукових оптичних модуля¬ 
торів) виділяють належну інфор¬ 
мацію, що міститься в світлових і 
звукових хвилях. Набули поши¬ 
рення засоби У. т. технологічного 
призначення: ультразвукові вер¬ 
стати, ультразвукові паяльники 
(їхня робоча частина коливається 

з ультразвуковою частотою), уль¬ 
тразвукові зварювальні пристрої 
(див. Ультразвукове зварювання) 
тощо (див. також Ультразвукова 
обробка). Проблеми У. т., зокрема 
на Україні, досліджують в Ін-ті 
електрозварювання ім. Є. О. Пато- 
на АН УРСР, Ін-ті фізики АН 
УРСР, Київ. держ. ун-ті, ін. уста¬ 
новах. 
Літ.: Баранов В. М. Ультразвуковьіе 
измерения в атомной технике. М., 
1975; Тьінньїй А. Н., Тарноруцкнй 
В. К. Соедпнение пластмассовьіх де¬ 
талей с помощью ультразвука. Львов. 
1979; Акустика и ультразвуковая 
техника, в. 16. К., 1981; Матаушек 
И. Ультразвуковая техника. Пер. с 
нем. М., 1962. О. В. Таюпсенкп. 
УЛЬТРАЗВУКОВЕ звАрюван- 
НЯ — зварювання матеріалів за 
допомогою ультразвуку; вид зва¬ 
рювання тиском. Джерелом уль¬ 
тразвукових коливань є магніто¬ 
стрикційний перетворювач, з’єд¬ 
наний з акустич. концентратором, 
оснащеним зварювальним інстру¬ 
ментом — металевим наконечни¬ 
ком, що притискується до з’єд¬ 
нуваних матеріалів. У. з. най¬ 
частіше застосовують в електро- 
тех., електронній і радіотехнічній 
пром-сті. Ним з’єднують метали 
різної товщини (товщина одного 
з них — від кількох мікрометрів 
до 1,5 мм, другого — необмежена), 
деякі пластмаси. На початку 70-х 
рр. У. з. поширилося в медицині. 
УЛЬТРАЗВУКОВЙЙ ВЕРСТАТ— 
верстат для обробки твердих, в т. ч. 
крихких, матеріалів за допомогою 
ультразвуку. Розрізняють У. в. 
універсальні і спеціалізовані. До 
осн. частин У. в. (мал.) належать 
головка, всередині якої розміщено 
магнітострикційний перетворю¬ 
вач, та інструмент (найчастіше 
ним служить акустичний кон¬ 
центратор), що коливається під 
дією цього перетворювача. В про¬ 
цесі обробки ультразвукові коли¬ 
вання передаються інструментом 
суміші рідини з надтвердим (аб¬ 
разивним) порошком, яка нагні¬ 
тається насосом на поверхню об¬ 
роблюваної заготовки. Вдаряю¬ 
чись об поверхню заготовки, 
частинки порошку утворюють в 
ній контури торця інструмента. 
Значною мірою обробці сприяє 
явище акустичної кавітації в рі¬ 
дині. У. в. використовують для 
чистової обробки і доводки матриць 
штампів і прес-форм, поверхонь і 
отворів складної конфігурації, для 
нарізування зовн. різьби, граві¬ 
рувальних робіт тощо. 
«УЛЬТРАІМПЕРІАЛІЗМУ» ТЕ 
<5РІЯ — апологетична, антимар- 
ксистська концепція, що дає 
спотворену характеристику істор. 
місця імперіалізму; спрямована 
на обгрунтування можливості пе¬ 
реходу його на новий ступінь 
розвитку. Висунута К. Каутським 
1914. Він вважав, що суперечно¬ 
сті імперіалізму нібито можна 
подолати шляхом заміни його 
« ультра імперіалізмом». Останній 
видавався за нову фазу розвитку 
капіталізму і зображувався як 
об’єднання гол. капіталістичних 
д-в, де нібито усунуто міжімпе- 
ріалістичні суперечності й кон¬ 
флікти і тим самим можливість 
воєн між капіталістичними д-ва- 
ми. Антинаукову і реакційну суть 
«У.» т. викрив В. І. Ленін. Він 

«УЛЬТРАІМПЕРІ¬ 
АЛІЗМУ* ТЕОРІЯ 

Принципові схеми щі¬ 
линного (а) й потоко¬ 
вого (б) ультрамікро¬ 
скопів: 
/ — джерело світла; 
2 — конденсор; 
3 — оптична щілина; 
4 — освітлювальний об’¬ 
єктив; 
5 — кювета; 
6 — спостережний 
мікроскоп; 
7 — фотометричний 
клин. 
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УЛЬТРАКОРОТКО¬ 
ХВИЛЬОВА 
ТЕРАПІЯ 

Д. І. Ульянов. 

І. М. Ульяпов. 

показав, що зростання концентра¬ 
ції і централізації капіталістич¬ 
ного вироби, дійсно спричинює 
тенденцію до монополізації та ін¬ 
тернаціоналізації капіталу, ство¬ 
рення однієї «всесвітньої монопо¬ 
лії». Але цей процес відбуваєть¬ 
ся в антагоністичній боротьбі, 
коли не усуваються, а, навпаки, 
загострюються всі суперечності 
капіталізму. «У.» т. ігнорує кон¬ 
кретні історичні умови, в яких 
відбувається процес монополізації, 
ігнорує діяння нерівномірності 
економічного і політичного роз¬ 
витку капіталізму в епоху імпе¬ 
ріалізму закону. 
Сучас. праві опортуністи викори¬ 
стовують «У.» т. для обгрунту¬ 
вання соціально-економічних і со- 
ціально-політ. наслідків інтегра¬ 
ційних процесів у капіталістично¬ 
му світі, зокрема екон. інтеграції 
країн Зх. Європи [див. Європейсь¬ 
ке економічне товариство (ЄЕТ)]. 
«У.» т. має на меті відвернути 
трудящих від революційної бо¬ 
ротьби проти буржуазії, посіяти 
ілюзії про можливість мирного, 
безкризового розвитку капіталізму, 
про усунення антагоністичних су¬ 
перечностей в рамках капіталістич¬ 
ного ладу. А. І. Кредісов. 
УЛЬТРАКОРОТКОХВИЛЬОВА 
ТЕРАПІЯ — те саме, що й ультра¬ 
високочастотна терапія. 
УЛЬТРАМ ЕТАМОРФГЗМ — су¬ 
купність глибинних природних 
процесів у надрах Землі, які спри¬ 
чинюють диференціацію, перекри¬ 
сталізацію, а також розплавлен- 
ня гірських порід з мігматиза- 
цією (див. Мігма) й гранітизацією 
їх; один з видів метаморфізму. 
В процесі У. відбувається перероз¬ 
поділ компонентів з винесенням 
Са і Иа і привнесенням Зі й К, що 
зумовлює істотні зміни хім. скла¬ 
ду гірських порід та їхніх міне¬ 
ральних асоціацій. У. пов’язують 
з орогенною (див. Орогенез) ста¬ 
дією розвитку геосинклінальних 
областей (див. Геосинкліналь). 
Деякі геологи вважають, що У. є 
стадією розвитку регіонального ме¬ 
таморфізму. Термін «ультрамета- 
морфізм» ввів швед, геолог П. 
Холмквіст (1909). 

Р. І. Сіроиїтан. 
УЛЬТРАМІКРОСКОП (від лат. 
икга — понад, за межами і мікро¬ 
скоп) — оптичний прилад для до¬ 
слідження дрібних об’єктів, роз¬ 
міри яких менші за межу розділь¬ 
ності звичайних мікроскопів (див. 
Роздільна здатність). Принцип 
дії ультрамікроскопа грунтується 
на можливості виявлення цих 
об’єктів за дифракцією світла на 
них. Осн. частиною У. є звичай¬ 
ний мікроскоп з спец, освітлю¬ 
вальною системою для спостері¬ 
гання за т. з. методом темного 
поля. За цим методом досліджува¬ 
ний об’єкт освітлюється так, що 
лише розсіяні ним промені світла 
потрапляють в об’єктив мікроско¬ 
па. Саме вони утворюють на тем¬ 
ному фоні поля зору яскраві зоб¬ 
раження об’єктів у вигляді ди¬ 
фракційних плям. У. не дає оп¬ 
тичного зображення досліджува¬ 
них об’єктів, оскільки їхні дійсні 
розміри і форму неможливо виз¬ 
начити за величиною і формою 
дифракційних плям. За допомогою 
різних типів У. (мал.) визначають 

концентрацію і рух частинок у 
різних дисперсійних системах. У. 
винайшли 1903 австр. вчені Г. 
Зідентопф (1872—1940) і Р. Зіг- 
монді (1865—1929). Іл. с. 479. 
УЛЬТРАОСНбВНІ ГІРСЬКІ 
ПОРСЗДИ — група магматичних 
гірських порід, які не містять 
польових шпатів, мають низький 
вміст кремнезему і високий — маг¬ 
нію й заліза. Гол. породоутворю¬ 
ючими мінералами У. г. п. є олі¬ 
він, ромбічний і моноклінний пі¬ 
роксени. Утворюються в результа¬ 
ті кристалізації магми, що надхо¬ 
дить з верхньої мантії. Тіла У. г. 
п. у твердому стані можуть бути 
витиснуті з глибинних горизонтів 
земної кори. Під діянням мета¬ 
морфізму У. г. п. перетворюються 
на серпентиніти, амфіболіти, 
сланці. У. г. п. складають офіолі- 
тові (див. Офіоліти) пояси, а та¬ 
кож входять до складу земної 
кори океанічного типу. В Рад. 
Союзі поширені на Уралі, Польсь¬ 
кому п-ові, в Сибіру, на Украї¬ 
ні, Кавказі, в Казахстані. З ними 
пов’язані родовища нікелевих, ко¬ 
бальтових, хромітових, платинових 
руд, тальку, магнезиту, азбесту. 
Синоніми: ультрабазити, гіперба- 
зити, ультрамафіти. 

/. Б. Щербаков. 
УЛЬТРАФІЛЬТРАЦІЯ (від лат. 
икга — понад, за межами і філь- 
трація) — продавлювання рідини 
крізь напівпроникну мембрану, 
що пропускає, залежно від її ви¬ 
бірковості, частинки (молекули) 
з максимальним розміром в ме¬ 
жах від кількох мкм до сотих ча¬ 
сток мкм і не пропускає макромо¬ 
лекули, клітини і колоїдні частин¬ 
ки більших розмірів. Мембрани 
для У. звичайно виготовляють з 
синтетичних полімерів. У. широко 
застосовується в мікробіології, 
біохімії, фармакології, медицині 
та пром-сті для концентрування, 
очищення і фракціонування бага¬ 
токомпонентних зависей і розчинів. 

В. Г. Бабський. 

У Л ЬТ Р АФІ о л £то В А МІК РО- 
СКОГіГЯ — метод дослідження 
мікрооб’єктів в ультрафіолето¬ 
вому промінні. У. м. дає змогу 
збільшити роздільну здатність мік¬ 
роскопа та контрастність зображен¬ 
ня. У. м. розширює межі мікро¬ 
скопічних досліджень завдяки вла¬ 
стивості прозорих у видимому світ¬ 
лі частинок багатьох речовин, зо¬ 
крема тих, що входять до вмісту 
клітин організмів, поглинати хвилі 
ультрафіолетового проміння (УФ- 
проміння) певної довжини і то¬ 
му відрізнятися в УФ-зображен- 
ні. Зображення в У. м. реєстру¬ 
ється за допомогою фотографуван¬ 
ня, електроннооптичного пере¬ 
творювача чи люмінесціюючого 
екрана. У. м. застосовують в біоло¬ 
гії, медицині (зокрема, в цитохі¬ 
мії), мінералогії тощо. 
УЛЬТРАФІОЛЕТОВЕ ПРОМГН- 
НЯ, ультрафіолетове випроміню- 
вання — електромагнітне випромі¬ 
нювання з довжиною хвилі X = 
400 -і- 10 нм, що займає найбільш 
короткохвильову ділянку оптич¬ 
ного спектра (див. Світло). У. п. 
поділяють на звичайне (\ = 400 -г- 
-г- 200 нм) і таке, що дуже пог¬ 
линається повітрям (\ ~ 200 -г- 
-Т- 10 нм). Спектр У. п. може бути 
лінійчастим (випромінювання ней¬ 

тральних та іонізованих атомів), 
смугастим (випромінювання мо¬ 
лекул) і неперервним (випроміню¬ 
вання високотемпературної плаз¬ 
ми, синхротронне випромінюван¬ 
ня). Джерелами У. п. є газорозряд¬ 
ні лампи, лазерні системи, особли¬ 
во ексимерні лазери. Приймача¬ 
ми його служать звичайні фото¬ 
графічні матеріали, фоторези- 
стори, фотодіоди, фотолюміно- 
фори, іонізаційні камери, лічиль¬ 
ники фотонів. У. п. використо¬ 
вують у наук, дослідженнях для 
встановлення енерг. структури ре¬ 
човини, в люмінесцентному ана¬ 
лізі, астрофізиці і фізиці Сонця, 
криміналістиці, медицині. Відкри¬ 
ли його 1801 незалежно один від 
одного нім. фізик І. Ріттер (1766— 
1810) і англ. фізик У. Волластон 
(1766—1828). 
В основі біологічної дії 
У. п. лежать хім. зміни молекул 
біополімерів в організмі. Під впли¬ 
вом невеликих доз У. п. в шкірі 
людини і тварин утворюються біо¬ 
логічно активні речовини {гіста¬ 
мін, вітаміни групи О та ін.), що 
сприяє стійкості до інфекцій, нор¬ 
малізації процесів обміну речо¬ 
вин, гіпосенсибілізації (див. Сен¬ 
сибілізація). Під дією У. п. спо¬ 
стерігається почервоніння шкіри 
(еритема), що звичайно перехо¬ 
дить в захисну пігментацію — за¬ 
гар. Великі дози У. п. можуть 
спричинювати ураження очей, опі¬ 
ки шкіри. Надмірні і часті до¬ 
зи У. п. в деяких випадках ді¬ 
ють канцерогенно (див. Канцероге¬ 
нез). В рослинах У. п. змінює ак¬ 
тивність ферментів і гормонів, 
впливає на синтез пігментів, інтен¬ 
сивність фотосинтезу. Клітини 
мікроорганізмів під дією У. п. 
гинуть або в них збільшується 
частота мутацій. Внаслідок силь¬ 
ного мутагенного ефекту У. п. ви¬ 
користовують при генетичних дос¬ 
лідженнях, селекції рослин і мі¬ 
кроорганізмів (продуцентів анти¬ 
біотиків, амінокислот, білкової 
маси) тощо. Про застосування 
У. п. в медицині див. Світлоліку¬ 
вання. М. П. Лисиця 

(У. п. у фізиці). 

УЛЬТРАЦЕНТРИФУГУ ВАННЯ 
(від лат. икга — понад, за межами 
і центрифуга) — метод поділу і 
дослідження високомолекулярних 
речовин, вірусів і субклітинних 
частинок, що містяться у зависі 
або розчині, за допомогою ультра- 
центрифуги. Відцентрове поле при 
ультрацентрифугуванні, яке ство¬ 
рюється при обертанні ротора, іс¬ 
тотно перебільшує прискорення 
сили тяжіння (до 5-105 §). Пре¬ 
паративне У., при якому ви¬ 
користовують бакетні, кутові, зо¬ 
нальні і протонні ротори, застосо¬ 
вують для виділення біополімерів 
та частинок в кількості, достатній 
для практичних цілей (напр., для 
очищення білків, нуклеїнових кис¬ 
лот або вірусів при одержанні 
вакцин). Аналітичне У. дає 
змогу визначати гомогенність пре¬ 
паратів біополімерів і частинок, 
їхні константи седиментації, мол. 
масу, досліджувати процеси асо¬ 
ціації — дисоціації. В. Г. Бабський. 
Ульчі, ольчи (самоназва — нані, 
букв.— люди) — народ, який жи¬ 
ве на нижньому Амурі, в Ульчсь- 
кому р-ні Хабаров. краю РРФСР. 
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Чисельність — 2,6 тис. чол. (1979, 
перепис). Мова — ульчська (див. 
Ульчська мова). В етногенезі У. 
брали участь тайгові тунгуси, дав¬ 
не аборигенне населення та ін. 
етнічні елементи. До 19 ст. в У. 
існували патріархальне рабство, 
кривава помста, шаманство. Осн. 
заняттями були рибальство, мис¬ 
ливство, мор. звіробійний проми¬ 
сел. За Рад. влади життя У. до¬ 
корінно змінилося. У. працюють у 
колгоспах. Ліквідовано неписьмен¬ 
ність. Склалася нац. інтелігенція. 
Ульчська мОва — мова уль- 
чів. Належить до тунгусо-маньч¬ 
журських мов (найближча до на¬ 
найської). Характерні риси У. м.: 
розрізнювання довгих і коротких 
голосних, сингармонізм. Морфо¬ 
логічна будова — суфіксально^ 
аглютинативна (є й аналітичні 
форми та конверсія), іменнико¬ 
ві властиві категорії числа, від¬ 
мінка, присвійності та ін. Порядок 
слів у реченні відносно сталий. 
Літ.: Суник О. П. Ульчский язьїк. 
В кн.: Язьїки народов СССР, т. 5. 
Л., 1968. О. 77. Суник. 
УЛЬЯНОВ Дмитро Ілліч [4 (16). 
VIII 1874, м. Симбірськ, тепер 
м. Ульяновськ — 16.УІІ 1943, 
Горки Ленінські, похований у 
Москві] — рад. парт, і держ. діяч, 
учасник революц. руху в Росії; 
брат В. І. Леніна. Член Комуніс¬ 
тичної партії з 1903. В революц. 
русі з 1894. З 1893 навчався в 
Моск. ун-ті, закінчив мед. ф-т 
Юр’євського (Тартуського) ун-ту 
(1901). В Москві брав участь у 
роботі марксистських гуртків, мос¬ 
ковського «Робітничого союзу*. 
З 1900 — агент «Искрьі», зокрема 
1902 в Одесі, де працював лікарем, 
1903—04 вів революц. роботу в 
Києві (брав участь у роботі Ро¬ 
сійського бюро ЦК, що діяло в 
місті до поч. 1904; в Києві був за¬ 
арештований і майже рік перебу¬ 
вав у Лук’янівській в’язниці). В 
1905—07 працював у Симбірську, 
входив до складу місцевого к-ту 
РСДРП. У 1906—11 — лікар у 
Серпуховському пов. Моск. губ. 
В 1911—14 — у Феодосії. У 1914— 
18 — військ, лікар у Севастополі, 
Одесі, сан. управлінні Рум. фрон¬ 
ту, вів революц. роботу серед 
солдатів. Учасник боротьби за вла¬ 
ду Рад у Криму. В кінці 1917 — 
на поч. 1918 — член редколегії газ. 
<Таврическая правоа» (Севасто¬ 
поль), 1918—19 — в парт, підпіл¬ 
лі в Криму. В 1919 — член Євпа¬ 
торійського парт, к-ту та ревкому, 
заст. голови Крим. Раднаркому, 
нарком охорони здоров’я. В 1920— 
21 — член Кримського обкому 
РКП(6) і ревкому. З 1921 працю¬ 
вав в апараті Наркомздоров’я 
РРФСР, у Комуністичному ун-ті 
ім. Я. М. Свердлова, на наук.- 
мед. роботі. Автор спогадів і ста¬ 
тей про В. І. Леніна. 

77. 7. Павлюк. 
У 71 ЬЙ Н О В Ілля Миколайович 
[19 (31).VII 1831, Астрахань — 
12(24).І 1886, м. Симбірськ, тепер 
м. Ульяновськ]—діяч нар. освіти 
в Росії, педагог-демократ. Батько 
В. І. Леніна. Закінчив Казан, ун-т 
(1854). Викладав фізику і матема¬ 
тику в Пензенському дворян, ін-ті 
(1855 — 63), в чоловічій гімна¬ 
зії та Марийському жіночому 
уч-щі в Нижньому Новгороді (те¬ 

пер м. Горький; 1863—69). У 1869 
У. призначено інспектором, а 
1874 — директором нар. уч-щ 
Симбірської губ. За час діяльності 
У. на посаді директора нар. уч-щ 
було відкрито 450 сільс. шкіл (чи¬ 
мало з них збудовано за проектом 
У.), створено ряд шкільних б-к. 
Пед. погляди У. формувалися під 
впливом революц.-демократичних 
ідей М. Г. Чернишевського й 
М. О. Добролюбова. У. був послі¬ 
довником К. Д. Ушинського. За У., 
школа повинна виконувати три 
осн. завдання: формувати в учнів 
правильні погляди на навколиш¬ 
ній світ шляхом навчання елемен¬ 
тарних основ наук, знань; сприяти 
набуттю практичних відомостей 
і навичок, необхідних у житті; 
розвивати і вдосконалювати у ді¬ 
тей їхні природні сили і здібності. 
Великого значення надавав пра¬ 
вильній організації фіз. підготов¬ 
ки дітей, вихованню естетичних 
почуттів. У. сприяв розвиткові 
нац. шкіл для дітей чувашів, мор- 
довців і татар, а також підготовці 
пед. кадрів для цих шкіл. Серед 
його учнів — чуваський просві¬ 
титель І. Я. Яковлєв. Був організа¬ 
тором і керівником учительських 
з’їздів. Ім’я І. М. Ульянова при¬ 
своєно пед. ін-тові в Ульяновську. 
Літ.: Ульянова М. И. Отец Владими¬ 
ра Ильича Ленина — Илья Николаевич 
Ульянов. М.—Л. 1931; Воспоминания 
родньїх о В. И. Ленине. М., 1955; 
Крупская Н. К. Детство и ранняя 
юность Ильича. В кн.: Крупская 
Н. К. Педагогические сочинения, т. 6. 
М., 1959; Алпатов Н. И. Педагогиче- 
ская деятельность И. Н. Ульянова. 
М.-Л., 1946; Шагинян М. С. Се- 
мья Ульяновмх. М., 1982. 

М. П. Ніжинський. 

ульЯнов Михайло Олександ¬ 
рович (н. 20.ХІ 1927, с. Бергамак, 
тепер Муромцевського р-ну Ом. 
обл.) — рос. рад. актор, нар. арт. 
СРСР (з 1969). Член КПРС з 1951. 
Навчався в драм, студії при Ом¬ 
ському театрі, з 1950, після закін¬ 
чення Театр, уч-ща ім. Б. Щукіна, 
працює в Театрі ім. Є. Вахтангова 
(Москва). Серед ролей — Сергій 
(•«Іркутська історія» Арбузова), Ро¬ 
гожин («Ідіот» за Достоєвським), 
Іван Горлов («Фронт» Корнійчу¬ 
ка), Антоній («Антоній і Клеопат- 
ра» Шекспіра). Знімається в кіно: 
фільми «Голова», «Брати Карама- 
зови», «Блокада», «Приватне жит¬ 
тя», «Якщо ворог не здається...» 
(1983, на Київ, кіностудії худож. 
фільмів ім. О. П. Довженка). 
Делегат XXV і XXVI з’їздів 
КПРС, член Центр. Ревізійної Ко¬ 
місії КПРС (з 1971). Нагородже¬ 
ний орденами Леніна, Жовтневої 
Революції. Ленінська премія, 1966. 
Держ. премія СРСР, 1983. Порт¬ 
рет, с. 483. 
Те.: Моя профессия. М., 1976. 

УЛЬЯНОВ Олександр Ілліч [31. 
III (12.IV) 1866, Нижній Новгород, 
тепер м. Горький — 8 (20)^ 1887, 
Шліссельбург, тепер м. Петрокрє- 
пость] — революц. народник. Стар¬ 
ший брат В. І. Леніна. Закінчив 
Симбірську гімназію, вступив до 
Петерб. ун-ту (1883). Брав участь 
у студентських нелегальних збо¬ 
рах, демонстраціях, вів пропаган¬ 
ду в робітн. гуртках. Один з орга¬ 
нізаторів і керівників «Терористич¬ 
ної фракції партії ,,Народна во¬ 
ля“» (1886). Готував замах на 

Олександра НІ. У березні 1887 за¬ 
арештований. На суді виголосив 
програмну промову. Був страчений 
разом із своїми чотирма товари¬ 
шами — учасниками підготовки 
замаху (див. Первомартовці). 
Схиляючись перед пам’яттю бра¬ 
та, його самовідданістю й мужніс¬ 
тю, В. І. Ленін, однак, відкинув 
обраний народниками шлях теро¬ 
ристичної боротьби. 
Літ.: Сутирін В. Олександр Улья¬ 
нов (1866-1887). К., 1981. 
УЛЬЯНОВ Петро Мартинович 
[11(23).VII 1899, с. Пацинь, тепер 
Смол. обл.— 31.III 1964, Київ] — 
укр. рад. скульптор. У 1927 закін¬ 
чив Харків, художній ін-т, 1931 — 
Вищий художньо-тех. ін-т у Ле¬ 
нінграді. В 1931—49 (з перервами) 
викладав у Київ, художньому 
ін-ті, 1936—64 — в Київ. буд. 
інституті. Твори: пам’ятник М. О. 
Щорсу в Житомирі (1931—32, у 
співавт., не зберігся); компози¬ 
ції — «Герой Жовтня» («Червоно- 
флотець», 1931), «Червоноармієць» 
(1934), бюст Серго Орджонікідзе 
(1937), «В. І. Ленін» (1938), порт¬ 
рет Маршала Рад. Союзу І. Конє- 
ва (1945, у співавт.), бюст Героя 
Рад. Союзу С. Руднєва (1947), 
«Тарас Шевченко» (1959). Скульп¬ 
тури У. зберігаються в Київ. 
ДМУОМ. 
Те.: Мій творчий шлях. «Образо¬ 
творче мистецтво», 1936, № 3. 

УЛЬЙНОВА Анна Іллінічна — 
див. Єлізарова-Ульянова А. І. 
УЛЬЯНОВА Марія Іллінічна 
[6 (18).ІІ 1878, м. Симбірськ, тепер 
м. Ульяновськ— 12.VI 1937, Моск¬ 
ва] — професіональна революціо¬ 
нерка, парт, і держ. діяч. Член 
Комуністичної партії з 1898. Се¬ 
стра В. І. Леніна. Навчалася на 
Вищих жіночих курсах у Москві, 
1898—99 — в Брюссельському 
ун-ті. Брала участь у роботі мос¬ 
ковського «Робітничого союзу». З 
1900 — агент «Искрьт», брала 
участь у створенні й роботі Бюро 
рос. орг-ції «Искрьі». Вела парт, 
роботу в Москві, Києві (1903— 
04), Петербурзі, Саратові, в за¬ 
кордонних більшовицьких групах. 
Не раз зазнавала арештів. Після 
Лютневої революції 1917 коопто¬ 
вана в Бюро ЦК РСДРП(б). З бе¬ 
резня 1917 до 1929 — відповідаль¬ 
ний секретар і член редколегії газ. 
«Правда». Один з організаторів 
робсількорівського руху. Брала 
активну участь у роботі Ін-ту 
В. І. Леніна, у створенні Центр, 
музею В. І. Леніна. На XIV— 
XVI з’їздах ВКП(б) обиралася чле¬ 
ном ЦКК. З 1934 — член Комісії 
рад. контролю. З 1935 — член 
ЦВК СРСР. Нагороджена орденом 
Леніна. Похована в Москві на 
Красній площі біля Кремлівської 
стіни. 
УЛЬЯНОВА Марія Олександрів¬ 
на [22.11 (6.ІІІ) 1835, Петербург — 
12 (25).VII 1916, Петроград] — 
мати В. І. Леніна. Н. в сім’ї ліка¬ 
ря. Здобула домашню освіту. В 
1863 екстерном склала екзамени 
на звання нар. вчительки. Всі 
знання й сили віддала вихованню 
своїх дітей, які стали видатними 
революціонерами, була їхнім ідей¬ 
ним другом, підтримувала їх у 
революц. боротьбі (зокрема, під 
час перебування її в Києві 1903— 
04, коли заарештували А. І. Єліза- 

УЛЬЯНОВА 

О. І. Ульянов. 

М. І. Ульянова. 

М. О. Ульянова# 

31 УРЕ, т. 11 
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УЛЬЯНОВИХ СІМ’Ї 
МЕМОРІАЛЬНА 
КВАРТИР А-МУЗЕЙ 

рову-Ульянову, М. 1. та Д. 1. 
Ульянових). У 1909, 1911 і 1913 
У. приїздила в Алушту, Бердянськ, 
Феодосію до своїх дітей, які вели 
тут революц. роботу. В. І. Ленін, 
перебуваючи в еміграції, постійно 
листувався з матір’ю, проявляв 
велику турботу про неї. 
УЛЬЯНОВИХ СІМ’Ї МЕМОРІ¬ 
АЛЬНА КВАРТЙРА-МУЗбЙ у 
Києві. Відкрито 21.XII 1977 в бу¬ 
динку, де в жовтні 1903 — липні 
1904 жили мати і сестри В. І. 
Леніна. В музеї експонуються фо¬ 
токопії листів і листівок В. І. 
Леніна, який перебував тоді у 
Швейцарії, листів Д. І. Ульяно- 
ва, М. І. Ульянової, Г. М. Кржи- 
жановського та інші документи. 
УЛЬЯНОВКА — місто Кіровогр. 
обл. УРСР, райцентр, на р. Си¬ 
ниці (прит. Пд. Бугу). Залізнич¬ 
на ст. Грушка. Засн. на поч. 80-х 
рр. 19 ст. під назвою Грушки. Рад. 
владу встановлено в січні 1918. 
З 1924 селище має сучас. назву. 
З 1974 У.—місто. У місті — цукр., 
кукурудзокалібрувальний та соко¬ 
вий з-ди, харч, комбінат, цех про¬ 
дукції з незбираного молока Гайво- 
ронського маслозаводу, міжгосп. 
буд. орг-ція, райсільгосптехніка, 
райсільгоспхімія, комбінат побуто¬ 
вого обслуговування. Профес.-тех. 
училище, 5 заг.-осв., музична та 
спорт, школи, лікарня, 2 будинки 
культури, 3 бібліотеки. У 1932 У. 
відвідав рад. парт, і держ. діяч 
С. В. Косіор. 
УЛЬЯНОВСЬК — місто, облас¬ 
ний центр РРФСР. Розташований 
на берегах Волги і Свіяги. Вузол 
залізнич. та автомоб. шляхів, аеро¬ 
порт. 509 тис. ж. (1983). Поділя¬ 
ється на 4 міські райони. Засн. 
1648 як фортеця Синбірськ. У 
1670 її тримали в облозі загони 
С. Т. Разіна. З 1780 — Симбірськ, 
центр намісництва, з 1796 — губер¬ 
нії. В 70-х рр. 19 ст. у місті виник¬ 
ли народницькі гуртки. З 1869 
тут почав працювати інспектором 
нар. училищ Симбірської губ. 
І. М. Ульянов, у сім’ї якого 
10 (22).IV 1870 народився В. І. 
Ульянов (Ленін). Дитинство і 
юність В. І. Леніна пройшли в 
Симбірську. З містом пов’язані 

імена М. О. Ульянової, О. І. 
Ульянова, А. І. Єлізарової-Улья- 
нової, М. І. Ульянової, Д. І. Улья¬ 
нова. В 1904 в Симбірську бу¬ 
ло створено більшовицьку групу 
РСДРП. Рад. владу встановлено 
10 (23).ХІІ 1917. З 22.VII до 12.ІХ 
1918 місто було в руках білоче- 
хів (див. Чехословацького корпу¬ 
су заколот 1918). 9.У 1924 Сим¬ 
бірськ перейменовано на У. З 
1943 У.— обл. центр. Місто наго¬ 
роджено орденом Леніна (1970). 

покриві переважають чорноземи. 
Під лісом (мішані ліси, соснові 
бори) 25 % території області. В 
госп. комплексі У. о. провідне 
місце належить машинобудуванню 
та металообробці; розвинуте с. г. 
зерново-тваринницького напряму. 
Машинобудування спеціалізується 
на автомобілебудуванні (вироби. 
автомобілів«УАЗ», малолітражних 
двигунів), верстатобудуванні, ви¬ 
роби. електротех. продукції, хім. 
устаткування, с.-г. машин. Осн. 

Ульяновськ. Панорама міста. На передньому плані — Ленінський меморіал. 

Провідна галузь пром-сті — ма¬ 
шинобудування та металообробка, 
у т. ч. приладобудування (з-ди: 
автомоб., важких унікальних 
верстатів, моторний, <Контактор», 
<Автозапчастинам, маш.-буд., гідро¬ 
апаратури, приладобудівний). Се¬ 
ред ін. підприємств — шкіряно- 
взут. комбінат, трикотажна й меб¬ 
лева ф-ки, домобуд. комбінат. 
Розвинута харч, та буд. матеріалів 
прсм-сть. В У.— політех., с.-г. і 
пед. ін-ти, філіал Куйб. планового 
ін-ту, 12 серед, спец. навч. закла¬ 
дів. Будинок-музей В. І. Леніна, 
Ленінський меморіал (Ульяновсь¬ 
кий філіал Центр, музею В. І. 
Леніна), краєзнавчий і худож. му¬ 
зеї (філіал — художня галерея 
«В. І. Ленін в образотворчому мис¬ 
тецтві»). Театри—драм, та ля¬ 
льок, філармонія. 
У місті народилися рос. письмен¬ 
ники М. М. Язиков, І. О. Гонча- 
рову Д. В. Григорович. 
ульяновська Область — 
у складі РРФСР. Утворена 19.1 
1943. Площа 37,3 тис. км2. Нас. 
1289 тис. чол. (на 1.1 1983). Осн. 
населення — росіяни, живуть та¬ 
кож татари, чуваші, мордва та ін. 
Міськ. нас.— 67 %. Поділяється 
на 20 районів, має 6 міст і 32 с-ща 
міськ. типу. Центр — м. Улья¬ 
новськ. У. о. нагороджено орденом 
Леніна (1966). Більшу частину об¬ 
ласті займає Приволзька височи¬ 
на (вис. до 341 м), розчленована 
річковими долинами. Поверхня 
лівобережної частини області яв¬ 
ляє собою пологу рівнину. Клі¬ 
мат помірно континентальний. Пе¬ 
ресічна т-ра січня —13°, липня 
+ 19°. Опадів 300—500 мм на рік. 
Гол. ріка — Волга та її притоки Су- 
ра, Свіяга, Великий Черемшан та 
ін. В межах У. о. — Куйбишевсь- 
ке водосховище. Область лежить 
у зоні лісостепу. В грунтовому 

підприємства — в Ульяновську. 
Легка пром-сть представлена ви¬ 
роби. вовняних тканин, трикота¬ 
жу, тех. сукна, хромових шкір, 
взуття, килимових виробів, нетка¬ 
них матеріалів (Ульяновськ, Ди- 
митровград, Бариш, Інза та ін.). 
Розвинута пром-сть буд. матеріа¬ 
лів (цемент, теплоізоляційні мате¬ 
ріали тощо). Осн. галузі харч, 
пром-сті: борошномельна, круп’я¬ 
на, маслосироробна, м’ясна, спир¬ 
това, кондитерська. Заготівлі й 
переробка деревини, зокрема ви¬ 
роби. картону, паперу, меблів. 
Провідне місце в структурі посів¬ 
них площ займають зернові, у 
т. ч. пшениця, жито, просо, гречка, 
ячмінь, овес. Вирощують також 
соняшник, картоплю, цукр. буря¬ 
ки та кормові культури. Тварин¬ 
ництво м’ясо-мол. напряму. Тер. 
області перетинають з-ці Рязань — 
Інза — Ульяновськ — Димитров- 
град — Уфа, Пенза — Сизрань, 
Казань — Волгоград. Судноплавст¬ 
во по Волзі. Розвинутий також 
автомоб., повітр. та трубопровід¬ 
ний (нафтопровід <Дружба») 
транспорт. В області — 3 вузи (в 
Ульяновську), 20 серед, спец, 
навч. закладів. Ленінський мемо¬ 
ріал (Ульяновський філіал Центр, 
музею В. І. Леніна) та Будинок- 
музей В. І. Леніна; музеї: крає¬ 
знавчий, худож. (філіал — худож. 
галереям В. І. Ленін в образотвор¬ 
чому мистецтві») — в Ульянов¬ 
ську. Театри: драм, та ляльок в 
Ульяновську, драм.— в Димиг- 
ровграді. На території області — 
5 санаторіїв. 
УЛЬЯНОВСЬКИЙ РАЙбН — на 
Зх. Кіровогр. обл. УРСР. Утворе¬ 
ний 1928. Площа 0,7 тис. км2. Нас. 
35,7 тис. чол. (1983). У районі — 
26 населених пунктів, підпорядко¬ 
ваних міській і 14 сільс. Радам 
нар. депутатів. Центр — м. Улья- 
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новка. У. р. розташований у пд. 
частині Придніпровської височини. 
Поверхня — хвиляста рівнина з 
розвинутою сіткою ярів, балок, 
річкових долин. Корисні копали¬ 
ни: глини, граніт. Річки —Пів¬ 
денний Буг (на пд. межі району) 
та його прит. Синиця. Грунти чор^ 
ноземні. Лежить у лісостеповій 
зоні. Ліси (дуб, граб, клен, ясен) 
займають 0,9 тис. га. Найбільше 
пром. підприємство району — 
Ульяновський цукр. з-д. Комбі¬ 

нат побутового обслуговування 
(Ульяновка). С. г. району спеціалі¬ 
зується на вирощуванні зернових 
(озима пшениця, ячмінь, кукуру¬ 
дза) і тех. (цукр. буряки, соняш¬ 
ник) культур та вироби, молока, 
яловичини й свинини. Розвива¬ 
ються вівчарство та птахівництво. 
Площа с.-г. угідь 1982 становила 
58 тис. га, у т. ч. орні землі — 
55,8 тис. га, сіножаті й пасови¬ 
ща — 1,8 тис. га. В У. р.— 13 кол¬ 
госпів, радгосп, райсільгосптехні- 
ка, райсільгоспхімія. Залізнична 
ст. Грушка. Автомоб. шляхів — 
305 км, у т. ч. з твердим покрит¬ 
тям — 204 км. У районі — профес.- 
тех. уч-ще, 19 заг.-осв., музична і 
спорт, школи; 26 лік. закладів, 
у т. ч. З лікарні. 16 будинків куль¬ 
тури, 11 клубів, 40 кіноустановок, 
25 б-к. У районі видається газ. 
«Ленінець» (з 1935). В. Г. Блідар. 

М. Б. Уманський. Ескіз декорації 
до п’єси О. Крона «Боягуз». 1935. 

УМАНЕЦЬ Олександр Олексійо¬ 
вич [11 (23).X 1808, Сімферополь 
— 14 (26).XII 1877, Петербург] — 
діяч в галузі карантин, справи. 
Закінчив Моск. ун-т (1830). Був 
директором Одес. карантин, кон¬ 
тори (1840—48). В 1842—43 у скла¬ 
ді урядової комісії, разом з одес. 
лікарями М. І. Врачком та М. Є. 
Черниковим, проводив у Єгипті 
досліди з знезаражування одягу 
хворих на чуму діянням тепла. 
Звіт про роботу комісії опубліко¬ 
вано 1845 (згодом перекладений 
нім. та франц. мовами). У. описав 
карантинні засоби при боротьбі 
з чумою в Ізмаїлі та Феодосії, 
1850 видав книгу про подорож до 
Єгипту, Аравії, Палестини. 

М. К. Боровій. 
Уманський Еммануїл Соломо- 
нович [н. 9 (22).VI 1916, Київ] — 
укр. рад. вчений у галузі механіки 
твердого деформівного тіла, док¬ 
тор тех. наук (з 1966), професор (з 
1967). Закінчив (1939) Київ, інду¬ 
стріальний (тепер політехнічний) 
ін-т, з 1947 викладає в цьому ж 
вузі. Одночасно працював (1966— 
77) в Ін-ті проблем міцності АН 
УРСР. Осн. праці — з прикладної 
теорії пружності і механіки мате¬ 
ріалів, зокрема композиційних. 
Держ. премія УРСР, 1980. Держ. 
премія СРСР, 1982. 
УМАНСЬКИЙ Моріц Борисович 
[23.11 (8.III) 1907, Житомир — 
19.XII 1948, Київ] — укр. рад. ху¬ 
дожник театру і кіно. В 1923—26 
навчався у Київ, худож.-індустр. 
профшколі у К. Трохименка і М. 
Позика, 1926—ЗО — Київ, худож¬ 
ньому ін-ті у В. Татліна та К. 
Єлеви. Серед оформлень до вистав: 
в Київ. укр. драм, геатрі ім. І. 
Франка — «Справа честі» І. Ми- 
китенка (1931), «Загибель ескад¬ 
ри» О. Корнійчука (1933, у спів- 
авт.), «Украдене щастя» І. Фран¬ 
ка (1939), «Дванадцята ніч» У. 
Шекспіра (1948); у Київ. рос. драм, 
театрі ім. Лесі Українки —«Камін¬ 
ний господар» Лесі Українки 
(1946); у кіно — на Київ, студії 
худож. фільмів (тепер ім. О. Дов¬ 
женка) — «Щорс» (1935—37), 
«Нескорені» (1944), «Подвиг роз¬ 
відника» (1947). Держ. премія 
СРСР, 1948. 
Літ.: Неллі В. Моріц Уманський. К., 
1967. 

УМАНСЬКИЙ Юліан Олександ¬ 
рович (4.VII 1926, Херсон — 10.Х 
1981, Київ) — укр. рад. онколог- 
імунолог, доктор мед. наук 
(з 1966), професор (з 1967). Член 
КПРС з 1958. Закінчив Київ. мед. 
ін-т (1948). З 1971 — зав. відділом 
імунології канцерогенезу Ін-ту 
проблем онкології АН УРСР. Осн. 
праці присвячені вивченню специ¬ 
фічних імунологічних компонен¬ 
тів взаємовідношення пухлини і 
організму на моделях хімічного і 
вірусного канцерогенезу, а також 
вивченню імунологічної реактивно¬ 
сті онкологічних хворих. Автор 
монографії «Імунологічна реактив¬ 
ність при раку». Держ. премія 
УРСР, 1981. І. А. Смирнова. 
Уманський педагогіч¬ 
ний ІНСТИТУТ імені П. Г. Ти¬ 
чини — вищий навч. заклад М-ва 
освіти УРСР. Засн. 1930 як ін-т 
соц. виховання з трирічним строй 
ком навчання. В 1933 перетворений 
на пед. ін-т. У 1967 вузу присвоєно 

ім’я П. Г. Тичини. В 1982/83 навч. 
р. в ін-ті було 3 ф-ти: природни¬ 
чий, підготовки вчителів поч. кла¬ 
сів, підготовки вчителів заг.-тех. 
дисциплін і праці, на яких навча¬ 
лося 2369 студентів, зокрема 1209 
— на денному відділенні. Є заочне 
відділення. В б-ці ін-ту — 200 
тис. одиниць зберігання. За роки 
існування ін-т підготував 15,5 тис. 
спеціалістів. В. Л. Сенчило. 
Уманський полк — адм.- 
тер. і військ, одиниця на Правобе¬ 
режній Україні в 2-й пол. 17 ст. 
Створений улітку 1648, на почат¬ 
ку визвольної війни українського 
народу 1648—54. До У. п. входила 
територія сучас. зх. частини Чер¬ 
кас. і сх. частини Вінн. областей. 
На Пд. межував з володіннями 
Кримського ханства, захищаючи 
Правобережну Україну від тур.- 
татарської агресії. Адм. центр — 
м. Умань. За реєстром 1649, в У. 
п. було 3083 козаки. Складався 
з 14 сотень. Козаки У. п. під про¬ 
водом полковників І. Ганжі (1648), 
Й. Глуха (1649—54) під час виз¬ 
вольної війни 1648—54 брали 
участь у битвах під Пилявцями 
(1648), Зборовом (1649), Берестеч¬ 
ком (1651), Батогом (1652), Жван- 
цем (1653), на чолі з І. Ю. Серби- 
ним — у нар. повстанні 1664—65. 
За Андрусівським перемир'ям 
1667 У. п. разом з Правобережною 
Україною залишився під владою 
шляхет. Польщі. Внаслідок масо¬ 
вого переселення козаків і селян 
із спустошеного тур.-тат. нападни¬ 
ками Правобережжя на Лівобереж¬ 
ну і Слобідську Україну У. п. 
в кінці 70-х рр. 17 ст. припинив 
існування. 
Уманський район — у пд.- 
зх. частині Черкас, обл. УРСР. 
Утворений 1923. Площа 1,4 тис. 
км2. Нас. 61,2 тис. чол. (1983). У 
районі — 53 населені пункти, під¬ 
порядковані 32 сільс. Радам нар. 
депутатів. Центр — м. Умань. 
У. р. розташований в межах При¬ 
дніпровської височини. Поверхня 
хвиляста, з значним ступенем роз¬ 
членування. Корисні копалини — 
граніт, глина. Річки: Синиця, Ят- 
рань з прит. У манкою та Ревухою 
(усі — бас. Пд. Бугу). Грунти сірі, 
світло-сірі опідзолені та чорнозем¬ 
ні. Лежить у лісостеповій зоні. 
Ліси (дуб, граб, липа, клен, ясен) 
займають 6,1 тис. га. Осн. пром. 
і культур, центр району — міс¬ 
то обл. підпорядкування Умань. 
Найбільші підприємства району: 
уманські консервний та мол. з-ди, 
тепличний комбінат, Рижавський 
цукр. комбінат (с. Колодисте). Ра¬ 
йонний комбінат побутового об¬ 
слуговування (Умань). Спеціалі¬ 
зація с. г.—землеробство зерново^ 
буряківничого, тваринництво мол.- 

УМАНСЬКИЙ 
РАЙОН 

М. О. Ульянов. 

Уманський педагог іч* 
ний інститут імені 
Г1. Г. Тичини.1 
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УМАНСЬКИЙ 
СІЛЬСЬКОГОСПО¬ 

ДАРСЬКИЙ 
ІНСТИТУТ 

м’ясного напрямів. Площа с.-г. 
угідь 1982 становила 104,5 тис. га, 
у т. ч. орні землі — 98,8 тис. га. 
Гол. культури: озима пшениця, 
кукурудза, горох, ячмінь, цукро¬ 
ві буряки, соняшник. В У. р. — 
27 колгоспів, 6 радгоспів, навч. 
г-во Уманського с.-г. ін-ту (с. 
Родниківка), райсільгосптехніка, 
райсільгоспхімія. Залізничні стан¬ 
ції: Умань, Яроватка. Автомоб. 
шляхів — 497 км, у т. ч. з твердим 
покриттям — 391 км. У районі — 
39 заг.-осв. та 2 муз. школи; 53 

лік. заклади, у т. ч. 8 лікарень. 
55 клубних закладів, 54 кіноуста¬ 
новки, 56 б-к, музей двічі Героя 
Рад. Союзу І. Д. Черняховського 
на його батьківщині — ус. Оксани- 
ній. У с. Іванівці У. р. народився 
вітчизн. лікар і синолог О. П. 
Войцехівський, у с. Дубовій— укр. 
рад. скульптор Г. Л. Петра- 
іиевич, у с. Вільшані-Слобідці — 
укр. планерист Г. С. Тереверко. 
В У. р. видається газ. «Уманська 
зоря» (з 1919). В. Є. Шпигало. 
Уманський сільськогос- 
ПОДАРСЬКИЙ ІНСТИТУТ іме- 
ні О. М. Горького — вищий навч. 
заклад у системі Міністерства с. г. 
СРСР. Попередником ін-ту вважа¬ 
ють Головне училище садівниц¬ 
тва (єдиний навч. заклад цього 
профілю в Росії), створене в 
Одесі (1844) і переведене (1859) 
до Умані в дендропарк «Софіївка>. 
Після ряду реорганізацій перейме¬ 
новане (1929) на Уманський 
сільськогосподарський інститут. 
В ін-ті (1984) є факультети: агро¬ 
номічний, плодоовочевий, еконо¬ 
мічний, підвищення кваліфікації 
керівних кадрів і спеціалістів 
с. г., а також заочний ф-т. Пра¬ 
цюють підготовче відділення та 
ф-т громадських професій. При 
ін-ті — навч.-дослідне г-во (заг. 
площа землі 4500 га, племінні 
тваринницькі ферми, елітно-на¬ 
сінницькі поля, сади, необхідний 
машинно-тракторний парк). Сту¬ 
дентів (1984) — 3468, у т. ч. на 
заочному відділенні —2011. За 
роки існування в ін-ті підготов¬ 
лено 12 857 спеціалістів. Фонд 
бібліотеки — понад 250 тис. книг. 
Є Очна і заочна аспірантура. Ін-т 
видає «Збірники наукових праць» 

рос. і укр. мовами. Ін-т нагородже¬ 
но орденом Трудового Червоного 
Прапора (1959). 

М. Г. Ліповський. 
Умансько - ботошАнська 
ОПЕРАЦІЯ 1944 —наступальна 
операція рад. військ 2-го Укр. 
фронту (командуючий — Маршал 
Рад. Союзу І. С. Конєв) під час 
Великої Вітчизн. війни, проведена 
з 5.III по 17.IV з метою розгрому 
уманського угруповання противни¬ 
ка та визволення пд.-зх. областей 
України. Наступ почався 5. III. 
Рад. війська форсували р. Гірсь¬ 
кий Тікич і р. Південний Буг. 
17.III передові частини правого 
крила фронту захопили плацдарм 
на правому березі Дністра, на Пд. 
від м. Могилева-Подільського. Роз¬ 
виваючи наступ з плацдарму р. 
Дністра, рад. війська просунулися 
до р. Пруту і 26.III на 85-кіло- 
метровому фронті, на Пн. від м. 
Унгени, вийшли на держ. кордон 
СРСР. Вночі проти 28.III війська 
фронту форсували р. Прут і пере¬ 
несли бойові дії на тер. Румунії. 
До середини квітня вони досягли 
Карпат, оволодівши м. Ботошани, 
вийшли до м. Ясси і на підступи 
до Кишинева, закріпилися на до¬ 
сягнутому рубежі. Внаслідок У.- 
Б. о. було розгромлено 8-у армію 
і частково 1-у танк, армію нім.- 
фашист. військ і розчленовано 
фронт групи армій «Південь». 
Рад. війська просунулися на 200— 
250 км, визволили значну тер. 
Правобережної України та Молда¬ 
вії, вийшли в пн.-сх. райони Руму¬ 
нії. М. Р. Кошкін. 
Умань — місто обласного під¬ 
порядкування Черкас, обл. УРСР, 
райцентр. Розташована на р. У ман¬ 
ці (бас. Пд. Бугу), біля впадіння 
в неї річок Кам’янки і Паланки. 
Залізнична станція. 83 тис. ж. 
(1983). Вперше згадується 1616. 
У. була тоді під владою шляхет. 
Польщі. В 1648 У. визволив загін, 
очолений І. Ганжою; місто стало 
адм. центром Уманського полку. 
В кін. 1654 — на поч. 1655 козац. 
залога У., керована І. Богуном, 
відбила наступ гол. сил польс.- 
шляхет. військ. За Андрусівським 
перемир'ям 1667 У. залишилася в 
складі Польщі. Під час навали Ту¬ 
реччини на Правобережну Украї¬ 

ну на поч. 70-х рр. 17 ст. значна 
частина міськ. населення пересе¬ 
лилася на Лівобережну Україну. 
Визволена в 90-х рр. 17 ст. пов¬ 
станськими загонами на чолі з 
С. П. Палієм. З 1726 містом воло¬ 
діли магнати Потпоцькі (до 1832). 
Під час Коліївщини 1768 У. здо¬ 
були повстанські загони, керова¬ 
ні М. Залізняком та 1. Тоншою. 
Після 2-го поділу Польщі (1793) 
У. у складі Правобережної Укра¬ 
їни возз’єднано з Росією. В 1903 
редакція <Искрьі> організувала 
в У. підпільну друкарню. В 1903 
в місті діяла с.-д. група іскрівсь- 
кого напряму. Рад. владу встанов¬ 
лено 15.11 1918. Під час Великої 
Вітчизн. війни У. І.УІІІ 1941 оку¬ 
пували нім.-фашист, загарбники. 
Внаслідок Умансько-Ботошансь- 
кої операції 1944 місто 10.III 1944 
було визволено. У місті розвинуті 
маш.-буд. (з-ди: «Мегомметр»,«Ве- 
га», оптико-мех., театр, устаткуван¬ 
ня, виробниче об’єднання «Умань- 
ферммаш»), харч, (птахокомбі¬ 
нат, консервний, мол., горілчаний, 
пивоварний, винний з-ди) та лег¬ 
ка (швейна, взут., худож. виробів 
ф-ки) галузі пром-сті. Вітамінний 
з-д. Вироби, буд. матеріалів (з-ди: 
цегельний, буд. матеріалів, залізо¬ 
бетонних виробів). Райсільгосптех¬ 
ніка, райсільгоспхімія, підпри¬ 
ємства побутового обслуговуван¬ 
ня. С.-г. і пед. ін-ти, технікум 
механізації с. г., муз., мед., пед. 
та 3 профес.-тех. уч-ща, 14 заг.- 
осв., 2 муз. та 2 спорт, школи. 
Будинок культури, 7 клубів, 3 кі¬ 
нотеатри, 10 б-к. Музеї: крає¬ 
знавчий, історії газети «Искра» та 
Г. І. Котовського, картинна гале¬ 
рея. В У.— дендрологічний запо¬ 
відник АН УРСР <Софіївка> з 
комплексом паркових споруд. 
Архіт. пам’ятки: костьол (1826), 
у стилі класицизму — торг, ряди 
(19 ст.). Пам’ятники двічі Герою 
Рад. Союзу І. Д. Черняховському 
(1947, скульптор Є. Вучетич), 
Г. І. Котовському (1957, скульп¬ 
тори Ю. БІЛОСТОЦЬКИЙ, Е. ФрІД; 
ман). В У. народилися укр. вчені 
М. Ф. Біляїиівський, Й. І. Гіхман, 
Є. П. Дибан, Б. Г. Левишський, 
С. В. Лукомський, укр. рад. пись¬ 
менник Ю. К. Смолич, укр. рад. 
скульптор О. О. Су пру н, укр. 
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рад. живописці Л. Ю. Крамаренко, 
І. М. Кружков, укр. рад. худож- 
ник-кераміст Д. Ф. Головко. В 
1805 в У. був на військ, службі 
І. П. Котляревський. У 1819—25 
в місті жив декабрист С. Г. Вол¬ 
конський, на нарадах у нього бу¬ 
вали П. І. Пестель, В. Л. Дави- 
дов. У. відвідали О. С. Пушкін 
(20-і рр. 19 ст.), О. М. Горький 
(1891), Леся Українка (1898). Тут 
пройшли дитячі та юнацькі роки 
укр. рад. поета М. П. Бажана. 
УМБРіЕЛЬ — супутник планети 
Уран. Діаметр бл. 550 км, віддаль 
від центра планети 267000 км. Від¬ 
крив 1851 англ. астроном У. Лас- 
селл (1799—1880). Площина орбі¬ 
ти У. майже перпендикулярна до 
площини орбіти Урана. Див. Су¬ 
путники планет. 
УМБРГЙСЬКА ШКОЛА ЖИВО¬ 
ПИСУ — італ. живописна школа 
13 — поч. 16 ст. з центром у м. 
Перуджі (Умбрія). У 13 ст. тут 
розквітло мистецтво мініатюри, 
в 14 — на поч. 15 ст.— панували 
традиції пізньоготичного італ. 
мистецтва (Г. ді Пальмеруччо, Дж. 
да Фабріано). У 2-й половині 
15 ст. в У. ш. ж. утверджувалися 
реалістичні тенденції доби Від¬ 
родження (П. Перуджіно, Л. Сінь- 
йореллі, Пінтуріккйо, Рафаель). 
УМЕТАЛГЄВ Теміркул [н. 18.IV 
(1.У) 1908, с. Тує-Джар, тепер 
Джангі-Джольського р-ну Ошської 
обл.] —кирг. рад. поет, нар. поет 
Кирг. РСР (з 1968). Член КПРС з 
1932. Учасник Великої Вітчизн. 
війни. Друкується з 1932. Перша 
зб.— «Поезії Теміркула» (1935). 
Писав про трудові будні республі¬ 
ки, дружбу народів (збірки «Краї¬ 
на квітів», 1938; «Вірші перемоги», 
1943; «Герой», 1944; поема «Айсу- 
лу», 1941, та ін.), про події воєн¬ 
них років, мирну працю (поема 
«Кубат», 1953; «Поема про пасту¬ 
ха», «Поема про біле золото», обид¬ 
ві—1956; «Серце кличе», 1974, та 
ін.). Вірші «Україна», «Дніпро» — 
про дружбу кирг. і укр. народів. 
Перекладач творів О. Пушкіна, 
В. Маяковського, М. Тихонова, 
М. Бажана та ін. Нагороджений 
орденом Леніна, ін. орденами, ме¬ 
далями. 
Те.: Укр. перекл.- Дніпро. В 
кн.: Радянська література народів 
СРСР. К., 1952; Рос. перекл.— 
Дорожная песня. М., 1958; Киргиз- 
ские напевьі. М., 1972; Жизнь зими. 
М., 1975. К. Саматов. 
Умисел, навмисність — у праві 
одна з форм вини. 
УМІННЯ — здатність належно 
виконувати певні дії, заснована на 
доцільному використанні людиною 
набутих знань і навичок. Плано¬ 
мірному формуванню У. сприяє 
розуміння суб’єктом взаємозалеж¬ 
ності мети діяльності, умов і засо¬ 
бів її досягнення, знання правиль¬ 
ної послідовності дій і операцій, а 
також можливість контролювати 
доцільність своїх дій у процесі 
виконання їх. У. розвивається від 
поч. вироблення вправності до на¬ 
буття майстерності. В цьому про¬ 
цесі формується система дій, орієн¬ 
тованих на істотні сторони об’єкта, 
У. стає узагальненим, зникають 
зайві операції, частина дій автома¬ 
тизується. Оволодіння системою 
узагальнених У. полегшує засвоєн¬ 
ня нових знань і навичок, сприяє 

підвищенню культури навчальної 
та виробничої діяльності. 

А. М. Гірник. 

умірбАєв Єсбол Шадракович (н. 
14.III 1916, селище Шетпе, тепер смт 
Мангістауського р-ну Мангишла¬ 
цької обл. Каз. РСР) — казах, 
рад. філолог, літературознавець, 
засл. працівник культури Каз. 
РСР. Член КПРС з 1942. Популя¬ 
ризатор творчості Т. Шевченка у 
Казахстані. Склав карту «Пере¬ 
бування Тараса Шевченка на Ман¬ 
гишлаку і місця його роботи» (1967) 
і карту міст, сіл, колгоспів, рад¬ 
госпів, установ і шкіл, вулиць і 
піонерських організацій, які но¬ 
сять ім’я Т. Г. Шевченка (1978). 
Опублікував ряд статей про Т. 
Шевченка, книгу «Оживуть сте¬ 
пи...» (1977, у співавт.). 
Те.: Шевченко в Каратауской зкспе- 
диции. «Известия Академии наук 
Казахской ССР. Сери я общественньїх 
наук», 1964, № 2; Мангишлак в ри¬ 
сунках Тараса Шевченко. «Простор», 
1975, № 9; Оживуть степи... Тарас 
Шевченко за Каспієм. К., 1977 [у 
співавт. з А. І. Костенком]. 

Б. Іскаков. 
УМО — див. Українське мистець¬ 
ке об'єднання. 
УМОВ Микола Олексійович 
[23.1 (4.II) 1846, Симбірськ (тепер 
Ульяновськ) — 15 (28).І 1915, 
Москва] — рос. фізик. Закінчив 
(1867) Моск. ун-т. З 1871 викладав 
у Новоросійському ун-ті в Одесі 
(професор з 1875). З 1893— в Моск. 
ун-ті, де з 1896 очолював кафедру 
фізики. Спільно з П. М. Лебеоє- 
вим брав участь в організації Фіз. 
ін-ту при Моск. ун-ті. На знак 
протесту проти реакційних заходів 
міністра освіти Л. О. Кассо У. 
1911 залишив ун-т. Наук, праці — 
з різних теор. питань фізики, зо¬ 
крема з теорії коливальних про¬ 
цесів у пружних середовищах, вис¬ 
новки якої поширив на термомеха¬ 
нічні явища в цих середовищах. 
Запровадив 1874 поняття про гу¬ 
стину потоку енергії (т. з. вектор 
Умова). Уявлення У. про енергію 
Дж. Пойнтінг застосовував для 
електромагнітного поля (див. Умо¬ 
ва — Пойнтінга вектор). У 1875 
У. розв’язав задачу про розподіл 
струмів на поверхні провідника. 
Виконав 1902—04 дослідження з 
теорії земного магнетизму. У. 
належать також експерименталь¬ 
ні дослідження дифузії водних 
розчинів, поляризації світла в 
мутних середовищах тощо. У фі¬ 
лософії природознавства стояв на 
позиціях матеріалізму. Рішуче ви¬ 
ступав проти ідеалістичної теорії 
«теплової смерті» Всесвіту. 
Те.: Избранньїе сочинения. М.—Л., 
1950. 
Літ.: М. О. Умов. В кн.: Кудрявцев 
П. С. Історія фізики, т. 2. К., 1959. 

УМбВА — філософська катего¬ 
рія, в якій відображено універсаль¬ 
ні відношення речі до тих факто¬ 
рів, завдяки яким вона виникає і 
існує. Розрізняють У. виникнення 
і У. існування речей. У. містять 
усі визначення нової речі. У. якоїсь 
речі виступає як безпосереднє 
буття, що входить у зміненому 
вигляді до змісту нової речі як 
її момент. Особливістю У. є те, 
що вона сама собою, без діяльності 
не може перетворитися на нову дій¬ 
сність, продукувати її, вона лише 
створює можливість нової речі 

як зумовленої. Для перетворення 
можливості нової речі на її дій¬ 
сність необхідна причина (див. 
Причинність) як активний, діяль¬ 
ний фактор, який з матеріалу У. 
продукує нову дійсність. У сусп. 
житті таким фактором виступає 
людина, всі ін. фактори є У. життє¬ 
діяльності людини. Нова річ, сфор¬ 
мована причиною з відповідних 
умов, набувши самостійності, по¬ 
требує відповідних У. існування. 
Ці У. не визначають сутності зрілої 
речі, вони лише впливають на спо¬ 
сіб її існування. Завдяки наявності 
відповідних У. властивості речей 
переходять з можливості в дійс¬ 
ність (див. Можливість і дійс¬ 
ність). Поєднуючись з У., під¬ 
става (див. Підстава і наслідок) 
набуває зовн. безпосередності й мо¬ 
менту буття. У. і зумовлене є та¬ 
кими лише у взаємному відношен¬ 
ні, вони становлять діалектичну 
єдність протилежностей. Ці кате¬ 
горії мають важливе методологічне 
значення для пізнавальної і прак¬ 
тичної діяльності. 

М. О. Парнюк. 
Умова — пойнтінга век¬ 
тор — вектор густини потоку 
енергії змінного електромагнітно¬ 
го поля. Визначає напрям поширен¬ 
ня енергії. Чисельно дорівнює 
енергії, яка переноситься полем 
за одиницю часу через одиничну 
площинку, перпендикулярну до 
напряму поширення енергії. В 
Міжнародній системі одиниць 

(СІ) У.—П. в. дорівнює Р = [Е X 

X Н], де Е, Н — напруженості 
полів електр. і магн., і вимірюєть¬ 
ся в Вт/м2. Названо за іменами 
М. О. Умова і Дж. Пойнтінга. 
УМОВИ ПРАЦІ — сукупність со- 
ціально-екон. умов та техніко-орг. 
і природних факторів виробничого 
середовища, що впливають на 
здоров’я та працездатність люди¬ 
ни в процесі праці, ефективність 
її сусп. діяльності. За капіталізму 
формування У. п. підпорядковане 
її макс. інтенсифікації для одер¬ 
жання додаткової вартості. В 
соціалістичному суспільстві д-ва 
дбає про поліпшення умов і охоро¬ 
ну праці, наукову організацію її, 
про скорочення, а надалі й повне 
витіснення важкої фіз. праці на 
основі комплексної механізації 
і автоматизації виробництва в 
усіх галузях нар. г-ва. Всю різно¬ 
манітність елементів У. п. об’єд¬ 
нують у такі групи: психофі¬ 
зіологічні, які зумовлені ха¬ 
рактером та змістом конкретної 
праці; санітарно-гігіє¬ 
нічні, що визначаються зовн. 
виробничим середовищем, а також 
санітарно-побутовим обслугову¬ 
ванням на вироби.; естетичні, 
які сприяють формуванню пози¬ 
тивних емоцій у працівника. Ефек¬ 
тивне використання досягнень нау¬ 
ки і техніки з метою поліпшення 
У. п. сприяє усуненню існуючих 
відмінностей в У. п., перетворен¬ 
ню праці на найпершу життєву 
потребу людини. В СРСР розроб¬ 
лено й успішно здійснюються галу¬ 
зеві п’ятирічні комплексні плани 
поліпшення У. п. та сан.-оздоров¬ 
чі заходи (див. Охорона праці. 
Протилежність між розумовою 
та фізичною працею). 

В. А. Фере. 

УМОВИ ПРАЦІ 

Т. Уметалієв. 

М. О. Умов. 



486 

УМОВИВІД 
УМОВЙВІД — форма логічного 
зв’язку висловлювань, що дає 
змогу з наявних положень (заснов¬ 
ків, посилок) здобувати нове поло¬ 
ження (заключення, висновок) та 
оцінювати його істинність за пев¬ 
ними правилами. Правила типу 
«якщо засновки певної структури 
істинні, то і висновок строго виз¬ 
наченої структури є істинним» 
наз. правилами висновку. Відпо¬ 
відно до того, ймовірне чи досто¬ 
вірне виведення забезпечують ло¬ 
гічні правила, У. поділяють на 
індуктивні та дедуктивні. Індук¬ 
тивний У. є заключенням про іс¬ 
тинність деякої гіпотези як най¬ 
імовірнішого висновку з наявних 
засновків, що їх приймають за 
істинні. Дедуктивні У. у вузькому 
розумінні збігаються з поняттям 
правил висновку чи розглядаються 
як етап логічного доведення, в яко¬ 
му думка рухається від загального 
до часткового. Різновидом дедук¬ 
тивного У. є силогізм. У. може 
містити один засновок (безпосеред¬ 
ній У.), два чи більше засновків 
(полісилогізм). У. є формою мис¬ 
лення, яка визначає здобуття ви¬ 
відного знання. 

С. Б. Кримський. 
УМбВНЕ ЗАСУДЖЕННЯ — за 
рад. правом, незастосування при¬ 
значеного вироком суду покарання 
у вигляді позбавлення волі або ви¬ 
правних робіт за умови, якщо 
повнолітній працездатний засудже¬ 
ний протягом визначеного судом 
іспитового строку (до 3 років) не 
вчинить нового умисного злочину. 
Ухвала про невиконання вироку 
приймається судом з урахуванням 
обставин справи і особи винного, 
на основі переконання в можливос¬ 
ті його виправлення без застосу¬ 
вання покарання. При наявності 
клопотання громадської організа¬ 
ції або трудового колективу за 
місцем роботи винного про У. з. 
його суд може передати засудже¬ 
ного цій орг-ції або колективові 
на перевиховання і виправлення, 
а при відсутності клопотання по¬ 
класти на трудовий колектив або 
певну особу (за їхньою згодою) обо¬ 
в’язок по нагляду за засудженим і 
проведенню з ним виховної робо¬ 
ти. Якщо засуджений протягом іс¬ 
питового строку не вчинить нового 
злочину і зразковою поведінкою 
та чесною працею виправдає вияв¬ 
лену йому довіру, вирок суду втра¬ 
чає силу, а особа вважається не- 
судимою (див. Судимість). Як¬ 
що ж умовно засуджений система¬ 
тично порушує громад, порядок, 
не виконав обіцянку довести своє 
виправлення або залишив трудо¬ 
вий колектив, щоб ухилитися від 
громад, впливу, суд може скасу¬ 
вати У. з. і направити засудженого 
для відбуття призначеного виро¬ 
ком покарання. Одним із вихов¬ 
них засобів кримінально-правового 
впливу є У. з. до позбавлення 
волі з обов’язковим залученням 
засудженого до праці в місцях, 
що визначаються органами, які 
відають виконанням вироку (ст. 25і 
КК УРСР). При призначенні пока¬ 
рання У. з.з обов’язковим залучен¬ 
ням до праці може застосуватися 
до працездатних осіб, які вперше 
засуджуються до позбавлення волі 
за умисний злочин на строк до З 
років, а якщо його вчинено з необе¬ 

режності (див. Вина), — до 5 ро¬ 
ків. При цьому суд враховує сусп. 
небезпечність злочину, особу вин¬ 
ного і можливість виправлення 
і перевиховання його без ізоляції 
від суспільства, але в умовах 
здійснення за ним нагляду. 

Ю. Ю. Фомін. 

УМОВНИЙ ЕКСТРЕМУМ, від¬ 

носний екстремум — екстремум 
функції ї О,.Хп+т) У припу- 
щенні, що її аргументи задовольня¬ 
ють ще т рівнянь зв’язку (умов): 

і. = 0’ 

Осн. методом відшукування точок 
У. е. є т. з. метод невизначених 
множників Лагранжа, у якому 
будують допоміжну функцію 

р <*•.*„+»• *.*»> = 
= І .хп+т> + 

т 

+ ІХі, ...» Хп+т), 

к=і 
після чого розв’язують систему 

дР 
“д*7’==0' І‘ = 1.П + Ш’ 

Задачі на У. е. виникають у бага¬ 
тьох питаннях геометрії (напр., 
при відшукуванні прямокутника 
найменшого периметра, що має 
задану площу), механіки, еконо¬ 
міки тощо. 
Літ.: Фихтенгольц Г. М. Курс диф- 
ференциального и интегрального ис- 
числения, т. 1. М., 1970. 

УМбВНІ МбВИ — традиційна 
назва засобів мовного (звичайно 
усного) спілкування невеликих 
груп людей, що об’єднуються за 
соціальною, професійною чи ін. 
ознакою (дрібних торговців, ре¬ 
місників, музикантів та ін.). У 
дожовтневий час у Росії У. м. вико¬ 
ристовували офені, або коробейни¬ 
ки (т. з. офенська мова), баришни¬ 
ки кіньми та ін. На Україні серед 
кобзарів та лірників була пошире¬ 
на своєрідна У. м., яка наз. «ле- 
бійською мовою». У. м. створю¬ 
ються на базі загальнонародної 
мови, відрізняються від неї в осн. 
специфічною лексикою. Виникли 
в умовах класових антагоністич¬ 
них формацій, у соціалістичному 
суспільстві, не маючи під собою 
грунту, зникають. У. м. знайшли 
відображення в худож. л-рі як 
засіб мовної характеристики персо¬ 
нажів. Див. також Арго, Жаргон, 
Сленг. II. Д. Тимошенко. 
УМОВНІ РЕФЛЕКСИ _ реф¬ 
лекси, які утворюються на базі 
безумовних рефлексів у тварин і 
людини протягом їхнього індиві¬ 
дуального життя. Рефлекторна 
дуга У. р. формується за певних 
умов (звідси й назва У. р.). В ос¬ 
нові У. р. лежить утворення тимча¬ 
сових зв’язків між умовним (інди¬ 
ферентним) і безумовним подраз¬ 
никами після багаторазової дії 
(сполучення) двох цих подразників. 
Безумовний подразник повинен 
збігатися у часі з умовним або 
діяти відразу ж після нього. У. р. 
поділяють на натуральні, 
що утворюються на природні вла¬ 

стивості безумовних подразників 
(напр., формування умовного хар¬ 
чового рефлексу на запах і вигляд 
їжі), та ш т у ч н і — виробляють¬ 
ся у тварин в умовах експерименту 
на різні штучні подразники (світ¬ 
ло, звук, зміни т-ри тощо). Крім 
того, існує класифікація У. р. за 
ознакою рецептора: екстероцептив- 
ні, інтероцептивні та пропріоцеп- 
тивні; за ефекторною ознакою: 
вегетативні (ефектором є внутр. 
органи) й сомато-рухові (ефектор 
— скелетний м’яз); за біол. значен¬ 
ням: оборонні, статеві, харчові 
та ін. Важливою якістю У. р. с їх 
залежність від періодичного під¬ 
кріплення безумовним подразни¬ 
ком. У випадку тривалого непід- 
кріплення У. р. слабшає і може 
зникнути. Це надає умовнорефлек¬ 
торній діяльності певної пластич¬ 
ності, що забезпечує тварині краще 
пристосування до умов навколиш¬ 
нього середовища. У вищих тварин 
і людини У. р. утворюються та 
здійснюються за обов’язковою 
участю кори великих півкуль го¬ 
ловного мозку. Тому метод У. р. 
є одним з осн. методів вивчення 
фізіології головного мозку. У. р., 
відкриті І. П. Павловим (1903), 
лягли в основу його вчення про 
вищу нервову діяльність. 

П. М. СєРков. 
УМбВНО-ДОСТРОКбВЕ 
ЗВІЛЬНЕННЯ — за рад. правом, 
вид звільнення засудженого від 
дальшого відбування покарання, 
призначеного за вироком суду. 
Може застосовуватися (в УРСР — 
ст. 52 і 53 КК УРСР) до засудже¬ 
них до позбавлення волі, умовно 
засуджених до позбавлення волі 
з обов’язковим залученням до 
праці (див. Умовне засудження), 
засуджених до заслання, вислан¬ 
ня, виправних робіт або направ¬ 
лення в дисциплінарний батальйон 
чи у виховно-трудовий профілак¬ 
торій та до умовно звільнених з 
місць позбавлення волі з обов’яз¬ 
ковим залученням до праці. Під¬ 
ставами У.-д. з. є виправлення 
засудженого та фактичне відбуття 
ним певної зазначеної в законі 
частини строку покарання (не 
менше 4/з, 7г» 7з або 3/Д Не засто¬ 
совується до особливо небезпечних 
рецидивістів, до засуджених за 
особливо небезпечний державний 
злочин, за умисне вбивство при 
обтяжуючих обставинах та в дея¬ 
ких ін. випадках, зазначених у 
законі (ст. 52і КК УРСР). 

Ю. Ю. Фомін. 

УМбГЛЯД — ідеалістично орієн¬ 
товане філос. мислення, що аб¬ 
страгується від чуттєвого досвіду 
і сусп. практики. Див. також Спе- 
кулятивне. 
УМФОРМЕР (нім. ЦтГогтег, 
від итї’огтеп — перетворювати) — 
електрична машина, що перетворює 
(змінює) напругу постійного стру¬ 
му; один з найпоширеніших пере¬ 
творювачів струму електрома¬ 
шинних. На роторі (якорі) У. є дві 
або більше обмоток (двигунна і ге¬ 
нераторні), кожна з яких має свій 
колектор. У. застосовують для 
живлення радіоапаратури. 
УНАбі, зизифус (ХігурЬиз) — 
рід рослин родини жостерових. Ку¬ 
щі або дерева з черговими шкіря¬ 
стими листками. Бл. 40 видів, по¬ 
шир. у тропіч. і субтропіч. краї- 



нах. Найбільше госп. значення має 
ю ю б а, або китайський 
фінік (2. іиіиЬа). Листки яйце¬ 
видні, зубчасті. Квітки пазушні, 
в пучках, дрібні. Плоди — куляс¬ 
ті кістянки. Дико ростуть китай¬ 
ські фініки в середземноморських 
країнах і в Азії; в СРСР — на 
Кавказі і в Серед. Азії. Культур¬ 
ні форми китайських фініків дають 
смачні плоди, що містять цукор 
(до 36,5 % ), багато вітаміну С 
(596 мг % в недостиглих плодах), 
пектин, органічні кислоти, таніди 
тощо. Плоди споживають свіжими, 
сушеними, в’яленими, використо¬ 
вують у кондитерському і консерв¬ 
ному виробництвах. В СРСР куль¬ 
тура У. пошир, в зоні сухих субтро¬ 
піків. 
УНАВА — річка в Житомир, і 
Київ, областях УРСР, права най¬ 
більша прит. Ірпеня (бас. Дніпра). 
Довж. 87 км, площа бас. 680 км*. 
Має рівнинний характер, шир. 
річища до 20 м. Живлення снігове 
й дощове. Є ставки. Воду річки 
використовують для пром. і побу¬ 
тового водопостачання та зрошу¬ 
вання. Рибництво. На У.— м. 
Фастів; у басейні — поклади 
гранітів. 
УНАМ^НО (Ііпатипо) Мігель де 
(29.ІХ 1864, Більбао — 31.XII 
1936, Саламанка) — ісп. письмен¬ 
ник, філософ, громад, діяч, акаде¬ 
мік (з 1932). У 90-х рр. цікавився 
марксизмом, співробітничав у со¬ 
ціалістичному тижневику «Луча 
де класе » (« Класова боротьба»). 
В 1897 відійшов від соціалізму, 
зайнявся філософією індивідуа¬ 
лізму й екзистенціалізму. З 1901— 
ректор Саламанкського ун-ту. З 
1924 — в еміграції (Франція). По¬ 
вернувся в лютому 1931. У жовт¬ 
ні 1936 рішуче засудив фашист¬ 
ський заколот. Перший твір — ро¬ 
ман «Мир під час війни» (1897). 
У романах «Туман» (1914), «Абель 
Санчес» (1917), «Тітка Тула» (1921) 
порушено філос.-етичні проблеми. 
Поезія У. (збірки «Вірші», 1907; 
«Христос Веласкеса», 1920; «Бере¬ 
за», 1924; «Пісенник», вид. 1937) 
відзначається гуманізмом і патріо¬ 
тизмом. Філос. твори: «Життя Дон 
Кіхота і Санчо» (1905), «Про тра¬ 
гічне сприйняття життя у людей 
і народів» (1913), «Агонія христи¬ 
янства» (1925) та ін. Автор тра¬ 
гедій «Федра» (1910), «Медея» 
(1933), «Брат Хуан» (1934) та ін. 
Те.: Укр. перекл. — У всякому 
разі справжній чоловік. Х.? 1930; 
Рос. перекл.— Назидательньїе 
новелльї. М.—Л., 1962; Избранная 
лирика. М., 1980; Избранное, т. 1 — 
2. Л., 1981. 

Р. Ф. Естрела-Льопіс. 
УНАНГАНСЬКА МОВА — мова 
алеутів. Належить до ескімосько- 
алеутської сім’ї (за ін. класифіка¬ 
ціями — групи) мов. Див. Алеут¬ 
ська мова. 
УНАНІМГЗМ (франц. ипапіпште, 
від ипапіте — одностайний) — 
течія у франц. л-рі 1-ї чверті 20 
ст., яку представляла в осн. група 
«Абатство». До течії належали Ж. 
Ромен, Ж. Дюамель, ПІ. Вільдрак, 
Л. Дюрген, Ж. Р. Аркос, Ж. Шене- 
в’єр та ін. Виходячи з факту знеці¬ 
нення особистості в тогочасному 
капіталістичному суспільстві, уна¬ 
німісти намагалися зображувати 
життя й діяльність людських груп, 
колективів, які ними мислилися 

як наділені «однодушним жит¬ 
тям», спільною душею, проте ігно¬ 
рували соціально-екон. фактори, 
надавали їм ірраціонально-містич¬ 
ного тлумачення. Про У. писав у 
кн. «Шляхи новітньої французь¬ 
кої поезії» (1924) М. Калиновий. 

Д. С. Наливайко. 

УНГАРЙТТІ (Ш^агеШ) Джузеп- 
пе (10.11 1888, Александрія, Єги¬ 
пет — 1.УІ 1970, Мілан) — італ. 
поет. Один з визначних представ¬ 
ників герметизму (напряму в італ. 
поезії 20—1-їпол. 40-х рр., якому 
притаманні пошуки нових експре¬ 
сивних можливостей слова, усклад¬ 
нена символіка, фрагментарність 
світосприйняття, замкненість як 
одна з форм протесту проти фашиз¬ 
му). Вчився в Парижі. В 1914 пе¬ 
реїхав до Італії. Почав друкува¬ 
тися 1915. Автор збірок «Похова¬ 
ний порт» (1916), «Радість ката¬ 
строф» (1919), «Відчуття часу» 
(193^, «Страждання» (1947), «Зем¬ 
ля ооітована» (1950), «Крик і пей¬ 
зажі» (1952), «Записник старого» 
(1960), об’єднаних під назвою 
«Життя Людини». Осн. теми ліри¬ 
ки У.— трагічний смисл буття, 
людська самотність. Зазнав впли¬ 
ву франц. символізму. Стилю У. 
властивий граничний лаконізм і 
відточеність слова, новаторство 
поетичної форми, філос. глибина 
і драматизм складних для ін¬ 
терпретації асоціативних образів. 
У. називають поетом страждання. 
Те.: Укр. перек л.— [Вірші]. 
«Всесвіт», 1980, № 5; Рос. пе< 
р е к л.— [Вірші]. В кн.: Итальян- 
ская лирика. XX век. М., 1968. 

О. Є.-Я. Пахльовська. 

УНГЕР (Ш^ег) Франц (ЗО.ХІ 
1800, Амтгоф-бай-Лойчах — 13.11 
1870, Грац) — австр. ботанік. Про¬ 
фесор ун-тів в Граці (з 1835) і Від¬ 
ні (1849—66). Вивчав питання мор¬ 
фології, анатомії, ембріології, фі¬ 
зіології рослин і палеоботаніки. У 
1827 відкрив зооспори (див. Спо¬ 
ри) у водоростей, 1837 — сперма¬ 
тозоїди у сфагнових мохів. Дос¬ 
ліджував утворення клітин в кону¬ 
сі наростання, транспірацію, дав 
класифікацію рослинних тканин. 
На основі палеоботанічних дослід¬ 
жень 1852 прийшов до еволюцій¬ 
них поглядів щодо розвитку рос¬ 
линного світу, зокрема виникнен¬ 
ня нових видів. 
^НДЕР [справж. прізв. та ім’я — 
Адсон Маріє; 15 (27).III 1883, 
Таллін — 25.IX 1980, Стокгольм] 
— ест. поетеса. В 1944 емігрувала в 
Швецію. Друкуватися почала 1904. 
Перша зб. віршів «Сонети» (1917). 
У збірках «Передцвітіння», «Си¬ 
ній парус» (обидві — 1918) пере¬ 
важає любовна і пейзажна лірика. 
У збірках «Голос з тіні» (1927), 
«Радість від одного прекрасного 
дня» (1928), зб. балад «Затемнен¬ 
ня щастя» (1929) відтворена тон¬ 
ка діалектика радості й горя, людя¬ 
ність. У збірках «Під відкритим 
небом» (1930), «Камінь з серця» 
(1935) посилюються філос. моти¬ 
ви. У віршах, написаних в емігра¬ 
ції (збірки «Іскри в попелі», 1954; 
«На грані», 1963), виражені по¬ 
чуття самотності, туги за батьків¬ 
щиною. С. Г. Ісаков. 

«УНЕН» («Унен» — «Правда») — 
щоденна газета, ЦО ЦК Монголь¬ 
ської народно-революційної пар¬ 
тії і уряду МНР. Під су час. наз¬ 

вою виходить з 23. IV 1925. Її по¬ 
передницями були засн. 10.XI 1920 
нелегальна революц. газ. «Монго- 
лин унен» («Монгольська прав¬ 
да»), газ. «Уріа» («Заклик») та ін. 
Видається в Улан-Баторі. 
УНЄТИЦЬКА КУЛЬТУРА — 
археологічна культура ранніх ча¬ 
сів бронзового віку, пам’ятки якої 
поширені на тер. Центр. Європи. 
Дістала назву від могильника, 
дослідженого в с. Унетицях біля 
Праги (Чехословаччина). Численні 
могильники, поховання та скар¬ 
би бронзових виробів У. к. відо¬ 
мі, крім Чехословаччини, на сусід¬ 
ніх територіях — в Австрії, НДР 
та Польщі. Основою госп. діяль¬ 
ності унетицьких племен були 
землеробство і скотарство. Знач¬ 
ного розвитку досягли виробницт¬ 
во бронзових знарядь праці, зброї, 
прикрас. Суспільний лад — пат¬ 
ріархат. Унетицькі бронзові ви¬ 
роби внаслідок обміну потрапляли 
до племен, які жили на території 
сучас. СРСР, у т. ч. на території 
України. У. к. датується 1800— 
1500 до нашої ери. 
«УНЗЕРЕ ЦАЙТ» («Цпзеге 2еі£» 
— «Наш час») — щоденна газета, 
ЦО Німецької комуністичної пар¬ 
тії (НКП). Засн. 2.IV 1969. З 
1972 — офіц. орган НКП. Видає¬ 
ться в Дюссельдорфі. 
уніАти — прихильники та віру¬ 
ючі греко-католицької церкви (див. 
Уніатська церква). 
УНІАТСЬКА ЦЕРКВА, греко-ка- 
толицька церква — християнська 
церква, що утворилася в 16—17 ст. 
на зх.-укр. і зх.-білорус, землях 
в результаті укладення між католи¬ 
цькою церквою і частиною міс¬ 
цевого православного духівництва 
Брестської унії 1596. Відповідно 
до цього акту У. ц. визнавала 
зверхність папи римського і осн. 
догмати католицизму. У. ц. була 
знаряддям політ, і нац. гноблення 
укр. та білорус, народів, силою 
нав’язувалася їм. Мала чернечі 
ордени (василіани та ін.), гол. ме¬ 
тою яких було поширення католи¬ 
цизму на Україні і в Білорусії. 
На Лівобер. Україні унію скасова¬ 
но внаслідок визвольної війни ук¬ 
раїнського народу 1648—54, на 
Правобережжі — 1839. У. ц. зали¬ 
шалася в Галичині і на Закарпат¬ 
ті. Антинар. характер діяльності 
У. ц. особливо яскраво виявився 
1900—44, коли її очолював митро¬ 
полит А. Шептицький, який ви¬ 
користовував У. ц. для боротьби 
проти революц. руху. У. ц. при¬ 
служувала польс. поміщикам і ка¬ 
піталістам, була ідейним натхнен¬ 
ником укр. бурж. націоналістів, 
а в період 2-ї світової війни стала 
пособником гітлерівських загарб¬ 
ників. Львівський церковний со¬ 
бор 1946, відображаючи прагнення 
віруючих зх. областей України 
порвати з У. ц., ухвалив рішення 
про скасування Брестської унії, 
повний розрив з Ватіканом і воз¬ 
з’єднання з Руською православ¬ 
ною церквою. Важливу роль у цьо¬ 
му відіграв Г. Костельник. На 
Закарпатті розрив унії відбувся 
1949. У. ц. нині існують в ряді 
країн (Канада, СІЛА, Аргентіна 
та ін.). 
УНІАТСЬКІ ШКбЛИ — школи, 
що засновувалися католицькою 
церквою з метою поширення като- 
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Унабі: 
1 — гілка з листками 
1 плодами; 
2 — квітка; 
3 — поздовжній розріз 
плода. 
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УНІВАЛЕНТИ 

Університети УРСР 

Назва універ¬ 
ситету 

Рік 
засну¬ 
вання 

Дніпропетров¬ 
ський 1918 

Донецький 1965 

Київський 1834 

Львівський 1661 

Одеський 1865 

Сімферополь¬ 
ський 1918 

Ужгородський 1945 

Харківський 1805 

Чернівецький 1875 

лицької релігії серед населення Ук¬ 
раїни, Білорусії й Литви. Почали 
утворюватись з 90-х рр. 16 ст. Піс¬ 
ля прийняття Брестської унії 
1596 на уніатські було перетворе¬ 
но православні школи у Володи- 
мирі-Волинському, Бресті та ін. 
містах. З 1-ї чверті 17 ст. уніатсь¬ 
кою шкільною освітою стали керу¬ 
вати василіани (див. Василіансь¬ 
кі школи). За організацією, навч. 
програмами та методами навчання 
й виховання У. ш. були схожі на 
єзуїтські школи. На західноукр. 
землях У. ш. існували до возз’єд¬ 
нання цих земель в єдиній Укр. 
Рад. державі. Я. Д. Ісаєвич. 
УНІВАЛЕНТИ [від лат. ипиз — 
один і уаіепз (уаіепііз) — сильний] 
— поодинокі, неспарені хромосо¬ 
ми в першому поділі мейозу; ут¬ 
ворюються переважно у анеуплої- 
дів (див. Анеуплоїдія), гаплоїдів 
(див. Гаплоїдія) або віддалених 
гібридів при відсутності кон’юга¬ 
ції хромосом або при передчас¬ 
ному розходженні бівалентів. 
Здебільшого У. не орієнтують¬ 
ся, як це потрібно, між полю¬ 
сами і можуть відійти випадково 
до того чи ін. полюса. Це викли¬ 
кає порушення у розходженні 
хромосом під час другого поділу 
мейозу і спричинює появу організ¬ 
мів з порушеннями у каріотипі. 
Див. також Мультивалент. 
УНІВЕРМАГ, універсальний ма¬ 
газин — підприємство роздрібної 
торгівлі з широким асортиментом 
непродовольчих, а іноді й продо¬ 
вольчих товарів. У.— найбільш 
прогресивний тип магазинів, де 
застосовують найновіші форми тор¬ 
гівлі, надають покупцям різні 
додаткові торг, послуги. Порівня¬ 
но з ін. типами магазинів У. ма¬ 
ють вищу рентабельність, менші 
витрати обігу на 1 тис. крб. това¬ 
рообороту, в т. ч. експлуатаційні 
витрати на утримання приміщень. 
Площа торг, залу має бути не мен¬ 
шою як 4000 м2 (в системі спожив¬ 
чої кооперації — 400 м2). В СРСР, 

т. ч. на Україні, розрізняють 
. держ. торгівлі та споживчої 

кооперації. За зонами обслугову¬ 
вання У. бувають загальномісь¬ 
кі, центральні, районні, житл. 
районів. У. споживчої кооперації 
поділяють на районні й сільські. 
Вперше У. з’явилися у Франції 
в серед. 19 ст. і поширилися в ін. 
країнах. У Росії перші У. виникли 
на поч. 20 ст. В Рад. Союзі на кі¬ 
нець 1980 налічувалося 697 У. 
(1940 — 290), зокрема на Україні 
— 168 (1982). В. К. Задорожний. 
УНІВЕРСАЛ (від лат. ипіуегза- 
Ііз — загальний) — документ, що 
має характер маніфесту або ^оз- 
порядчого адм.-політ, акту. Його 
видавали в 17—18 ст. у феод. 
Польщі король, а на Україні — 
гетьман (іноді полковники). 
В окремих випадках У. називали 
свої звернення до народу ватажки 
антифеод. повстань на Україні 
(напр., <Універсал до селян» 1768, 
виданий під час Коліївщини). В 
1917—18 У. видавала укр. бурж.- 
націоналістична Центральна рада. 
«УНІВЕРСАЛ ДО СЕЛЯН» 1768 
— звернення до селян, яке розпов¬ 
сюджували повстанці на Правобе¬ 
режній Україні під час Коліївщи¬ 
ни. Написаний укр. і польс. мова¬ 
ми. Склали його, ймовірно, керів¬ 

ники Коліївщини. Закликав укр. 
і польс. селян до спільної збройної 
боротьби проти магнатів і шляхти, 
за знищення феод.-кріпосницько¬ 
го ладу, за політ, рівноправ’я, до 
конфіскації поміщицької землі й 
поділу її між селянами-вироб¬ 
никами. «Універсал» — видатна 
пам’ятка нар. антифеод. л-ри 18 
ст. на Україні. 
УНІВЕРСАЛ її (від лат. ипіуег- 
заііз — загальний) — термін се¬ 
редньовічної філософії, що озна¬ 
чає загальні поняття (або ідеї). 
В середньовічному спорі про при¬ 
роду У. визначилося три осн. на¬ 
прями: номіналізм, який вважав, 
що реально існують лише індиві¬ 
дуальні речі, а заг. поняття — У. 
— тільки назви, знаки або імена, 
породжені людським мисленням 
(І. Росцелін, Іоанн Дуне Скот, 
У. Оккам та ін.); реалізм, який 
вбачав в У. реальні духовні сут¬ 
ності, що становлять субстанцію 
речей (Ансельм Кентерберійський, 
Фома Аквінський та ін.); кон¬ 
цептуалізм, шо витлумачував У. 
як узагальнення, що базується на 
схожості предметів (П. Абеляр, 
Іоанн Солсберійський та ін.). 
УНІВЕРСАЛ її ЛІНГВІСТИЧНІ 
— мовні явища й тенденції, вла¬ 

стиві всім або більшості мов світу. 
Грунтуються на спільних законах 
розвитку мови й мислення, заг. 
рисах мови як знакової системи 
(див. Знакова теорія мови). Роз¬ 
різняють У. л. абсолютні та ста¬ 
тистичні (неповні), синхронічні 
(див. Синхронія) та діахронічні 
(див. Діахронія). Абсолютні У. л. 
засвідчують явища, ознаки, вла¬ 
стивості, притаманні всім мовам 
світу (напр., наявність однакових 
класів слів, однотипних граматич¬ 
них категорій, подібних властивос¬ 
тей, спільних ознак мови як кому¬ 
нікативної системи). Статистичні 
У. л. вказують на явища, ознаки, 
властивості, характерні для біль¬ 
шості мов світу. Вони становлять 
мовні закономірності, що мають 
статистичний характер (можуть 
поширюватися не на всі мови сві¬ 
ту) або виражають внутр. законо¬ 
мірності мов щодо однакових вза¬ 
ємовідношень між мовними явища¬ 
ми. У. л. властиві всім рівням 
мови; досліджує їх теорія мови. 
У. л. використовують у типології 
мов і контрастивній лінгвістиці. 
Літ.: Язьїковьіе универсалии и линг- 
вистическая типология. М., 1969; 
Андерш Й. Ф. Проблема мовних 
універсалій у сучасному зарубіжно¬ 
му мовознавстві. В кн.: Питання 
теорії мови в зарубіжному мовознав¬ 
стві. К., 1976. 

Л. О. Кадомцева. 
УНІВЕРСАЛЬНІ СТАЛІ — див. 
Фізичні сталі. 
УНІВЕРСАМ — магазин самооб¬ 
слуговування з універсальним 
асортиментом продовольчих това¬ 
рів і широким асортиментом непро¬ 
довольчих товарів повсякденного 
попиту. У. розміщують у спеці¬ 
ально збудованих для такого типу 
підприємств приміщеннях. Вони 
мають торг, зал площею не мен¬ 
шою як 400 м2, розташований 
на одному рівні з коморами для 
зберігання товарів, єдиний вузол 
розрахунку. Діючою номенкла¬ 
турою передбачено п’ять типороз¬ 
мірів У.: 400 м2, 650 м2, 1000 м2, 
1500 м2 і 2000 м2. Уперше У. ви¬ 

никли в СІЛА 1930, у 60-х рр. по¬ 
ширилися в країнах Зх. Європи, 
В СРСР перший У. було відкри¬ 
то в Ленінграді 1970. У. оснащені 
найновішими торг.-технологічним 
устаткуванням, машинами та ме¬ 
ханізмами. В. К. Задорожний. 
УНІВЕРСИТЕТ (нім. ипіуегзіїаі, 
від лат. ипіуегзііаз — сукупність) 
— багатопрофільний вищий навч. 
заклад, де готують висококваліфі¬ 
ковані кадри з широкого кола спе¬ 
ціальностей у галузі природничих, 
суспільних і гуманітарних наук. 
Типова структура У. в СРСР 
передбачає в ньому ф-ти: істор., 
філол., філос., екон., юрид., 
журналістики, фіз., механіко- 
матем., хім., біол., геол., геогра¬ 
фічний. Строк навчання в У.— 
5—5,5 років. В У. створено розга¬ 
лужену систему н.-д. ін-тів, проб¬ 
лемних та галузевих лабораторій, 
наук, шкіл і семінарів, обчислю¬ 
вальних центрів, наукових сту¬ 
дентських товариств. Універ¬ 
ситетська освіта є провідною в 
рад. вищій школі. У. в СРСР є 
навч.-методичними й наук, цент¬ 
рами вищої школи, центрами фор¬ 
мування наук, і наук.-пед. кадрів, 
узагальнення і поширення передо¬ 
вого досвіду викладання (ін-ти 
підвищення кваліфікації, ф-ти під¬ 
вищення кваліфікації тощо). В 
1983 в СРСР було 68 У. (600 тис. 
студентів), в УРСР (на 1984) — 9 
У. (бл. ПОтис. студентів). Щороку 
університети СРСР проводять під¬ 
готовку студентів із 100 спеціаль¬ 
ностей; випускають бл. 100 тис. 
фахівців. З метою підготовки нац. 
кадрів для країн Азії, Африки й 
Латинської Америки в Москві 
створено Університет дружби на¬ 
родів ім. Патріса Лумумби. Див. 
також Вища освіта, Вищі учбові 
заклади, статті про окремі рад. і 
зарубіж. У., розділи Освіта в 
статтях про союз., авт. республіки, 
про країни світу. У. наз. також 
навч. установи, створені на гро¬ 
мад. засадах, що мають на меті 
поширення політ, і наук, знань,— 
народні університети, універси¬ 
тети культури, університети 
технічного прогресу тощо, а також 
навч.-методичні заклади системи 
парт, освіти — університети марк- 
сизму-ленінізму. 
Літ.: Елютин В. П. Вьісшая школа 
общества развитого социализма. М., 
1980; Ефименко Г. Г. [та ін.]. Вьісшая 
школа Украинской ССР. К., 1978. 

А. М. Алексюк. 

УНІВЕРСИТЕТ ДРУЖБИ НА¬ 
РОДІВ (УДН) імені Патріса Лу¬ 
мумби — вищий навч. заклад в 
СРСР, організований Рад. комі¬ 
тетом солідарності країн Азії та 

Універсам на житловому масиві Ма¬ 
нільська Борщагівка в Києві. 

ЦрІаздйяі {ріЦНШЙЙ $11 
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Африки, Союзом рад. товариств 
дружби і культурного зв’язку з 
зарубіжними країнами та ВЦРПС 
з метою подання допомоги країнам 
Азії, Африки та Латинської Аме¬ 
рики у підготовці над. кадрів. 
Засн. 1960 у Москві. Ім’я Патріса 
Лумумби присвоєно 1961. Навчан¬ 
ня в ун-ті безплатне, студенти за¬ 
безпечуються стипендією, гурто¬ 
житком, безплатним мед. обслу¬ 
говуванням. У 1982/83 навч. р. до 
складу ун-ту входило 6 осн. ф-тів 
— фіз.-матем. та природничих 
наук, історико-філол., економіки 
і права, інженерний, с.-г., мед. 
та підготовчий ф-г; аспірантура, 
ординатура. Працює 91 кафедра, 
160 навч. та н.-д. лабораторій, 
обчислювальний центр, б-ка (фонд 
понад 1 млн. томів). Ун-т органі¬ 
зовує практику та стажування на 
240 пром. підприємствах, с.-г. 
фермах, у клініках, н.-д. устано¬ 
вах у 36 містах 13 союзних респуб¬ 
лік. У 1982/83 навч. р. в ун-ті нав¬ 
чалися студенти, аспіранти, ста- 
жери та ординатори з багатьох 
країн. Видаються збірники наук, 
праць, навч. та методична літе¬ 
ратура. 
УДН — член Міжнар. асоціації 
ун-тів, підтримує зв’язки з вищи¬ 
ми навч. закладами та наук, уста¬ 
новами багатьох країн. З часу зас¬ 
нування ун-т підготував кілька 
тис. спеціалістів (в т. ч. для 
країн, що розвиваються). Ун-т наго¬ 
роджено орденом Дружби народів 
(1975). Г. О. Брхвалов. 
УНІВЕРСИТЕТИ КУЛЬТУРИ— 
одна з форм культурно-осв. робо¬ 
ти в СРСР серед трудящих з метою 
ідейно-політ. і естетичного вихо¬ 
вання їх, а також підвищення ви¬ 
робничої та громад, активності, 
розширення політ, і культур, кру¬ 
гозору. Перші У. к. почали ство¬ 
рюватися 1958 при культур.-осв. 
установах профспілок, колгоспів, 
радгоспів, при палацах і будин¬ 
ках культури заводів, фабрик, у 
системі м-в культури, а також 
безпосередньо на підприємствах, 
у навч. закладах. За тематичним 
спрямуванням є такі види У. к.: 
ун-ти л-ри і мистецтва, науки і 
техніки, екон. знань, університе¬ 
ти технічного прогресу, с.-г. 
знань, здоров’я, пед. знань, атеїз¬ 
му, правових знань. Строк нав¬ 
чання в У. к.— 2—3 роки залежно 
від профілю, навч. плану, складу 
слухачів, їхніх інтересів. До У. к. 
приймаються особи віком від 16 
років. Навчання безплатне. Ді¬ 
яльністю У. к. керують громад, 
ради. Науково-методичне керів¬ 
ництво роботою У. к. здійснюють 
науково-методичні ради при прав¬ 
ліннях т-в <Знання». В 1982 в 
СРСР діяло бл. 7 тис. У. к., в яких 
навчалося понад 1 млн. слухачів, 
зокрема в УРСР — понад 1,1 тис. 
У. к., в яких навчалося понад 
230 тис. слухачів. 

І. М. Солдатенко. 

УНІВЕРСИТЕТИ м арксйз- 
МУ-ЛЕНІНҐЗМУ — в СРСР одна 
з форм вищої ланки системи пар¬ 
тійної освіти. Діють при місц. 
(міських, районних тощо) к-тах 
КПРС. В У. м.-л. без відриву 
від виробництва здобувають вищу 
політ, освіту парт., рад., проф¬ 
спілкові, госп. працівники, парт, і 
комсомольські активісти. Важли¬ 

вим завданням У. м.-л. є підготов¬ 
ка пропагандистів для системи 
політ, освіти. Почали створюва¬ 
тися 1938. За затвердженою ЦК 
КПРС навч. програмою слухачі 
У. м.-л. вивчають історію КПРС, 
марксистсько-ленінську філосо¬ 
фію, політ, економію, наук, кому¬ 
нізм, питання внутр. і зовн. по¬ 
літики СРСР та ін. Осн. методи 
навчання: цикли лекцій, семінар¬ 
ські заняття, самостійна робота. 

П. С. Кувшинов. 

університети технГчного 
ПРОГРЕСУ — в СРСР одна з 
форм підвищення культурно-тех¬ 
нічного рівня робітників та інже- 
нерно-тех. працівників. Почали 
створюватися 1959. Осн. завдання 
У. т. п.— ознайомлення слухачів 
з найновішими досягненнями нау¬ 
ки і техніки, технології, прогресив¬ 
ними методами праці, питаннями 
екон. використання паливно-енерг. 
та матеріальних ресурсів, а також 
розгляд цільових комплексних 
науково-тех. програм різних галу¬ 
зей промисловості. Строк навчан¬ 
ня — 2 роки. Робота У. т. п. буду¬ 
ється на громад, засадах. Керів¬ 
ництво У. т. п. здійснюють проф¬ 
спілки й т-во <Знання». В 1982 в 
УРСР діяло бл. 1080 У. т. п., в 
яких налічувалося 304,4 тис. 
слухачів. І. П. Марцук. 
УНІВЕРСУМ (лат. ипіуегзит — 
світ, всесвіт) — філософський 
термін для позначення світу як 
ЄДИНОГО цілого. 
УНІВСЬКА ДРУКАРНЯ — ви¬ 
давничий заклад, що діяв при мо¬ 
настирі в с. Уневі (тепер с. Між¬ 
гір’я Перемишлянського р-ну 
Львів, обл.). Засн. на базі львів. 
друкарні А. Желіборського, діяла 
1648—99 і 1732—70. Друкувала 
книги старослов’янською й укр. 
мовами (в т. ч. букварі, твори 
Ф. Софоновича, К. Ставровець- 
кого, житіє князя Володимира). 
Видала також переклади Досифея 
Сучавського з старослов’янської 
на молд. мову. Керівниками У. д. 
в різний час були відомі укр. дру¬ 
карі А. Скольський, Д. Кульчиць- 
кий, С. Ставницький. 
Літ.: Вьідашенко М. Б. Книгопеча- 
тание в Уневе в XVII—XVIII вв. В 
кн.: Федоровские чтения 1973. М., 
1976. Я. Д. Ісаєвич. 

УНІСбН (італ. ипІ50по, від лат. 
ипиз — один і зопиз — звук) — 
1) Одночасне звучання двох або 
кількох звуків однакової висоти. 

2) Спів або виконання на інстру¬ 
ментах мелодії синхронно. 
«УНІТА* («Ь’ііпііа» — «Єдність») 
— щоденна газета, ЦО Італійської 
комуністичної партії. Засн. 12.11 
1924 в Мілані А. Грамгиі і П. Толь- 
ятті. В 1925—44 виходила неле¬ 
гально. Видається в Римі і Мілані. 
УНІТАРІЇ (від лат. ипііаз — єд¬ 
ність) — прихильники течії в хри¬ 
стиянстві, яка заперечує церков¬ 
ний догмат про трійцю. Див. 
Антитринітарії. 
УНІТАРНА ДЕРЖАВА — одна з 
форм державного устрою; держа¬ 
ва, що, на відміну від федерації, 
не має в своєму складі самостійних 
держ. утворень {штатів, канто¬ 
нів тощо). В У. д.— єдине законо¬ 
давство, єдина система найвищих 
органів влади, управління, єдина 
судова система. У. д. існують за 
різних суспільно-екон. формацій. 

унітарна симетрГя, зі; (3)- 
симетрія — наближена си¬ 
метрія сильних взаємодій елемен¬ 
тарних частинок, що відображає 
наявність однакових властивостей 
у різних груп адронів. Завдяки 
У. с. частинки, що мають різні 
значення спіну ізотонічного і дав¬ 
ності, але однакові спіни і ін. 
квантові числа, поєднують у т. з. 
унітарні мультиплети. Напр., ізо- 
топічні дублети нуклонів і 2-гі- 
перонів, А° гіперон і триплет 2- 
гіперонів (див. Гіперони) утворю¬ 
ють унітарний октет. Врахування 
шарму та ін. квантових чисел при¬ 
водить до узагальненої У. с. На 
основі фіз. інтерпретації У. с. 
виникла гіпотеза про існування 
кварків. 
Літ. див. до ст. Сильні взаємодії. 
Елементарні частинки. 

Є. С. Мартинов. 
УНІФІКАЦІЯ (від лат. ипиз — 
один і Гасіо — роблю) — приведен¬ 
ня будь-чого до однаковості, до 
однієї форми чи системи. 1) В 
техніці і будівницт- 
в і — раціональне зменшення кіль¬ 
кості типорозмірів (марок, форм 
тощо) машинобудівних і будівель¬ 
них об’єктів (виробів, конструкцій, 
деталей) однакового функціональ¬ 
ного призначення; найпоширені¬ 
ший і найефективніший метод 
стандартизації. Сприяє приско¬ 
ренню темпів науково-технічного 
прогресу, забезпеченню високої 
якості об’єктів та взаємозаміннос¬ 
ті їхніх частин. Оптимальну кіль¬ 
кість і найвигіднішу градацію ти¬ 
порозмірів встановлюють за умова¬ 
ми економічності. Уніфікації під¬ 
дають як об’єкти масового застосу¬ 
вання, так і елементи унікальних 
об’єктів — будинків, споруд або 
машин. У.— комплексний процес, 
пов’язаний з проектуванням, ви¬ 
робництвом, контролем і експлуа¬ 
тацією об’єктів. Уніфікації виро¬ 
бів передує типізація, уніфікації 
технологічних процесів — розроб¬ 
ка технології вироби, однотипних 
деталей або складання однотип¬ 
них вузлів тощо. У. забезпечується 
створеними в СРСР єдиними систе¬ 
мами технічної документації. Во¬ 
на дає змогу підвищувати продук¬ 
тивність праці, знижувати витра¬ 
ти на виготовлення та експлуата¬ 
цію об’єктів, розвивати спеціаліза¬ 
цію і кооперування виробництва, 
комплексну механізацію і авто¬ 
матизацію виробництва. 2) В 
економіці. В пром-сті СРСР 
існує У. заводська, галузева й між¬ 
галузева. Заводська У. включає 
номенклатуру продукції, яку ви¬ 
пускає тільки одне підприємство. 
Галузева У. включає вироби кіль¬ 
кох або всіх підприємств однієї 
галузі. До міжгалузевої У. нале¬ 
жать вироби, що їх випускають і 
використовують у різних галузях 
нар. г-ва. Заходи щодо У. є час¬ 
тиною плану впровадження нової 
техніки в кожній ланці нар. г-ва. 
Принципи У. поширюються на 
галузі вироби., освіти, науки. Ме¬ 
тоди У. застосовують в єдиній 
системі атестації якості продук¬ 
ції; їх використовують для поглиб¬ 
лення спеціалізації виробництва. 
Здійснюється також міждерж. 
У. (див. Комплексна програма 
дальшого поглиблення і вдоско¬ 
налення співробітництва і розвитку 
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Й. С. Уншліхт. 

соціалістичної економічної інте¬ 
грації країн — членів РЕВ). 
3)В мовознавств і—рефор¬ 
ма писемності з метою переве¬ 
дення мов на спільну графічну 
основу, запровадження спільних 
принципів їхнього правопису, ви¬ 
роблення для більшості мов сві¬ 
ту єдиної системи розділових зна¬ 
ків тощо. Так, лат. алфавіт по¬ 
кладено в основу алфавітів бага¬ 
тьох мов Європи і ряду мов Азії, 
Америки та Африки. Велику роль 
у зміцненні політичних, економіч¬ 
них і культур, зв’язків між народа¬ 
ми СРСР, їхнього братнього спів¬ 
робітництва відіграв перехід ба¬ 
гатьох мов на рос. графічну осно¬ 
ву (див. Молодописемні мови). У. 
має велике практичне значення (по¬ 
легшується вивчення різних мов 
з однією графічною системою, зде¬ 
шевлюється виробництво шрифтів 
за єдиним взірцем тощо). 

В. М. Дамок 
(У. в економіці), 

В. М. Шимановський 
(У. в техніці, будівництві), 

М. Я. Плющ 
(У. в мовознавстві). 

УНІФОРМГЗМ (від лат. ипііог- 
ШІ5 — однаковий) — концепція в 
геології, що виходить з уявлень 
про незмінність геол. факторів у 
часі. В основу У. було покладено 
метафіз. (див. Метафізика) розу¬ 
міння законів природи. В ході 
розвитку природничих наук дове¬ 
дено помилковість У. і встановле¬ 
но принцип еволюційного розвит- 
ку. Землі. Див. також Актуалізм. 
«>ЖіЯ» (лат. ипіо — єднання, 
союз) — підпільний гурток народ¬ 
ницького напряму в Полтаві 
1874—75. 
Об’єднував демократично настроє¬ 
ну інтелігенцію, студентську, уч¬ 
нівську молодь, селян. До «У.» 
входили Панас Мирний, Д. А. 
Лизогуб, Д. П. Пильчиков, Р. А. 
Стеблін-Каменський та ін. (бл. 
70 чол.). Дотримуючись ідей ре- 
волюц. народництва 70-х рр. 
19 ст., члени гуртка вели революц. 
пропаганду, розповсюджували тво¬ 
ри О. 1. Герцена, М. Г. Чернишев- 
ського, Т. Г. Шевченка та ін. 
У 1875 більшість членів «У.» 
було заарештовано й засуджено 
до тюремного ув’язнення та засла¬ 
но до Сибіру. 
УНКбВСЬКИЙ Григорій (рр. н. 
і см. невід.) — перший рос. посол 
на Україні під час визвольної вій¬ 
ни українського народу 1648— 
54. 16 (26).III 1649 разом з укр. 
послом С. Мужиловським виїхав 
з Москви на Україну. 17—22.IV 
(27.IV—2.У) 1649 в Чигирині вів 
переговори з Б. Хмельницьким і 
козац. старшиною. У. повідомив, 
що рос. уряд відповідно до того¬ 
часних обставин, не може дати 
згоду на возз’єднання України 
з Росією; було лише домовлено 
про безмитну торгівлю між обома 
країнами. Гетьманське управлін¬ 
ня зобов’язалося стримувати Крим¬ 
ське ханство від грабіжницьких 
нападів на Росію. Після закін¬ 
чення переговорів У. повернувся 
до Москви разом з укр. послом 
Ф. Я. Вешняком. 
УНКЯ Р-ІСКЕЛ ЕСГЙСЬКИЙ ДО¬ 
ГОВІР 1833. Укладений 26. VI 
(8.УІІ) в Ункяр-Іскелесі поблизу 
Стамбула. Підтвердив Адріано- 

польський мирний договір 1829. 
Туреччина зобов’язалася на випа¬ 
док війни закрити на вимогу Ро¬ 
сії протоку Дарданелли для про¬ 
ходження іноз. військ, кораблів. 
Посилення позицій Росії на Бл. 
Сході в зв’язку з укладенням У.-І. 
д. викликало загострення від¬ 
носин її із зх.-європ. країнами. 
Договір утратив силу після укла¬ 
дення 1841 в Лондоні конвенції про 
протоки. 
*НСЕТ (Шс^еі) Сігрід (20.V 1882, 
Калунборг, Данія — 10.VI 1949, 
Ліллехаммер, Норвегія) — норв. 
письменниця. Перша книга — по¬ 
вість «Фру Марта Еулі» (1907) 
поклала початок одній з осн. тем 
творчості У-— емансипації жінки. 
В романах «Йєнні» (1911), «Весна» 
(1914), у збірках оповідань чЗнедо¬ 
лені» (1912), чДрузки чарівного 
дзеркала» (1917), у яких прояви¬ 
лось поєднання реалістичних і ро¬ 
мантичних тенденцій, показала 
тяжку долю норв. трудящих жі¬ 
нок. Осн. твір — істор. трилогія 
чКрістін, Лаврансова дочка» (ро¬ 
мани ч Вінець», ч Хазяйка», 
чХрест»; 1920—22) — про середньо¬ 
вічне минуле Норвегії. Під час 
окупації Норвегії гітлерівцями 
жила у Швеції, США. Повернула¬ 
ся на батьківщину 1945. Нобелів¬ 
ська премія, 1928. 
Те.: Рос. перек л.— Весна. Л., 
1928; Обездоленньїе. М. — Я., 1928; 
Кристин, дочь Лавранса, кн. 1—3. 
М.—Л., 1962; Улав, сьін Аудуна из 
Хествикена. Л., 1978. 

УНТЕР-ОФІЦЄР (нім. Ппіегоі- 
Гігіег — нижчий офіцер) — звання 
молодшого командного складу в 
дореволюц. російській і деяких 
сучасних іноземних арміях. 
УНЦІАЛЬНЕ письмб, унціал 
(лат. ипсіаііз) — особливий вид 
почерку лат. і грецько-візантій¬ 
ського письма. Для нього харак¬ 
терні великі рівні заокруглені 
букви, які майже не виступали за 
межі рядка. Лігатур і словоподі¬ 
лу не було. У. п. було пошир, у 
4—9 ст., вживалось здебільшого в 
християнських книгах, а також у 
рукописах з античними текстами. 
УНШЛІХТ Йосип Станіславович 
[19 (ЗІ).ХІІ 1879—29.VII 1938] — 
рад. партійний, державний і 
військ, діяч. Член Комуністичної 
партії з 1900. Н. у м. Млаві (тепер 
ПНР). У 1900 вступив у с.-д. 
партію Польщі і Литви (1906 
ввійшла до РСДРП). Делегат V 
з’їзду РСДРП. Під час Лютн. ре¬ 
волюції 1917 У. — член Іркут¬ 
ського к-ту РСДРП(б). Делегат VI 
з’їзду РСДРП(б). У жовтні 1917 — 
член Петроградського військ.-рево¬ 
люц. к-ту, потім — член колегії 
Нар. комісаріату внутр. справ. 
В 1919—21 — член Реввійськради 
(РВР) 16-ї армії, потім — Зх. фрон¬ 
ту. В 1921—23 —заст. голови ВНК 
(ОДПУ). У 1923—25 — член РВР 
СРСР і нач. постачання РСЧА. 
В 1925—30 — заст. голови РВР 
СРСР і заст. наркомвійськмора. 
В 1930—33 — заст. голови ВРНГ. 
В 1933—35 — нач. Гол. управлін¬ 
ня Цивільного повітр. флоту. З 
1935 — секретар Союзної Ради 
ЦВК СРСР. З 1924 — член Ревізій¬ 
ної комісії, з 1925 — кандидат у 
члени ЦК ВКП(б). Був членом 
ВЦВК і ЦВК СРСР. Нагородже¬ 
ний орденом Червоного Прапора. 

УбЛД ОУаІсі) Джордж (н. 18.ХІ 
1906, Нью-Йорк) — амер. біолог 
і біохімік, член Нац. АН США. 
У 1927 закінчив Вашінгтонський 
коледж Нью-Йоркського ун-ту. З 
1934 викладав біологію в Гарвард¬ 
ському ун-ті (1948 — 68 — про¬ 
фесор). Осн. праці — з біохімії, 
фізіології та еволюції зору, питань 
кольорового зору у людини, проб¬ 
лем виникнення життя і оіол. 
еволюції. Виявив вітаміни — ре¬ 
тинол (А) і дегідроретинол (А2) 
в рецепторах (паличках і колбоч¬ 
ках) сітківки ока, з’ясував їхню 
роль в утворенні зорових пігмен¬ 
тів. Нобелівська премія, 1967 
(разом з Р. Гранітом і X. Харт- 
лайном). 
УбЛЛЕС (ЧУаІІасе) Алфред Рас- 
сел (8.1 1823, Аск, графство Мон- 
мутшір, Англія — 7.XI 1913, 
Бродстон, графство Дорсетшір) — 
англ. натураліст. Навчався в Харт- 
фордському ун-ті, самостійно вив¬ 
чав природознавство та інженер¬ 
ну справу. В 1848—52 разом з Г. 
Бейтсом досліджував береги рік 
Амазонки і Ріо-Негро, 1854 — 62 
— Малайський архіпелаг, де зіб¬ 
рав понад 125 тис. зоол., бот. 
і геол. колекційних зразків, про¬ 
вів антропологічні дослідження, 
уклав словники 75 говірок. Ці ма¬ 
теріали лягли в основу його чис¬ 
ленних праць з зоології, біогеогра¬ 
фії, геології, антропології, етно¬ 
графії. У.— один з основоположни¬ 
ків зоогеографії. Поряд з Ч. Дарві- 
ном розробляв теорію добору при¬ 
родного, але не стояв повністю на 
матеріалістичних позиціях (виник¬ 
нення життя на Землі, чуттєво¬ 
сті і свідомості, походження пси¬ 
хічних здібностей людини У. вва¬ 
жав проявом дій нематеріальних 
сил), поділяв віру у спіритизм. 
УбЛЛЕС ОУаІІасе) Джо (29.Х 
1890, Торонто — 1.ХІІ 1975, гам 
же) — діяч робітн. і комуністич¬ 
ного руху Канади, англомовний 
поет. Член Компартії Канади з 
1921. В 1941 — 43 за прогресивну 
політ, діяльність був ув’язнений. 
Автор ліричних поезій і віршів 
громадянського, антиімперіаліс¬ 
тичного та антифашист, звучання. 
Збірки «Ніч минула» (1943), «Усі 
мої брати» (1953), «Вітаю тебе, 
сестро, вітаю тебе, братеї» (1956), 
«Золота легенда» (1958), «Земля 
в ореолі» (1964; дві останні видано 
англ. мовою в Москві) присвячено 
СРСР, дружбі народів, борцям за 
мир і прогрес. Брав активну 
участь у шевченківських святку¬ 
ваннях у Канаді 1961 та 1964. Т. 
Шевченкові присвятив вірш «Йому 
була Вкраїна...» (1959). Перекла¬ 
дав твори рад. поетів (А. Малиш¬ 
ка, А. Вознесенського, П. Панчен- 
ка, Г. Бородуліна). Бував в СРСР 
(уперше — 1957). У 1981 у Канаді 
вийшло видання його творів. 
Те.: Укр. перек л.— [Вірші]. 
«Всесвіт», 1958, № 6; [Вірші]. В кн.: 
Мисик В. Планета. К., 1977; Рос. 
п е р е к л.— Стихи. М., 1964. 

Р. П. Зорівчак. 

УбЛЛ-СТРІТ (англ. \\^а11 Зігееі, 
букв. — вулиця-стіна) — вулиця в 
Нью-Йорку, на якій містяться 
надвеликі банки, фондова біржа 
і правління промислових моно¬ 
полій. Термін «Уолл-стріт» часто 
вживають як символ олігархії фі¬ 
нансової США. 
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УбЛТОН (\УаКоп) Ернест Томас 
Сінтон (н. 6.Х 1903, Дангарван, 
поблизу м. Уотерфорд, Ірландія) 
— ірл. фізик. Вчився у Дублін¬ 
ському і Кембрідж. ун-тах. У 1927 
— 34 працював у Кавендішській 
лабораторії, з 1934 — у Тріні- 
ті-коледжі Дублінського ун-ту (з 
1946 — професор). Створив (1932, 
разом з Дж. Кокрофтом) — пер¬ 
ший прискорювач протонів (кас¬ 
кадний генератор) і здійснив пер¬ 
шу ядерну реакцію з штучно при¬ 
скореними протонами. Нобелівсь¬ 
ка премія, 1951. 
УбРД (\\^агсі) Лестер Френк (18. 
VI 1841, м. Джолієт, шт. Іллінойс 
— 18.IV 1913, Вашінгтон) — амер. 
соціолог, засновник суб’єктивіст¬ 
сько-психологічного напряму в со¬ 
ціології, один з родоначальників 
палеоботаніки. Перший президент 
амер. соціологічного т-ва. Сусп. 
розвиток, за У., є продовженням 
природної еволюції. Проте со¬ 
ціальна еволюція, на відміну від 
пасивної еволюції природи, актив¬ 
на завдяки психічним феноменам, 
насамперед — інтелектові і волі. 
У. відзначав роль почуттів, ба¬ 
жань, потреб як мотивів людських 
вчинків, що породжують людську 
асоціацію. В концепції «соціаль¬ 
ного каріокінезу» (поділ суспільст¬ 
ва на класи, соціальна диферен¬ 
ціація взагалі) виявився біологі- 
заторський підхід У. до тлумачен¬ 
ня сусп. явищ. Негативно ставився 
до релігії. Виступав проти мар¬ 
ксистського вчення про революцій¬ 
ну роль пролетаріату, висував 
ідею поліпшення капіталістичного 
суспільства шляхом просвітитель¬ 
ства. В. А. Роменець. 
УбРДЕН (\Уогс1еп) Алфред (н. 7. 
II 1932, Джексон, шт. Мічіган) — 
астронавт СІЛА, підполковник 
ВПС. Після закінчення Військо¬ 
вої академії СІЛА (1955) здобув 
ступінь бакалавра воєнних наук, 
після закінчення Мічманського 
ун-ту (1963) — ступінь магістра 
наук з авіац. і космічної техніки. 
З 1966 — у групі астронавтів. 
26.УІІ—7.VIII 1971 з Д. Скоттом 
і Дж. Ірвіном здійснив політ до 
Місяця як пілот осн. блоку кос- 
міч. корабля «Аполлон-15»; вико¬ 
нав роботи по фотографуванню, 
зондуванню і спостереженню Мі¬ 
сяця. Виходив у відкритий космос. 
УбРРЕН (\Уаггеп) Роберт Пенн 
(н. 24. IV 1905, Гатрі, штат Кентук- 
кі) — амер. письменник. Літ. ді¬ 
яльність почав 1923 як поет і кри¬ 
тик, тісно пов’язаний з «новою кри¬ 
тикою». В романах на теми з жит¬ 
тя пд. штатів «Нічний вершник» 
(1939), «Про час і світ» (1950), 
«Збіговище ангелів» (1955), «Нет¬ 
рі» (1961) і книгах про сучасність 
«Біля воріт раю» (1943), «Печера» 
(1959), «Потоп» (1964), «Прийди 
в зелений діл...» (1971), «Приту¬ 
лок» (1977) порушує реліг.-філос. 
і морально-етичні проблеми, звер¬ 
тається до елементів символіки й 
алегорії. В найзначнішому романі 
«Вся королівська рать» (1946) роз¬ 
вінчує демагогію, продажність 
бурж. демократії СІЛА. Виступає 
як автор публіцистич. та істор. 
творів. 
Те.: Рос. перекл.- Вся коро- 
левская рать.— Приди в зеленьїй 
дол... М., 1983; Потоп. «Новий мир», 
1982, № 4—8. В. І. Яценко. 

УОСОБЛЕННЯ, персоніфікація, 
прозопопея — вид метафори, об¬ 
разний вислів, у якому ознаки жи¬ 
вої істоти або людини переносяться 
на неживий предмет, явище. В 
глибоку давнину У. було виявом 
анімістичних поглядів людей на 
природу. Пізніше, з розвитком 
знань, У. перетворилося на худож. 
засіб поглибленого, яскравого ві¬ 
дображення картин життя. Прик¬ 
лад У.: «Навшпиньках підійшов 
вечір, засвітив зорі» (П. Тичина). 
УбТА тАйлера ПОВСТАННЯ 
1381 — антифеод. селянське пов¬ 
стання в Англії. Було викликане 
посиленням феод, експлуатації 
селянства в зв’язку з розвитком 
товарно-грош. відносин. Почалось 
у травні 1381 в Пд.-Сх. Англії і 
за короткий час охопило 25 графств 
країни. Вождями повстання були 
ремісник У от Тайлер і священик 
Дж. Болл. 13.VI повстанці за до¬ 
помогою ремісників і міської бід¬ 
ноти вступили до Лондона, де роз¬ 
правилися з багатьма королівсь¬ 
кими урядовцями. Керівники пов¬ 
стання 14.VI подали королю Рі- 
чарду II петицію (т. з. Майл-Енд- 
ську програму), в якій вимагали 
знищити кріпацтво, встановити 
тверду грош. ренту, вільну торгів¬ 
лю, амністію повстанцям. Король 
змушений був прийняти ці вимо¬ 
ги. 15.VI повстанці висунули нову, 
Смітфілдську програму, в якій 
вимагали повернення селянам об¬ 
щинних угідь, відібраних феода¬ 
лами, скасування всіх робочих ста¬ 
тутів (встановлювали рівень заро¬ 
бітної плати і тривалість робочо¬ 
го дня), зрівняння станів, секуля¬ 
ризації церк. та монастирських 
земель і поділу їх між селянами. 
Під час переговорів Уот Тайлер 
був підступно вбитий. Повстання 
було придушене лицарським опол¬ 
ченням. Проте воно завдало удару 
феод, ладові, прискорило процес 
звільнення селянства від кріпацт¬ 
ва і заміни панщини грошовою 
рентою. 
«УбТЕРГЕЙТСЬКА СПРАВА» — 
розслідування в СІЛА подій, по¬ 
в’язаних з протизаконними діями 
«Комітету Республіканської пар¬ 
тії по переобранню президента» 
в період виборчої кампанії 1972. 
17.VI 1972 у штаб-квартирі Демо¬ 
кратичної партії, що містилась 
у готелі Уотергейт (Вашінгтон), 
члени к-ту — конкуренти в політ, 
боротьбі встановили підслухову- 
вальні пристрої. 
Під час розслідування справи було 
викрито факти численних пору¬ 
шень законності учасниками внут- 
рішньополіт. боротьби — підкупи, 
погрози, лжесвідчення, шантаж і 
т. п.,— до яких тією чи ін. мірою 
були причетні й деякі помічники 
президента Р. Ніксона, ряд членів 
його кабінету. Проведені суд. про¬ 
цеси привели до відставки і увіль¬ 
нення з посад деяких співробітни¬ 
ків апарату президента. Після 
багатомісячного розгляду «У. с.» 
юрид. комісія палати представни¬ 
ків конгресу США 25.VII 1974 
прийняла рішення про необхід¬ 
ність притягнення до відповідаль¬ 
ності президента СІЛА в порядку 
імпічменту за ігнорування право¬ 
суддя у зв’язку з «У. с.». Щоб 
уникнути цього, Р. Ніксон 9.VIII 
1974 вийшов у відставку. 

Літ.: Геевский И. А. Мафия, ЦРУ, 
Уотергейт. М., 1980. 

І. М. Кравченко. 
УЙТС (ЧУаПз) Джордж Фредерік 
(23.11 1817, Лондон — І.УІІ 1904, 
Комптон, Соррей) — англ. живопи¬ 
сець і скульптор. У 1835—37 нав¬ 
чався в Королівській академії у 
Лондоні, 1843—47 працював в 
Італії. У 50-х рр. 19 ст. відвідав 
Францію, Туреччину, Грецію. Пи¬ 
сав портрети (Д. Г.„. «Россетті, 
1865; Т. Карлейля, 1869; У. Мор- 
ріса, 1870, та ін.), картини на мі¬ 
фологічні, істор.-реліг. та мораль- 
но-філос. теми («Ілюзії життя», 
1849; «Любов і смерть», 1887). 
За характером творчості був близь¬ 
кий до прерафаелітів. 
УбТСОН (^аізоп) Девід Мере- 
діт Сіре (18.VI 188ь, Манчестер — 
23.VII 1973) — англ. палеонтолог, 
член Лондонського королівського 
т-ва (з 1922; 1938 — 39 — віце- 
ішезидент), іноземний член АН 
СРСР (з 1932), член Нац. АНСЛІА, 
член Американської академії 
мистецтв і наук. Закінчив Манче¬ 
стерський ун-т (1907). З 1912 ви¬ 
кладав в Університетському коле¬ 
джі в Лондоні (1921 —51 — профе¬ 
сор зоології). Осн. праці присвяче¬ 
ні вивченню стародавніх риб, зем¬ 
новодних і терапсидних плазунів. 
Встановив, що предками наземних 
хребетних є кистепері риби. 
УбТСОН (ЧУаізоп) Джеймс Дьюї 
(н. 6.IV 1928, Чікаго) — амер. 
біохімік, спеціаліст з молекуляр¬ 
ної біології, член Національної 
АН СІЛА (з 1962), Американської 
академії мистецтв і наук (з 1957), 
Датської королівської АН (з 1962). 
В 1947 закінчив Чікагський ун-т. 
В 1950—51 працював у Копенга^ 
генському ун-ті, 1951 — 53 і 
1955—56 — в Кавендішській лабо¬ 
раторії Кембріджського ун-ту, 
1953—55 — в Каліфорнійському 
технологій, ін-ті. З 1956 викладав 
біологію в Гарвардському ун-ті (з 
1961 — професор). З 1968 — дирек¬ 
тор лабораторії кількісної біоло¬ 
гії ви Колд-Спрінг-Харборі (шт. 
Нью-Йорк). Осн. праці присвяче¬ 
ні вивченню структури дезоксири¬ 
бонуклеїнової кислоти (ДНК), ро¬ 
лі рибонуклеїнової кислоти (РНК) 
в біосинтезі білка. Запропонував 
(1953) модель просторової структу¬ 
ри ДНК (т. з. «подвійну спіраль»), 
пояснив, яким чином генетична ін¬ 
формація записана в молекулах 
ДНК, і висловив гіпотезу про на- 
півконсервативний механізм само¬ 
відтворення (реплікації) ДНК. Ав¬ 
тор праць з структури вірусів та ро¬ 
лі їх у виникненні злоякісного ррс- 
ту тканин. Нобелівська премія, 
1962 (разом з Ф. Кріком і М. 
Уїлкінсом). 
УбТСОН (^аізоп) Джон Бродес 
(9.1 1878, Грінвілл, штат Пд. Ка- 
роліна — 25.IX 1958, Нью-Йорк) — 
амер. психолог, основоположник 
біхевіоризму. У 1908—20 — профе¬ 
сор ун-ту Дж. Гопкінса в Балтімо- 
рі. Концепція У., створена на ос¬ 
нові досліджень тварин, була реак¬ 
цією на методи інтроспективної 
психології. В 1913 виступив з про¬ 
грамою побудови нової психології, 
предмет якої — поведінка (ЬеЬа- 
уюг), а не свідомість. Усю психіч¬ 
ну діяльність тлумачив як пове¬ 
дінку в сукупності зв’язків «сти¬ 
мул — реакція»; осн. завданням 

УОТСОН 

А. У рден. 

Дж. Ф. Уотс. Портрет 
письменника Дж. Мере- 
діта. 1893. Національ¬ 
на портретна галерея в 
Лондоні. 
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УПАНІШАДИ 

А. М. Упіт. 

психології вважав вивчення про¬ 
цесів навчення; емоції ототожню¬ 
вав з реакціями внутрішніх орга¬ 
нів, мислення людини —з роботою 
голосових м’язів. Ідеї та методи 
У. значно вплинули на розвиток 
психології, насамперед у СПІА. 
Механістичну концепцію У. було 
піддано критиці в процесі подаль¬ 
шого розвитку психології. 
Літ.: Ярошевский М. Г. Психоло- 
гия в XX столетии. М., 1971. 

Л. М. Проколієнко. 
УПАНІШАДИ (санскр. — таємне 
знання) — індійські прозові й 
віршовані релігійно-філософські 
трактати; частина ведичної л-ри 
(див. Веди). Виникли приблизно в 
7—3 ст. до н. е. В центрі У. — 
філос. проблеми ведичної релігії, 
пізнання людиною самої себе й 
навколишнього світу. Гол. доктри¬ 
на У.— вчення про єдність Брахма¬ 
на (абс. та об’єктивного начала 
Всесвіту) й Атмана (суб’єкта, інди¬ 
відуума). Коментарі до У., напи¬ 
сані в 2 і 8—9 ст. н. е., стали осно¬ 
вою Вед анти. 
упЄник Микола Олександрович 
[н. 1 (14).VI 1914, слобода Плато- 
во-Іванівка, тепер Родіоново-Не- 
світаївського р-ну Ростов, обл.] — 
укр. рад. письменник. Член КПРС 
з 1932. Учасник Великої Вітчизн. 
війни. Закінчив Ворошиловгр. пед. 
ін-т (1940). Працював як журна¬ 
ліст; 1960 — 62 — відповідальний 
редактор газ. «Культура і жит¬ 
тя». Автор поетичних книжок 
«Лірика» (1935), «Поезії» (1946), 
«Українська поема» (1950), «Най¬ 
дорожче» (1963), «Цим живу» 
(1971), «Багряне листя» (1974) 
та ін., книжок для дітей, нарисів. 
Нагороджений орденом Вітчизня¬ 
ної війни 2-го ступеня, медалями. 
Те.: І мужність, і любов. К., 1978. 

/. Г. Турбай. 

УПЙР, вампір—1) У слов’ян, 
нар. повір’ях — мрець (труп зло¬ 
го чарівника або відьми), який вно¬ 
чі встає з могили, бродить в обра¬ 
зі вовка і висмоктує з людей кров. 
Відомий у повір’ях сербів, болгар, 
росіян, українців, білорусів, поля¬ 
ків, чехів та ін. слов’ян, народів. 
У давніх слов’ян існував культ 
принесення У. жертв. У сербів і сх. 
слов’ян злилися уявлення про У. 
й вовкулаку. Образ У. відбито 
в укр. фольклорі й худож. л-рі 
(І. Котляревський, І. Франко, 
Леся Українка та ін.). 2) Пере¬ 
носно — кровопивець, жорстока 
людина, експлуататор. 
У ПІТ Андрій Мартинович [22.XI 
(4.XII) 1877, Скрівері, тепер Огр- 
ського р-ну Латв. РСР — 17.XI 
1970, Рига] — латис. рад. письмен¬ 
ник, літературознавець, громад, 
діяч, нар. письменник Латв. РСР 
(з 1943), акад. АН Латв. РСР 
(з 1946), Герой Соціалістичної 
Праці (1967). Член КПРС з 1917. 
Основоположник латис. рад. л-ри. 
Друкуватися почав 1896. У рома¬ 
нах «Буржуа» (1907), «Жінка» 
(1910), «Останній латиш» (1912), 
в книзі новел «Маленькі комедії» 
(1909—10) з позицій критичного 
реалізму викривав міську буржуа¬ 
зію й міщанство. Романом «Нові 
джерела» (1908) почав серію рома¬ 
нів «Робежнієки» — про шляхи ла¬ 
тис. селян в революції 1905—07. В 
п’єсах «Голос і відгомін» (1911), 
«Один і багато хто» (1914) створив 

образи латис. робітників-револю- 
ціонерів. В умовах бурж. Латвії 
У. продовжував розробляти прин¬ 
ципи соціалістичного реалізму. У 
романах «По райдужному мосту» 
(1926), «Повернення Яна Робеж- 
нієка» (1932), «Смерть Яна Робеж- 
нієка» (1933), в сатиричних коме¬ 
діях, в новелах викривав бурж. 
дійсність. Істор. темі присвячені 
трагедії «Мірабо» (1926), «Жан- 
на д’Арк» (1930), «Спартак» (1943), 
тетралогія «На грані століть» 
(1937—40). Після відновлення Рад. 
влади в Латвії (1940) У. включився 
в активну громадсько-політ. ді¬ 
яльність. Найвизначніший твір 
У.— історична дилогія «Земля 
зелена» (1945; Держ. премія СРСР, 
1946), «Просвіт у хмарах» (1951). 
Автор літературознавчих праць 
«Історія найновішої латиської лі¬ 
тератури» (1951), «Питання соціа¬ 
лістичного реалізму в літературі» 
(1957) та ін., статей про Т. Г. Шев¬ 
ченка, укр. рад. письменників. 
Нагороджений 5 орденами Леніна, 
ін. орденами, медалями. 
Те.: Укр. перекл.— Земля зеле¬ 
на. К., 1954; Оповідання. К., 1956; 
Навернений. К., 1958; Правиця Все¬ 
вишнього. К., 1958; Смерть Клеман- 
са Пер’є. К., 1960; Тарас Григорович 
Шевченко. В кн.: Світова велич Шев¬ 
ченка, т. 1. К., 1964; Новели. К., 
1980; Рос. перекл.— Собрание 
сочинений. т. 1 — 12. М., 1956—59. 

Б. К. Звайгзне. 

УПРАВА — в дореволюційній 
Росії назва ряду місц. органів 
держ. управління або місц. орга¬ 
нів самоврядування (див., напр., 
Земська управа). 
УПРАВЛІННЯ, керування — при¬ 
таманний високоорганізованим си¬ 
стемам (соціальним, біол., тех¬ 
нічним) процес, спрямований на за¬ 
безпечення їхньої цілісності, 
структури, підтримання заданого 
режиму їхнього функціонування, 
досягнення певної мети (шляхом 
обміну інформацією між підси¬ 
стемами — керуючою і керованою 
системами). Найскладніша, ієрар¬ 
хічно організована структура У. 
властива соціальним системам 
(див. Управління соціальними си¬ 
стемами). Процеси У. з появою 
кібернетики стали предметом си¬ 
стематичних досліджень. Кібер¬ 
нетика і електронні обчислюваль¬ 
ні машини (ЕОМ) відкрили вели¬ 
кі можливості і перспективи для 
створення різного рівня автомати¬ 
зованих систем У. (АСУ), здат¬ 
них замінити людину в У. склад¬ 
ними системами та процесами. Си¬ 
стеми У. поділяються на ригідно 
(жорстко) детерміновані (дія ке¬ 
руючої системи однозначно визна¬ 
чає реакцію керованої системи) 
і статистично детерміновані (зада¬ 
ється відносно широкий діапазон 
можливих реакцій керованої си¬ 
стеми на дію керуючої). Крите¬ 
рієм ефективності У. можуть ви¬ 
ступати міра адаптації (пристосу¬ 
вання) керуючої системи до змін 
зовн. середовища, яка дає їй мож¬ 
ливість забезпечити самоорганіза¬ 
цію, самозбереження, самовдоско¬ 
налення і досягнення мети, або 
рівень оптимізації заданого пара¬ 
метра керуючої системи (швидко¬ 
дія, стабільність тощо). Різні за 
природою системи У. відрізня¬ 
ються рівнем складності, структур¬ 
ної організації, функціональни¬ 

ми можливостями. Найпростішими 
системами У. є сучас. кібернетич¬ 
ні машини, що функціонують за 
закладеними в них програмами. 
Біол. системам притаманні два 
рівні У.— організмовий (відтворю¬ 
ється спадково й орієнтований на 
самозбереження популяції, біо¬ 
ценозу, біогеоценозу) і поведінко- 
вий (орієнтований на забезпечення 
потрео біол. системи в її взаємодії 
із зовн. середовищем). 

О. Я. Моро.і. 
УПРАВЛІННЯ ВИРОБНЙЧИМ 
ОБ’ЄДНАННЯМ (ПІДПРИ- 
ЬМСТВОМ) — цілеспрямоване 
керівництво діяльністю трудово¬ 
го колективу з метою успішного 
виконання ним виробничо-госпо¬ 
дарських і соціальних завдань. 
Управління соціалістичним ви¬ 
роби. поєднує економічні, адм., 
орг. та соціально-психологічні ме¬ 
тоди (див. Методи управління). 
За їхньою допомогою управлінсь¬ 
кий апарат об’єднання (підприєм¬ 
ства) забезпечує найефективніше 
втілення в життя директив партії 
та уряду, спрямованих на приско¬ 
рений розвиток соціалістичного 
вироби, і підвищення добробуту 
рад. народу. Через систему управ¬ 
ління реалізується планомірність 
розвитку соціалістичної економі¬ 
ки, здійснюються мета і завдання 
економічної політики КПРС. 
У. в. о. (п.) здійснюється на основі 
ленінських принципів соціалістич. 
господарювання, зокрема, єдності 
парт, та господарського керівни¬ 
цтва, плановості, демократич¬ 
ного централізму, єдиноначаль¬ 
ності та колегіальності в управ¬ 
лінні, принципу матеріальної за¬ 
інтересованості. Трудові колекти¬ 
ви беруть широку участь у підго¬ 
товці проектів планів виробничо- 
госп. діяльності об’єднань (під¬ 
приємств). На основі розгортан¬ 
ня соціалістичного змагання і 
використання внутрігосп. резер¬ 
вів вони розробляють зустрічні 
плани. У. в. о. (п.) включає со¬ 
ціальне, тех.-екон. планування, 
організацію вироби, та праці, ма- 
теріально-тех. постачання та збут 
готової продукції, фінансування 
та обліково-контрольну діяльність, 
капітальне буд-во, управління на¬ 
уково-технічним прогресом,управ- 
ління якістю продукції (див. 
Комплексна система управлін¬ 
ня якістю продукції), добір, під¬ 
готовку та розстановку кадрів, ви¬ 
ховання їх і підвищення спец, та 
заг. знань, інформаційне забезпе¬ 
чення вироби, тощо. Згідно з цими 
функціями, їхнім обсягом, масш¬ 
табами і складністю формуються 
структурні підрозділи і призна¬ 
чаються керівники, які координу¬ 
ють їхню діяльність і виробничі 
зв’язки. Осн. права та обов’язки 
щодо організації У. в. о. (п.) виз¬ 
начено Положенням про виробни¬ 
че об’єднання (комбінат), затверд¬ 
женим Радою Міністрів СРСР 27. 
III 1974. У рішеннях XXVI з’їзду 
КПРС та у постанові ЦК КПРС і 
Ради Міністрів СРСР «Про поліп¬ 
шення планування і посилення 
впливу господарського механізму 
на підвищення ефективності ви¬ 
робництва і якості роботи» (1979) 
накреслено осн. напрями вдоско¬ 
налення У. в. о. (п.), а саме: даль¬ 
ша концентрація і спеціалізація 
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вироби., завершення формування 
виробничих об’єднань як основної 
госпрозрахункової ланки пром-сті; 
централізація функцій управління 
і ліквідація зайвих його ланок; 
підвищення кваліфікації та поліп¬ 
шення підготовки кадрів, розроб¬ 
ка раціональних та ефективних 
систем і методів організації робіт, 
вдосконалення госпрозрахункових 
методів роботи, розширення засто¬ 
сування організаційної та електрон¬ 
ної обчислювальної техніки то¬ 
що. На дальше удосконалення 
У. в. о. (п.) спрямовані положення 
Закону СРСР про трудові колек¬ 
тиви і підвищення їх ролі в управ¬ 
лінні підприємствами, установами, 
організаціями. Див. також Ви¬ 
робничі об'єднання, Соціалістич¬ 
не державне виробниче підприєм¬ 
ство. Г. А. Коров’яков. 
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНЕ — 
в СРСР організаційно-владна ді¬ 
яльність виконавчих та розпоряд¬ 
чих органів державної влади, а 
в окремих випадках, передбаче¬ 
них законом, і громадських органі¬ 
зацій, безпосередньо спрямована 
на практичне здійснення законів у 
процесі госп., соціально-культур. 
і адм.-політ, будівництва. Здійс¬ 
нюється на наук, засадах під керів¬ 
ництвом КПРС, відповідно до 
Конституцій СРСР, конститу¬ 
цій союзних і авт. республік. 
Виходячи з вимог екон. законів со¬ 
ціалізму, в процесі У. д. розв’я¬ 
зуються завдання всебічного роз¬ 
витку продуктивних сил країни, 
підвищення життєвого рівня на¬ 
селення; дальшого зміцнення со¬ 
ціалістичного ладу, єдності і згур¬ 
тованості радянського народу; роз¬ 
витку соціалістичної демократії; 
зміцнення союзу робітничого кла¬ 
су, колгоспного селянства та ін¬ 
телігенції; виховання трудящих у 
дусі комуністич. ставлення до пра¬ 
ці, рад. патріотизму та інтернаці¬ 
оналізму; боротьби проти бурж. 
ідеології; послідовного здійснен¬ 
ня зовн. політики, спрямованої 
на збереження миру та безпеки на¬ 
родів. Ці завдання здійснюються 
всіма органами У. д. на підставі 
законів шляхом прийняття актів 
органів державного управління, 
застосування адм. санкцій тощо. 
У. д. СРСР здійснюється при ак¬ 
тивній участі широких нар. мас, 
під їхнім постійним контролем. 

І. М. Пахомов. 
УПРАВЛІННЯ НАРОДНИМ 
ГОСПОДАРСТВОМ — плайомір- 
не регулювання соціалістичної еко¬ 
номіки на основі пізнання і сві¬ 
домого використання об’єктивних 
екон. законів з метою неухильного 
зростання добробуту трудящих 
шляхом забезпечення динамічного 
і пропорційного розвитку всіх га¬ 
лузей і сфер народного господарст¬ 
ва, підвищення ефективності ви¬ 
робництва, зміцнення екон. могут¬ 
ності країни. В СРСР об’єктом уп¬ 
равління виступає вся економіка 
країни, що становить єдиний 
народногосподарський комплекс 
СРСР. Основою централізованого 
планового У. н. г. виступає соціа¬ 
лістична сусп. власність на засоби 
вироби, і безпосередньо сусп. ха¬ 
рактер праці, загальнонародна її 
кооперація. Функції єдиного екон. 
центру країни виконує соціалістич¬ 
на д-ва як власник осн. засобів 

вироби, і виразник інтересів усього 
суспільства. Наук, основи і прин¬ 
ципи У. н. г. за соціалізму розро¬ 
бив В. І. Ленін. Дальшого розвитку 
вони набули в рішеннях і докумен¬ 
тах КПРС і Рад. д-ви. В основу 
У. н. г. в СРСР покладено такі 
найважливіші принципи: єдність 
політ, і госп. керівництва; демокра¬ 
тичний централізм — поєднання 
централізованого керівництва г-вом 
з госп. самостійністю соціалістич. 
підприємств, з макс. розвитком 
ініціативи на місцях і творчої ак¬ 
тивності широких мас трудящих, 
єдиноначальності з колегіальніс¬ 
тю у керівництві і розв’язанні 
госп. завдань; відповідність систе¬ 
ми управління досягнутому рів¬ 
неві розвитку продуктивних сил; 
наук, обгрунтованість планів і 
госп. рішень на основі пізнання і 
використання всієї системи екон. 
законів соціалізму, врахування 
особливостей і умов кожного ета¬ 
пу розвитку суспільства, його 
об’єктивних потреб і реальних мож¬ 
ливостей; планомірність; режим 
економії; матеріальне й мораль¬ 
не стимулювання працівників і ко¬ 
лективів підприємств та орг-цій 
за прискорений розвиток сусп. 
вироби, і підвищення його ефек¬ 
тивності; поєднання інтересів 
госп. підрозділів з інтересами нар. 
г-ва в цілому та відповідальність 
об’єднань (підприємств) за резуль¬ 
тати їхньої роботи перед д-вою. 
У практиці використовують екон., 
адм., орг. і соціально-психологіч¬ 
ні методи управління. До складу 
органів У. н. г. входять органи 
управління нар. г-вом як єдиним 
нар.-госп. комплексом, органи уп¬ 
равління галузевими й тер.-вироб¬ 
ничими комплексами, що входять 
до республік та екон. районів; пла¬ 
нові й кредитно-фінанс. органи; 
органи управління виробничими 
і наук.-виробничими об’єднання¬ 
ми, пром. підприємствами, колгос¬ 
пами, радгоспами, побутовими, 
торг, та ін. орг-ціями й установами. 
Система У. н. г. в СРСР спрямова¬ 
на на досягнення високої економіч¬ 
ної ефективності соціалістично¬ 
го виробництва. Керівна роль в 
У. н. г. належить Комуністичній 
партії. З’їзди КПРС і пленуми 
ЦК КПРС розробляють економіч¬ 
ну політику партії і д-ви, визна¬ 
чають гол. напрями й завдання 
розвитку нар. г-ва на певний істор. 
період. Питання розвитку нар. 
г-ва, що вимагають законодавчого 
розв’язання, вирішують сесії Вер¬ 
ховної Ради СРСР, а в період між 
сесіями — Президія Верховної 
Ради СРСР. Найвищим виконав¬ 
чим і розпорядчим органом держ. 
управління є Рада Міністрів 
СРСР. Вона здійснює заг. керів¬ 
ництво народним господарством. 
Відповідна структура керівних, 
законодавчих, виконавчих і роз¬ 
порядчих органів з питань У. н. г. 
характерна для кожної союзної рес¬ 
публіки. Найвищі органи держ., а 
також галузевого управління від¬ 
повідно до єдиного нар.-госп. пла¬ 
ну встановлюють осн., обов’язкові 
для виконання показники, ске¬ 
ровують роботу галузей і об’єд¬ 
нань (підприємств), призначають 
і звільняють керівників, допома¬ 
гають здійснювати потрібні орг. 
заходи, спрямовані на виконання 

виробничих завдань, контролюють 
виконання виробничих планів. Ни¬ 
зові (обласні, крайові, районні) 
органи управління та виробничі 
об’єднання (підприємства) само¬ 
стійно розв’язують поставлені пе¬ 
ред ними завдання. Зв’язки і спів¬ 
відношення між ланками системи 
У. н. г. визначають його структуру 
(див. Структура управління). В 
умовах розвинутого соціалістич¬ 
ного суспільства прискорення нау¬ 
ково-технічного прогресу і удос¬ 
коналення У. н. г. Комуністична 
партія розглядає як необхідні 
умови зростання суспільного ви¬ 
робництва, як вирішальні фак¬ 
тори підвищення його ефективно¬ 
сті, розв’язання широкого кола 
політичних і соціальних завдань. 
Головним напрямом удрскона- 
лення управління економікою є 
підвищення рівня планової робо¬ 
ти в усіх її ланках — від Держпла- 
ну СРСР до планового відділу 
виробничого об’єднання (підпри¬ 
ємства). Поліпшення планування 
передбачає, зокрема, посилення 
наук, обгрунтованості і збалансо¬ 
ваності планів, зміцнення плано¬ 
вої дисципліни і посилення відпо¬ 
відальності за виконання їх. Захо¬ 
ди щодо поліпшення планування і 
управління економікою країни роз¬ 
роблено у постанові Цк КПРС і 
Ради Міністрів СРСР «Про поліп¬ 
шення планування і посилення 
впливу господарського механізму 
на підвищення ефективності ви¬ 
робництва і якості роботи» (1979). 
Серед них, зокрема, вдосконалення 
планових показників і оціночних 
показників результатів госп. ді¬ 
яльності виробничих об’єднань 
(підприємств), запровадження по¬ 
казника нормативно чистої про¬ 
дукції; розробка і реалізація ці¬ 
льових комплексних програм як 
складових частин перспективних 
планів екон. і соціального розвитку 
країни. Одним з найважливіших 
напрямів удосконалення управ¬ 
ління економікою є розвиток 
госпрозрахункових відносин (див. 
Господарський розрахунок), по¬ 
силення ролі прибутку, ціни та 
ін. екон. підойм і стимулів. Ваго¬ 
ме значення має також удоскона¬ 
лення орг. структури управління, 
розвиток демократичних засад у 
плануванні та управлінні, поліп¬ 
шення стилю і методів роботи. 
Відповідно до рішень XXVI з’їзду 
партії ЦК КПРС і Рада Міністрів 
СРСР розробили конкретні захо¬ 
ди щодо поліпшення управління 
пром-стю, буд-вом, с. г., удоскона¬ 
лення всього госп. механізму і по¬ 
силення його впливу на підвищен¬ 
ня ефективності вироби, і якості 
роботи. 
Широке коло заходів партії і дер¬ 
жави щодо поліпшення управлін¬ 
ня с. г. та ін. галузями агропро¬ 
мислового комплексу затверджено 
Травневим пленумом ЦК КПРС 
1982, який схвалив Продовольчу 
програму СРСР на період до 1990 
року, розроблену відповідно до 
рішень XXVI з’їзду партії. Впер¬ 
ше агропромисловий комплекс ви¬ 
ділено в самостійний об’єкт пла¬ 
нування й управління з метою за¬ 
безпечення ефективних зв’язків 
і взаємодії всіх галузей і ланок 
цього комплексу, поєднання тер. 
і галузевого планування для до- 
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сягнення безперебійного і надійно¬ 
го забезпечення населення країни 
високоякісними продуктами хар¬ 
чування. Значну увагу питанням 
У. н. г. приділили Листопадовий 
(1982) та Грудневий (1983) плену¬ 
ми ЦК КПРС. Дальше підвищен¬ 
ня ефективності У. н. г. здійсню¬ 
ється на основі зростання творчої 
активності трудящих, ролі тру¬ 
дових колективів, масових громад, 
орг-цій відповідно до Закону 
СРСР про трудові колективи і 
підвищення їх ролі в управлінні 
підприємствами, установами, орга¬ 
нізаціями. 
Літ.: Ленін В. І. Повне зібрання тво¬ 
рів: т. 36. Чергові завдання Радян¬ 
ської влади;т. 39. Економіка і політика 
в епоху диктатури пролетаріату; т. 42. 
Про єдиний господарський план; т. 44. 
До четвертих роковин Жовтневої ре¬ 
волюції; т. 45. Про надання зако¬ 
нодавчих функцій Держп ланові; 
Конституція (Основний Закон) 
Союзу Радянських Соціалістичних 
Республік. К., 1983; Конституція 
(Основний Закон) Української Ра¬ 
дянської Соціалістичної Республіки. 
К., 1983; Матеріали XXVI з’їзду 
КПРС. К., 1981; Матеріали XXVI 
з’їзду Комуністичної партії України. 
К., 1981; Про дальше вдосконалення 
господарського механізму і завдання 
партійних і державних органів. Поста¬ 
нова ЦК КПРС від 12 липня 1979 
року.— Про поліпшення планування 
і посилення впливу господарського 
механізму на підвищення ефектив¬ 
ності виробництва і якості роботи. 
Постанова ЦК КПРС і Ради Мініст¬ 
рів СРСР від 12 липня 1979 року. К., 
1979; Продовольча програма СРСР 
на період до 1990 року і заходи по її 
реалізації. Матеріали травневого 
Пленуму ЦК КПРС 1982 року. К., 
1982; Матеріали Пленуму Центрально¬ 
го Комітету КПРС. 22 листопада 
1982 року. К., 1982; Матеріали Пле¬ 
нуму Центрального Комітету КПРС, 
14 — 15 червня 1983 року. К., 1983: 
Матеріали Пленуму Центрального Ко¬ 
мітету КПРС, 26—27 грудня 1983 ро¬ 
ку. ІС., 1984; Удосконалення гос¬ 
подарського механізму. К., 1980; 
Абалкин Л. И. Диалектика социали- 
стической зкономикн. М., 1981; Ку¬ 
харенко В. Д. XXVI сьезд КПСС 
о совершенствовании хозяйственного 
управлення. К., 1981; Совершенство- 
вание методов руководства зкономи- 
кой. М., 1982. В. А. Хплько. 
УПРАВЛГННЯ НАРОДНИМ 
ГОСПОДАРСТВОМ ІНСТИТУТ. 
Підпорядкований Міністерству ви¬ 
щої та середньої спец, освіти 
УРСР. Створений 1975 в Києві 
для підвищення кваліфікаційного 
рівня керівників нар. г-ва респуб¬ 
ліки в галузі управління. Навчан¬ 
ня здійснюється за профілями: 
теорія і практика управління нар. 
г-вом, екон.-матем. методи і авто¬ 
матизовані системи управління 
(АСУ). Проводить також н.-д. ро¬ 
боту з актуальних проблем теорії 
управління. Л. С. Чередниченко. 
УПРАВЛГННЯ НАУКбВО-ТЕХ- 
НГЧНИМ ПРОГРЕСОМ — ціле- 
спрямований вплив на процеси 
перебудови технічної, технологіч¬ 
ної, організаційної основ матері¬ 
ального виробництва та інших сфер 
суспільного життя, здійснюваний 
шляхом вироблення, впроваджен¬ 
ня й поширення на практиці 
нових наукових результатів і пе¬ 
редового досвіду. 
Об’єктом У. н.-т. п. є цикл «наука 
— виробництво» в галузях і лан¬ 
ках нар. г-ва, що включає такі 
стадії: фундаментальні досліджен¬ 
ня, прикладні розробки, експери¬ 

ментальні, конструкторські, про¬ 
ектні роботи, повномасштабне 
впровадження, підготовка і вико¬ 
ристання відповідних кадрів. Гол. 
завданням У. н.-т. п. є визначення 
напрямів та розробка методів і 
форм органічного поєднання до¬ 
сягнень науково-технічної рево¬ 
люції з перевагами соціалістич¬ 
ної системи господарства. У. н.- 
т. п. як складова частина заг. 
централізованого планування на¬ 
родного господарства і управлін¬ 
ня народним господарством 
здійснюється на основі принципів 
соціалістичного управління, зокре¬ 
ма демократичного централізму, 
плановості, єдності парт, і госп. 
керівництва, галузевого і те¬ 
риторіального підходів, принципу 
екон. заінтересованості. Вихід¬ 
ними ланками У. н.-т. п. є 
прогнозування науково-технічне, 
як перший етап управлінської 
діяльності, та планування— вибір 
мети, визначення координованої 
програми робіт, розподіл ресурсів, 
необхідних для виконання цих 
програм, і відповідний контроль. 
Комплексна програма наук.-тех. 
прогресу на 20 років, що розроб¬ 
ляється відповідно до рішень 
XXVI з’їзду КПРС і постанови 
ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР 
«Про поліпшення планування і по¬ 
силення впливу господарського ме¬ 
ханізму на підвищення ефектив¬ 
ності виробництва і якості роботи» 
(1979), є конкретною формою об¬ 
грунтування довгострокової наук.- 
тех. політики Рад. д-ви, узгоджен¬ 
ня планування наук.-тех. прогре¬ 
су з системою перспективного пла¬ 
нування екон. і соціального розвит¬ 
ку. У. н.-т. п. здійснюється за 
допомогою ряду методів: наук.- 
технічних (відображають вимоги 
законів, властивих творчому про¬ 
цесові в галузі науки і техніки), 
планово-економічних (планова реа¬ 
лізація наук.-тех. політики соціа¬ 
лістичної д-ви, стимулювання своє¬ 
часної і високоякісної розробки, 
впровадження, освоєння та викори¬ 
стання прогресивних наук.-тех. 
досягнень), орг.-адміністративних 
(забезпечення цілеспрямованості і 
координації дій учасників проце¬ 
су «наука — виробництво»), соці¬ 
ально-психологічних (вплив на 
соціальні, моральні відносини як 
внутрішньогрупові, так і індиві¬ 
дуально-особисті). 
Комплексне використання цих 
методів на сучас. етапі підпоряд¬ 
коване розв’язанню гол. завдання, 
поставленого XXVI з’їздом КПРС: 
забезпечення дальшого зростання 
добробуту рад. людей на основі 
сталого, поступального розвитку 
нар. господарства, прискорення 
наук.-тех. прогресу, переведення 
економіки на інтенсивний шлях 
розвитку. Законодавчо регулює 
процес розвитку науки і техніки 
Верховна Рада СРСР. Загальне 
У. н.-т. п. у країні здійснює Рада 
Міністрів СРСР. Осн. організа¬ 
ційну роботу по У. н.-т. п. в країні 
виконує Держ. к-т СРСР по науці 
і техніці. Важливу роль в У. 
н.-т. п. відіграє Академія наук 
СРСР, яка здійснює заг. керів¬ 
ництво розвитком природничих та 
сусп. наук у їхньому зв’язку з 
практикою. У союзних республі¬ 
ках У. н.-т. п. здійснюють Ради 

Міністрів республік, держплани, 
відповідні держ. к-ти і м-ва, пре¬ 
зидії респ. академій наук. Удоско¬ 
налення У. н.-т. п. відбувасться 
за такими осн. напрямами: фор¬ 
мування наук.-тех. і наук.-вироб¬ 
ничих комплексів різного типу; 
перехід до розробки і реалізації 
великомасштабних цільових наук.- 
тех. програм різного рівня — союз¬ 
ного, галузевого, республікансько¬ 
го, регіонального (див. Цільова 
комплексна програма); розвиток 
правових норм взаємодії дослід¬ 
них орг-цій, вузів, виробничих 
підприємств у галузі наук.-тех. 
розробок; впровадження автома¬ 
тизованих систем управління дос¬ 
лідженнями і розробками, сучас. 
інформаційно-пошукових систем, 
діалогових (людино-машинних) 
способів організації взаємодії 
учасників тієї чи іншої програм» 
наук.-тех. робіт; підвищення 
ролі та розширення компетенції 
місцевих парт, і рад. органів в 
організації наук.-тех. прогресу. 
Літ.: Каньїгин Ю. М., Даниловцев 
П. А. Цикл «Наука — производство»: 
границьі, структура, пути ускорения. 
Новосибирск, 1976; Ускорение процес- 
са «Исследование — производство». 
М., 1979; Бижанова М. И. Механизм 
стимули ровани я научно-технического 
прогресса. М., 1981; Управление на- 
учно-техническим прогрессом. М., 
1982. Ю. М. Канигін. 

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ 
систЄмами — цілеспрямова¬ 
ний процес регулювання суспіль¬ 
ства в цілому або його окремих 
сфер, метою якого є впорядкуван¬ 
ня, збереження, вдосконалення і 
розвиток якісної специфіки сус¬ 
пільства. Будь-яке суспільство яв¬ 
ляє собою цілісну соціальну систе¬ 
му, якій внутрішньо притаманні 
процеси управління, зумовлені 
природою суспільства, сусп. ха¬ 
рактером праці, необхідністю спіл¬ 
кування людей у процесі праці і 
життя, обміном продуктами їхньої 
матеріальної і духовної діяльнос¬ 
ті. В історії розвитку суспільства 
розрізняють два типи керуючого 
впливу на соціальну систему в ці¬ 
лому — стихійний (статистичний) 
і свідомий (плановий). Свідомі 
форми управління, що пов’язані 
з цілеспрямованою діяльністю лю¬ 
дей і здійснюються за допомогою 
специфічних соціальних ін-тів, 
мають місце на будь-якому ступе¬ 
ні розвитку суспільства. Проте 
межі свідомого впливу людей на 
соціальну систему та різні сфери 
її, його зміст, цілі і принципи зале¬ 
жать від природи суспільства, ха¬ 
рактеру його екон. і соціально-по- 
літ. ладу. У. с. с. в експлуататор¬ 
ських суспільствах, зокрема, за 
капіталізму, неспроможне охопити 
соціально-екон. процеси в масшта¬ 
бах усього суспільства і виступає 
як результат зіткнення, перепле¬ 
тення різних, найчастіше супереч¬ 
ливих, соціальних сил, відбува¬ 
ється під впливом стихійних регу¬ 
ляторів (закони ринку, конку¬ 
рентні відносини тошо). Роль сві¬ 
домого-управління обмежена тут 
рамками окремих екон. і соціаль¬ 
них об’єктів чи їхніх об’єднань. 
Соціалізм уперше в історії ство¬ 
рює можливість наук., планового 
управління всіма соціальними 
процесами на основі свідомого ви¬ 
користання об’єктивних законів 
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розвитку, розробки відповідної ці- ваності. На базі галузевих і тер. ру управління. На етапі зрілого 
леспрямованої програми діяльнос- систем У. я. п. формується систе- соціалізму підвищується роль тру¬ 
чі. «Тільки з цього моменту люди ма держ. У. я. п. в масштабах дових колективів в управлінні і 
почнуть цілком свідомо самі тво- усього народного господарства. плануванні виробництва, значен- 
рити свою історію, тільки тоді сус- В 1979 Держ. к-т СРСР по стандар- ня профес. спілок як школи управ- 
пільні причини, які приводять во- тах затвердив «Основні принципи ління, школи господарювання (див. 
ни в рух, матимуть в значній і єдиної системи державного управ- Матеріали XXVI з’їзду КПРС. 
дедалі більшій мірі і ті наслідки, ління якістю продукції». Цей ден К., 1981, с. 243). Див. також 
яких вони бажають» (Маркс К. кумент було розроблено на основі Управління народним господар- 
і Енгельс Ф. Тв., т. 20, с. 278). Си- узагальнення нагромадженого до- ством. В. Г. Гулеватий, 
стема управління соціалістичним свіду застосування львівської, дні- Ю. М. Канигін. 
суспільством складається з меха- пропетровської, саратовської та «УПРАВЛГНСЬКОЇ РЕВОЛіЬ- 
нізмів правової, адм. і мораль- ін. систем У. я. п. Постановою ЦК ЦІЇ» ТЕЙРІЯ — сучасна концеп- 
ної регуляції сусп. відносин, пла- КПРС і Ради Міністрів СРСР ція бурж. соціально-екон. думки, 
ново-директивних і екон. підойм «Про поліпшення планування і яка висуває тезу про нібито усу- 
впливу на народногосподарську посилення впливу господарського нення влади капіталістів-власників 
сферу та органів політ, і мораль- механізму на підвищення ефектив- над корпораціями і перехід її до 
ного виховання. Вихідним принци- ності виробництва і якості роботи» рук найманих спеціалістів-керую- 
пом будь-якого управлінського рі- (1979) передбачено ряд екон. захо- чих. Див. «Революція керуючих». 
шення за соціалізму виступає бла- дів щодо стимулювання дальшо- «УПРАВЛЙЮЩИЕ СИСТЕМЬІ 
го трудящої людини, максимальне го підвищення якості продукції, и МАШЙНЬІ» —науково-вироб- 
(відповідно до наявних можливос- зокрема, затверджувати в планах ничий журнал. Видає Науково-тех- 
тей) задоволення її потреб, її все- виробничим об’єднанням (підпри- нічний комплекс «Інститут кібер- 
бічний розвиток. На етапі розви- ємствам) новий показник, що ха- нетики ім. В. М. Глушкова» АН 
нутого соціалістичного суспіль- рактеризує зростання вироби, про- урер. Осн. тематичні розділи 
ства зростає роль суб’єктивного дукції вищої категорії якості, або журналу: заг. питання побудови 
фактора в регулюванні виробничо- ін. показник якості продукції, керуючих систем; обчислювальні 
го, соціально-політ. і духовного встановлений для даної галузі, засоби і допоміжне устаткування 
життя, підвищується роль свідо- Див. також Комплексна система систем; мікропроцесорна техніка 
мої, цілеспрямованої, науково об; управління якістю продукції. та її застосування; автоматизація 
грунтованої діяльності держ. і В. М. Данюк. проектування і виготовлення ЕОМ 
громад, установ і орг-цій, керова- УПРАВЛІНСЬКА ПРАЦЯ — пра- і систем; обчислювальні центри ко- 
них Комуністичною партією. Со- ця по здійсненню функцій управ- лективного користування і мережі 
ціальне управління соціалістич- ління; належить до розумової ЕОМ; банки даних та інформа- 
ним суспільством здійснюється на праці. У. п. виділилася у спец, вид ційно-пошукові системи: автома- 
принципах демократичного цент- трудової діяльності в процесі тизація наук, досліджень; досвід 
ралізму, поступово розвивається сусп. поділу праці і кооперації розробки і запровадження АСУ; 
в напрямі до суспільного комуні- праці. У. п. включає збирання пакети прикладних програм; тех. 
стичного самоврядування. Як інформації про стан керованого засоби для АСУ та ін. Видає 
особливі галузі соціального управ- об’єкта, прийняття управлінських Кібернетики інститут АН УРСР 
ління виділяють управління дер- рішень і організацію виконання 3 1972 рос. мовою (б номерів на 
жавне, управління народним гос- їх. Результатом У. п. є регулюю- рік); анотації всіх статей публі- 
подарством тощо. О. І. Цедик. чий вплив, який встановлює пев- куються англ. мовою. 
управління Якістю про- ні режими функціонування керо- ^ м. М. Онопрієнко. 
ДИКЦІЇ — цілеспрямований вплив ваного об’єкта з позицій напе- УПСАЛА — місто на Сх. Швеції, 
на умови і фактори, які забезпе- ред визначеної мети. Ефективність адм. ц. лену Упсала. Вузол з-ць 
чують необхідний рівень якості цього впливу проявляється через і автошляхів. 138 тис. ж. (1976). 
продукції при її розробці, вироб- показники діяльності керованих Розвинуті машинобудування та 
ництві та експлуатації (споживай- об’єктів. Управлінську працю по- металообробка. Підприємства ке¬ 
пі) шляхом здійснення системи діляють на багато видів і форм рамічної, поліграф., текст., швей- 
тех., економічних, соціальних і залежно від конкретних керова- ної, шкіряно-взут., харч, пром-сті. 
орг. заходів. Організаційно-тех. них об’єктів та їхніх функцій Ун-т (засн. 1477, найдавніший в 
основу У. я. п. становлять нар.- (політ, система та її різні установи; країні). При ун-ті численні наук, 
госп. планування (див. Плануван- матеріальне вироби, та його галузі, ін-ти і т-ва. Б-ка. Музей К. 
ня народного господарства)і держ. рівні, ланки; наука; армія та ін.). Ліннея, який жив і похований 
система стандартизації. У. я. п. До працівників У. п. відносять не в У. Архіт. пам’ятки 13—15 ст. Під 
включає прогнозування потреб, лише керівників різних рівнів, а й назвою Естра-Арос У. відома 
тех. рівня і якості продукції; весь інженерно-тех. персонал адм.- з 12 ст. 
планування підвищення якості; управлінського апарату. В умо- УР (шумер. Урім) — стародавнє 
нормування вимог до якості; ате- вах науково-технічної революції місто-д-ва на місці сучас. городища 
стацію продукції; організацію роз- зростає значення й роль У. п. у Тель-Мукайяр, за 20 км на Пд. Зх. 
робки і постановки на вироби, но- функціонуванні вироби, та ін. га- від м. Насірія в Іраку. Перше по¬ 
вої продукції; організацію техно- лузей суспільної практики. У. п. селення на місці У. виникло в кін. 
логіч. підготовки вироби.; органі- дедалі ускладнюється, відбуваєть- 5-го тис. до н. е. З 4-го тис. до н. е. 
зацію матеріально-тех. забезпе- ся її спеціалізація, вона набуває У.— місто. В 25 ст. до н. е. був 
чення; спец, підготовку і навчання рис наук, та інженерної діяльності, сильною д-вою. В 24—22 ст. до 
кадрів; стимулювання підвищення Осн. напрямами підвищення ефек- н. е. був підпорядкований сусіднім 
якості продукції; відомчий і держ. тивності У. п. в СРСР є вдоско- д-вам (Лагашу, Уммі, Уруку), 
контроль якості і випробування налення орг. структур управлінсь- царству Аккаду тощо. Бл. 21 ст. 
продукції; державний нагляд за ких органів і адм. апарату, по- до н. е. став столицею «царства 
впровадженням і додержанням ліпшення координації діяльнос- Шумеру і Аккаду». З 18ст. дон. е. 
стандартів, технічних умов, ста- ті центральних, галузевих і міс- У.— під владою Вавілонії, з б ст. 
ном засобів вимірювання; право- цевих органів управління, підви- до н. е.— Ахеменідів. З кін. 4 ст. 
ве та інформаційне забезпечення щення рівня профес. знань управ- до н. е. У. занепав. З 1854 на тер. 
У. я. п. Важливою складовою лінського персоналу. Особливе У. ведуться розкопки. 
У. я. п. є соціалістичне змагання значення в підвищенні ефектив- УРАГАН (франц. оигакап, від ісп. 
за поліпшення якості продукції, ності У. п. має механізація і авто- Ьигасап, з карибських мов)— 1) Ві- 
У. я. п. органічно входить складо- матизація на основі використання тер руйнівної сили, що за Бофорта 
вою частиною до системи управління засобів електронно-обчислювальної шкалою досягає 12 балів, швид- 
виробництвом. Системи У. я. п. техніки та оргтехніки, які ство- кість його 32,7 м/с і більше. 2) Міс- 
об’єднань (підприємств) входять до рюють базу для формування ав- цева назва тропічних циклонів 
складу галузевих систем У. я. п. томатизованих систем управлін- в Атлантичному океані (район Ан- 
Створюються (1983) і тер. системи ня різних класів і призначення, тільських островів). Виникають 
У. я. п., які координують роботу Важливим резервом інтенсифіка- 4—10 раз на рік, головним чином 
всіх підприємств і орг-цій, розмі- ції сусп. вироби, є впровадження наприкінці літа і восени, найча- 
щених на даній території, незалеж- широкого комплексу заходів з стіше у вересні. 3) Літній шквал 
но від їхньої відомчої підпорядко- наукової організації праці в сфе- у Пд. Сахарі, що виникає на стику 

УРАГАН 

Ур. Мозаїчний «штан- 
дарт» з гробниці І ди¬ 
настії Ура. Фрагмент* 
3-є тисячоліття до н. е. 
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УРАЗОВ 

Г. Г. У раз о в. 

вологого пд.-зх. мусону і сухого 
пн.-сх. пасату — гарматану. Має 
зх. напрям руху. У. супроводжу¬ 
ються, як правило, інтенсивними 
зливами й грозами, спричинюють 
великі руйнування. л. 3. Прох. 
УРАЗОВ Георгій Григорович 
[б (18).І 1884, с. Шатой, тепер Че- 
чено-Інгушської АРСР — 27. IV 
1957, Москва] — рад. хімік і ме¬ 
талург, акад. АН СРСР (з 1946). 
Учень М. С. Курнакова. Після 
закінчення (1909) Петерб. політех¬ 
нічного ін-ту працював там же (з 
1921 — професор). З 1934 — зав. 
відділом Ін-ту загальної і неорга¬ 
нічної хімії АН СРСР; з 1938 — 
одночасно професор Моск. ін-ту 
тонкої хім. технології ім. М. В. 
Ломоносова, а з 1943 — у Моск. 
ін-ті кольорових металів і золота. 
Осн. наук, праці присвячені дос¬ 
лідженню металевих сплавів, си¬ 
стем з металів, сульфідів і хлори¬ 
дів, руд і способів їх переробки. 
У. відкрив багато інтерметалевих 
сполук. Багато уваги приділяв 
дослідженню родовищ природних 
солей СРСР, зокрема Кара-Богаз- 
Голу. Нагороджений 2 орденами 
Леніна, ін. орденами, медалями. 
УРАЗбВСЬКИЙ Сергій Степано¬ 
вич [25.IX (8.Х) 1903, с. Ровеньки, 
тепер Ворошиловгр. обл.— 13.1 
1961, Харків] — укр. рад. фізико- 
хімік, чл.-кор. АН УРСР (з 1939). 
Член КПРС з 1943. Закінчив Хар¬ 
ківський університет (1927). У 
1930—41 — у Харків, хіміко-тех- 
нологічному ін-ті; 1941—42 — 
зав. відділом в Ін-ті фіз. хімії 
АН УРСР; 1942—50 — зав. кафед¬ 
рою, заст. директора Харків, хі- 
міко-технологічного ін-ту; з 1950 — 
зав. кафедрою Харків, політехніч¬ 
ного ін-ту. Одночасно працював у 
Харків, ун-ті. Осн. наук, праці 
У. стосуються фізикохімії по¬ 
верхневих явищ. Створив теорію 
мол. поліморфізму. 
УРАЛ (до 1775 — Яїк) — ріка 
у межах Башк. АРСР, Челяб. і 
Оренб. областей РРФСР та Урал, 
і Гур’єв, областей Каз. РСР. Довж. 
2428 км, площа бас. 231 тис. км2. 
Бере початок на пн.-сх. схилах хр. 
Уралтау, впадає у Каспійське м., 
утворюючи дельту. У верх, і серед, 
течії мас переважно гірський ха¬ 
рактер, нижче виходить на При¬ 
каспійську низовину, у гирлі ді¬ 
литься на рукави, найбільші з 
яких Яїцький і Золотий (судно¬ 
плавний). Гол. притоки: Сакмара 
(права), Ор, Ілек (ліві). Живлен¬ 
ня в основному снігове. Замерзає 
в листопаді, скресає у квітні — бе¬ 
резні. Пересічна витрата води у 
пониззі — 400 м3/с, макс.— 14000 
м3/с. ГЕС. Споруджено водосхови¬ 
ща для водопостачання пром. цент¬ 
рів і зрошування (Урало-Кушум- 
ська зрошувальна система). Судно¬ 
плавний до м. Уральська. Ри¬ 
бальство (осетер, сазан, лящ, ко¬ 
роп, оселедець тощо). На У.— міс¬ 
та Верхньоуральськ, Магніто¬ 
горськ, Орськ, Новотроїцьк, Орен¬ 
бург, Уральськ, Гур’єв (у гирлі). 
У бас. ріки — добування заліз, і 
мідної руд, природ, газу і нафти. 
УРАЛ — територія, розташована 
між Сх.-Європейською та Зх.-Си¬ 
бірською рівнинами. Простягаєть¬ 
ся з Пн. на Пд. від Пн. Льодови¬ 
того ок. до широтної ділянки р. 
Уралу. Центр, частину У. займа¬ 

ють Уральські гори. Як істор. обл. 
та екон. р-н включає також Пе- 
редуралля й Зауралля. В межах 
У.— Удм. АРСР, Перм., Свердл., 
Челяб., Оренб., Кург. області, 
Башк. АРСР, сх. частини Комі 
АРСР і Арх. обл. та зх. частина 
Тюмен. обл. РРФСР. Більша час¬ 
тина У. належить до Уральського 
екон. району. У. відрізняється 
значною різноманітністю природ¬ 
но-сировинних, особливо мінераль¬ 
них ресурсів. В Уральських горах 
виявлено понад 1000 мінералів, 
12 тис. родовищ корисних копалин, 
55 видів самоцвітів. Значні лісові 
ресурси (бл. 67 % становлять хвой¬ 
ні ліси). 
Найдавніші сліди перебування лю¬ 
дини на території Уралу нале¬ 
жать до кінця раннього палеолі¬ 
ту. В писемних джерелах пред¬ 
ки башкир, удмуртів, комі, хан¬ 
ти, мансі та ін. народів Уралу і 
Передуралля згадуються з 9— 
12 ст. В 11 ст. на У. почали про¬ 
никати рус. купці. Югорська зем¬ 
ля, а згодом і Пермська ввійшли 
до Новгородської феодальної рес¬ 
публіки. В 1471 володіння Новго¬ 
рода в Приураллі відійшли до Рос. 
централізованої д-ви, в кін. 15 ст. 
до її складу ввійшли Верх. При- 
кам’я і частина удм. земель. У 
серед. 16 ст. до складу Росії до¬ 
бровільно ввійшли більша частина 
Башкири та решта Прикам’я. У 
17 ст. росіяни заселили землі Пд. 
і Серед. У. і Приуралля. З 30-х рр. 
17 ст. на У. почали виникати перші 
металургійні підприємства. Посту¬ 
пово У. перетворився на головну 
металург, базу Росії. Трудящі 
У. брали участь у ряді антифеод. 
повстань 18 ст., особливо в селян¬ 
ській війні під проводом О. 1. Пу- 
гачова 1773—75. У кін. 19 ст. У. 
втратив значення гол. металург, 
бази країни, поступившись місцем 
перед Пд. країни. В 70—90-х рр. 
19 ст. на Уралі відбулися значні 
робітн. страйки. В кін. 19 ст. ви¬ 
никли с.-д. групи в ряді міст У. 
В 1904 створено Уральський облас¬ 
ний к-т РСДРП. Робітники У. бра¬ 
ли участь у революції 1905—07 в 
Росії. Рад. владу на У. вста¬ 
новлено в жовтні — грудні 1917, 
в ряді місць боротьба за Рад. вла¬ 
ду тривала до поч. 1918. Частина 
У. була охоплена чехословацького 
корпусу заколотом 1918, що почав¬ 
ся в травні. З листопада 1918 на У. 
встановився контрреволюц. режим 
— колчаківщина. Рад. війська в ос¬ 
новному визволили тер. У. до осе¬ 
ні 1919. За роки Рад. влади У. 
став одним з найрозвинутіших 
пром. районів СРСР. Народи У. 
дістали власну державність. У 
період Великої Вітчизн. війни 
1941—45 У. став осн. арсеналом 
країни і важливою базою розмі¬ 
щення пром. підприємств, еваку¬ 
йованих із зх. районів СРСР (зо¬ 
крема. з України на Урал було 
евакуйовано київ, з-ди «Більшо¬ 
вик», «Укркабель», «Арсенал», 
Одес. завод ім. В. І. Леніна та 
ін.). На У. було сформовано кіль¬ 
ка дивізій і Уральський добро¬ 
вольчий танк, корпус. Понад 800 
уральців стали Героями Рад. 
Союзу, 8 чол.— двічі. 
На базі освоєння місц. природних 
багатств на тер. У. сформувався 
високорозвинутий, складний за 

структурою комплекс важкої ін¬ 
дустрії, характерною рисою якого є 
високий рівень концентрації пром. 
виробництва. Союзне значення 
мають чорна та кольорова металур¬ 
гія, важке машинобудування, хім., 
гірничодобувна, лісова та дерево- 
оор. пром-сть. У.— друга вуг.-ме¬ 
талург. база СРСР, а також про¬ 
відний в країні район по вироби, 
продукції важкого, енерг., хім. і 
трансп. машинобудування (блю¬ 
мінги, прокатні стани, крокуючі 
екскаватори, бурові установки, 
турбіни та генератори, вантажні 
вагони, трактори, мотоцикли, ав¬ 
томобілі). На відходах чорної та 
кольорової металургії, а також 
на базі використання солей, наф¬ 
ти й деревини створено значну хім. 
пром-сть. Провідна роль належить 
осн. хімії, яка включає вироби, 
кислот, соди та мінеральних доб¬ 
рив. У.— важливий район видобут¬ 
ку нерудних копалин (мінеральних 
буд. матеріалів, азбесту, дорого¬ 
цінного каміння). На базі лісових 
ресурсів на У. виник комплекс 
виробництв деревообр. пром-сті. 
Осн. лісозаготівлі зосереджені в 
басейні Ками і Тавди. Бл. 50 % 
всієї заготовленої деревини пере¬ 
робляють на папір, пиломатеріали 
й фанеру. Розвинута легка і харч, 
пром-сть. Електроенергетика базу¬ 
ється на використанні місц. па¬ 
ливних та гідроенергетичних ресур¬ 
сів, а також природного газу Се¬ 
редньої Азії, вугілля Казахстану 
і Кузбасу (найбільші ГЕС — 
Камська та Воткінська, ДРЕС — 
Рефтинська, Іріклінська, Верхньо- 
тагільська, Троїцька, Яйвінська, 
Пд.-Уральська та ін.; Бєлоярська 
АЕС). С. г. багатогалузеве, спеціа¬ 
лізується на вирощуванні ярої пше¬ 
ниці іа м’ясо-мол. тваринництві. 
Навколо значних пром. центрів — 
с. г. приміськ. типу (мол.-ово¬ 
чевого та картоплярського напря¬ 
мів). Розвинуте птахівництво і 
теплично-парникове г-во. Основу 
трансп. мережі У. становлять з-ці, 
витягнуті в меридіональному (По- 
луночне — Сєров — Свердловськ— 
Челябінськ — Орськ) та широтно¬ 
му (Свердловськ — Перм, Сверд¬ 
ловськ — Казань, Нижній Тагіл — 
Перм, Челябінськ — Уфа, Орськ— 
Оренбург) напрямах. Значну ча¬ 
стину з-ць електрифіковано. Тер. 
У. проходить система газо- і наф¬ 
топроводів з Тюмен. обл. та Серед¬ 
ньої Азії. Розвинутий автомоб., 
водний і повітр. транспорт. 
Літ.: Комар И. В. Географи я хозяй- 
ства Урала. М., 1964; Шувалов Е. Л. 
Урал нндустриальньїй. М., 1974. 
Л. В. Потапова (географічний нарис). 

урАло-кавкАз — селище місь¬ 
кого типу Ворошиловгр. обл. 
УРСР, підпорядковане Красно- 
донській міськраді, за 2 км від 
залізнич. ст. Урало-Кавказ. 3,6 
тис. ж. (1983). У селищі — шахта 
«Донецька», радгосп, підприємст¬ 
ва побутового обслуговування. Се¬ 
редня школа, мед. амбулаторія, 
клуб, 2 6-ки. Засн. 1914, с-ще 
міськ. типу — з 1938. 
УРАЛЬСЬК — місто, центр Урал, 
обл. Каз. РСР. Розташований на 
правому березі р. Уралу, при впа¬ 
дінні в нього р. Чагану. Залізнич¬ 
на станція, пристань, аеропорт. 
183 тис. ж. (1983). Засн. 1613 (за 
деякими джерелами — 1584) як 
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козаче укріплення Яїцький горо¬ 
док. У 1667—68 тут зимував С. Т. 
Разін із своїм загоном. Яїцький 
городок був одним з повстанських 
центрів під час селянської війни 
під проводом О. /. Пугачова 1773 — 
75. З 1775 — сучас. назва. З 1868 
У.— центр Уральської обл. Рад. 
владу в місті встановлено в січні 
1918. З 1932 У.— центр Зх.-Ка¬ 
захстанської, з 1962 — Уральської 
області. У. — значний, екон. та 
культур, центр Казахстану. Розви¬ 
нута харч, (м’ясоконсервний, риб¬ 
ний, борошномельно-круп’яний, 
мол. комбінати), легка (хутровий 
комбінат, шкіряний та шкіря- 
но-взут. з-ди, швейна і повстяна 
ф-ки) та маш.-буд. (арматурний, 
мех., рем. та ін. з-ди) пром-сть. 
Вироби, буд. матеріалів. ТЕЦ. 
В У.— пед. і с.-г. ін-ти, 7 серед, 
спец. навч. закладів. Істор.-крає¬ 
знавчий та літ. музеї. Драм, театр. 
уральська Область — у 
складі Каз. РСР. Утворена 10.III 
1932 (до 1962 — Зх.-Казахстансь¬ 
ка обл.). Площа 151,2 тис. км2. 
Нас. 603 тис. чол. (на 1.1 1983). 
Осн. населення — казахи, живуть 
також росіяни, українці, татари, 
білоруси та ін. Міськ. нас.— 41 %. 
Поділяється на 16 районів, має 
З міста і 6 с-щ міськ. типу. Центр— 
м. Уральськ. Південну частину об¬ 
ласті займає Прикаспійська низо¬ 
вина, пн.— відроги Общого Сирту, 
сх.— Передуральське плато (вис. 
до 263 м, г. Актау). Корисні ко¬ 
палини: нафта, газ, горючі сланці, 
калійно-магнезіальні солі, цем. си¬ 
ровина, керамзитові глини. Клі¬ 
мат різко континентальний. Пере¬ 
січна т-ра січня —11, —15°, лип¬ 
ня +22, +26°. Опадів на Пн. 300 
мм, на Пд. до 190 мм на рік. 
Гол. ріка — Урал з притоками Ча- 
ган, Деркул, Ілек та ін. Багато 
озер, найбільші — Камиш-Самар- 
ські, Ітмурунколь, Баликти, Риб¬ 
ний Сакрил (прісні); Шалкар, 
Аралсор, Жалтирколь (солоні). 
Пн. частину області займають пд. 
чорноземи й темно-капгганові грун¬ 
ти з різнотравно-ковиловою та 
типчаково-ковиловою рослинністю. 
Трапляються масиви пісків і со¬ 
лончаки. В заплавах річок —зла- 
ково-різнотравні луки, подекуди 
зарості тростини. В заплаві р. Ура¬ 
лу — ліси з тополі, дуба, бере¬ 
зи, верби. Під лісом — бл. 144,4 
тис. га. У нар.-госп. комплексі 
республіки У. о. виділяється як 
район розвинутих зернового зем¬ 
леробства, пасовищного вівчарст¬ 
ва й м’ясо-мол. скотарства та 
пром-сті, що переробляє с.-г. 
продукцію. Енергетика базується 
на природному газі, вугіллі (з 
Караганди) та мазуті, частково 
електроенергія надходить з Повол¬ 
жя. Харч, та легка галузі, що пра¬ 
цюють в основному на місц. с.-г. 
сировині, представлені відповід¬ 
но м’ясокомбінатами, маслозаво¬ 
дами, рибним комбінатом, а та¬ 
кож шкіряним з-дом (у містах 
Чапаєві, Аксаї, с-щах міськ. типу 
Чингірлау, Джанибеку). Розвинуте 
вироби, буд. матеріалів, діють 
рем., мех. та арматурні з-ди. Зав¬ 
дяки освоєнню цілинних і перело¬ 
гових земель посівну площу в 
області збільшено майже в три 
рази. Значні площі — під зерно¬ 
вими культурами (яра пшениця, 

просо, ячмінь, овес). Вирощують 
також кормові культури, овочі, 
картоплю. Довжина зрошуваль¬ 
них каналів 3,3 тис. км. На Пн. 
області — скотарство м’ясо-мол. 
1 мол. напрямів, тонкорунне й 
напівтонкорунне вівчарство, ко¬ 
нярство; на Пд. — тваринництво 
м’ясного та м’ясо-сального напря¬ 
мів. У долині р. Уралу — свинар¬ 
ство. На Пн. область перетинає 
залізниця Саратов — Уральськ — 
Соль-Ілецьк, вздовж зх. межі — 
залізнична лінія Саратов — Аст¬ 
рахань. Важливі автомоб. шляхи 
— Уральськ — Калмиково — 
Гур’єв. Судноплавство по р. Ура¬ 
лу. Тер. області проходить ма¬ 
гістральний газопровід Середня 
Азія — Центр. В області — с.-г. 
та пед. ін-ти (Уральськ), 9 серед, 
спец. навч. закладів. Драм, театр 
(Уральськ), 4 музеї (істор.-крає¬ 
знавчий та літ. в Уральську, 
істор.-революц. у с. Урді та мемо¬ 
ріальний В. І. Чапаєва у м. Ча¬ 
паєві). М. Ш. Ярмухамедов. 
УРАЛЬСЬКИЙ ЗАВбД ВАЖ¬ 
КОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 
імені Серго Орджонікідзе (УЗВМ) 
— головне підприємство виробни¬ 
чого об’єднання «Уралмаш» по ви¬ 
пуску металург, і гірничого устат¬ 
кування. Розташований у м. Свер- 
дловську. Буд-во почато 1928. Вве¬ 
дено в експлуатацію 1933. Цього 
самого року з-ду присвоєно ім’я 
Серго Орджонікідзе. УЗВМ — 
підприємство переважно індиві¬ 
дуального машинобудування, дея¬ 
кі види устаткування випускають 
серійно. Виготовляє унікальне 
устаткування, зокрема устатку¬ 
вання цехів холодного прокату¬ 
вання з 4- та 5-клітьовими безпе¬ 
рервними станами, завантажуваль¬ 
не устаткування потужних до¬ 
менних печей, крокуючі екскава- 
тори-драглайни, установки для бу¬ 
ріння нафтових і газових свердло¬ 
вин, ДЛЯ дослідження земної КОрИ, 

блюмінги тощо. Продукцію під¬ 
приємства поставляють у багато 
країн світу. УЗВМ нагороджено 
2 орденами Леніна (1939, 1944), 
орденами Жовтневої Революції 
(1971), Червоного Прапора (1945), 
Вітчизняної війни 1-го ступеня 
(1945), Трудового Червоного Пра¬ 
пора (1942), болг. орденом «Чер¬ 
воний Прапор Праці» (1973). 
УРАЛЬСЬКИМ НАУКбВИИ 
ЦЕНТР АН СРСР. Організова¬ 
но 1971 у Свердловську на базі 
Уральського філіалу АН СРСР 
(засн. 1932), Ін-ту фізики металів 
(засн. 1932) та Ін-ту математики 
і механіки (засн. 1961). Об’єднує 
12 н.-д. установ. У складі центру—• 
Ін-т математики та механіки, Ін-т 
фізики металів. Ін-т металургії, 
Ін-т геології та геохімії ім. О. М. 
Заварницького з Кунгурським ста¬ 
ціонаром у Перм, обл., Ін-т еколо¬ 
гії рослин і тварин з бот. садом та 
Салехардським стаціонаром у Тю- 
мен. обл. і відділом селекції й 
генетики мікроорганізмів (Перм), 
Ільменський заповідник імені В. І. 
Леніна та ін. установи. Осн. зав¬ 
даннями центру є розробка фун¬ 
даментальних досліджень у галузі 
природничих та сусп. наук, наук, 
проблем, пов’язаних з прискореним 
розвитком економіки та виробни¬ 
чих сил Уралу. На базі У. н. ц. 
АН СРСР вид-во «Наука» випус¬ 

кає журнали «Физика металлов и 
металловедение» (з 1955), «Дефек- 
тоскопия» (з 1965), «Зкология» (з 
1970). В. М. Пелнх. 
УРАЛЬСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
імені О. М. Горького — вищий 
навч. заклад М-ва вищої та 
середньої спец, освіти РРФСР. 
Засн. 1920 у Свердловську. Ім’я 
О. М. Горького присвоєно 1936. У 
1982/83 навч. р. до складу ун-ту 
входило 8 ф-тів: математико-мех., 
фіз., хім., біол., істор., філол., 
філософ, та ф-т журналістики, на 
яких навчалося бл. 8 тис. студен¬ 
тів, зокрема на денному відділен¬ 
ні 4 тис. Є вечірнє та заочне від¬ 
ділення, аспірантура. При ун-ті 
працює ін-т та 2 ф-ти підвищення 
кваліфікації викладачів, астро¬ 
номічна обсерваторія, бот. сад, 
обчислювальний центр, три проб¬ 
лемні лабораторії. У наук, бщі 
понад 1 млн. 200 тис. одиниць збе¬ 
рігання. Видаються тематичні 
збірники наук, праць. З часу зас¬ 
нування у вузі підготовлено понад 
25 тис. спеціалістів. У. у. нагоро¬ 
джено орденом Трудового Черво¬ 
ного Прапора (1970). 

П. Є. Сувтін. 
УРАЛЬСЬКІ ГбРИ — гірська 
країна на ^ межі Європи та Азії. 
Лежить між найбільшими рівни¬ 
нами країни — Сх.-Європейською, 
Зх.-Сибірською і Туринською ни¬ 
зовинами. Простягається з Пн. на 
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Північний Урал. 

Пд. більш як на 2000 км, від прот. 
Югорський Шар до підніжжя Му- 
годжар, що є продовженням У. г. 
Сформувалися У. г. внаслідок 
герцинськоі складчастості у піз¬ 
ньому палеозої. З часом під впли¬ 
вом процесів вивітрювання гори 
були зруйновані й значно вирів¬ 
няні. Це середньовисокі гори, які 

32 уре, т. п 
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складаються з системи паралельних 
хребтів, розділених поздовжніми 
зниженнями. За характером при¬ 
родних умов їх поділяють на окре¬ 
мі частини. Система У. г. почина¬ 
ється хр. П а й - X о й заввишки 
до 467 м. Далі на Пд. простяга¬ 
ється Полярний Урал (від 
Константинового Каменя до вер¬ 
хів’я р. Хулги), з пересічними ви¬ 
сотами 1000—1200 м. Припо¬ 
лярний Урал (пд. межа — 
долина р. Щугер) — найвища ді¬ 
лянка всієї гірської споруди (вис. 
1895 м, г. Народна). На Полярно¬ 
му та Приполярному Уралі поши¬ 
рені гострі вершини, гребені, льо¬ 
довикові цирки. Північний 
Урал, що закінчується Конжа- 
ковським і Косьвинським Каменя¬ 
ми, має пересічну вис. хребтів 
800—1000 м і характеризується 
плескатими вершинами, поширен¬ 
ням скелястих останців, кам. роз¬ 
сипищ. Найнижчим є Серед¬ 
ній Урал (вис. 400—500 м), 
обмежований з Пд. г. Юрмою. 
Рельєф Південного У р а - 
л у (до широтної ділянки р. Ура¬ 
лу) середньогірський (макс. вис. 
1640 м, г. Ямантау) з численними 
хребтами і глибокими міжгірними 
улоговинами. Складені У. г. з 
вапняків, доломітів, пісковиків, 
сланців, кварцитів та магматич¬ 
них гірських порід. Розвинутий 
карст (гол. чин. на зх. схилах гір). 
Багато печер (Кунгурська льодова 
печера, Капова печера). У. г. ба¬ 
гаті на різноманітні корисні копа¬ 
лини, найважливіші — залізні, 
мідні, хромові, нікелеві руди, бок¬ 
сити, магнезити, калійна і кам. 
солі, нафта, горючі гази, кам. і 
буре вугілля, азбест, золото, пла¬ 
тина, дорогоцінне і виробне камін¬ 
ня та буд. матеріали. Клімат кон¬ 
тинентальний. Зима холодна, осо¬ 
бливо на Пн. Літо на Пн. прохо¬ 
лодне, на Пд. жарке. Пересічні т-ри 
гічня на Пн. Уралі —18, —22°, 
на Середньому й Пд. Уралі — 16, 
—18°, липня відповідно +12, +16° 
та +17, +20°. Опадів на зх. схи¬ 
лах гір 600—750 мм, у Приполяр¬ 
ному Уралі — до 1000—1400 мм, 
на сх. схилах — 300—500 мм на 
рік. Площа сучас. зледеніння 28,7 
км2 (відомо 143 льодовики). До 
62° пн. ш. поширена багаторічна 
мерзлота. 
Ріки належать до бас. Пн. Льодо¬ 
витого ок. (Печора, притоки Обі — 
Тобол, Ісеть, Тура, Сосьва та ін.) 
і Каспійського м. (Кама з прито¬ 
ками, Урал). Багато озер, у т. ч. 
Велике Щуче (на Полярному Ура¬ 
лі — одне з найглибших гірських 
озер СРСР, 136 м). У зв’язку з ве¬ 
ликою протяжністю У. г. у мери¬ 
діональному напрямі, різноманіт¬ 
ністю кліматичних умов та рельє¬ 
фу грунтово-рослинний покрив гір 
неоднорідний. На Полярному й 
Приполярному Уралі розвинута 
кам’яниста, лишайникова і мохо¬ 
ва тундра. На Пн. і Пд. Уралі 
тундрові ландшафти трапляються 
лише на вершинах найвищих гір. 
На Пд. від Полярного кола тундра 
й лісотундра змінюються ландшаф¬ 
тами лісових зон, що займають 
майже 50 % площі У. г. На Пн. 
вони представлені темнохвойною 
тайгою, на Пд.—мішаними й лис¬ 
тяними лісами на підзолистих і 
сірих лісових грунтах. Переважа¬ 

ють ялина, ялиця, сосна, модрина, 
кедр, береза, осика, дуб, липа та 
ін. У передгір’ях Південного Ура¬ 
лу лісова рослинність змінюється 
лісостеповою на дерново-підзоли¬ 
стих, сірих лісових і чорнозем¬ 
них грунтах; характерні березові 
колки, які чергуються зі степом. 
На крайньому півдні У. г. на 
чорноземах і каштанових грунтах 
поширені ковилово-різнотравні й 
полиново-типчакові степи. Більша 
частина земель лісостепової та сте¬ 

пової зон розорана. Фрагментарно 
на Пд. Уралі трапляються напів¬ 
пустельні ландшафти. 
З тварин у тундрі живуть північ¬ 
ний олень, песець, лемінги, біла 
сова, біла і тундрова куріпки; в 
зонах тайги та мішаних лісів — 
лось, бурий ведмідь, росомаха, со¬ 
боль, білка та ін.; з птахів — глу¬ 
хар, рябчик, горіхівка, сойка та 
ін.; в степах переважають гризуни: 
заєць-русак, ховрахи, тушканчи¬ 
ки. В межах У. г. створено Печо- 
ро-Ілицький заповідник, Вісім- 
ський і Башкирський заповідники, 
а також Ільменський заповідник 
імені В. І. Леніна. 
Літ.: Оленев А. М. Урали Новая Зем¬ 
ля. М., 1965; Урал и Приуралье. М., 
1968; Макунина А. А. Ландшафти 
Урала. М., 1974. О. О. Макуніна. 

УРАЛЬСЬКІ КОЗАКЙ (до 1775- 
— яїцькі козаки) — складова ча¬ 
стина рос. козацтва. Сформува¬ 
лись у кін. 15 — на поч. 16 ст. на 
р. Яїку (з 1775 — р. Урал) з рос. 
селян, посадських людей, холопів, 
які втікали від феод, гноблення. 
З 2-ї пол. 16 ст. царський уряд 
використовував козаків для охо¬ 
рони пд.-сх. кордонів д-ви. В 
1748 завершилося створення Яїць- 
кого козачого війська. У 1775, 
після придушення селянської 
війни під проводом О. І. Пугачо- 
ва 1773—75, в якій яїцькі козаки 
брали активну участь, військо і ко¬ 
заків перейменовано на ураль¬ 
ських; У. к. втратили залишки 
своєї автономії. В 1916 їх налічу¬ 
валося 166 тис.чол. Після Великого 
Жовтня козача біднота захищала 
завоювання Рад. влади, замож¬ 
на верхівка виступала на боці 
білогвардійців. Як окремий військ, 
стан У. к. перестали існувати 1920. 
УРАЛЬСЬКІ МбВИ — сім’я 
мов. До її складу входять фінно- 
угорські й самодійські мови, фін¬ 
но-угорські мови поділяють на 5 
груп: прибалтійсько-фінську (фін¬ 
ська, естонська, карельська, іжор- 
ська та ін. мови), пермську (уд¬ 
муртська, комі-зирянська й комі- 
перм’яцька мови), волзьку (ма¬ 
рійська й мордовські мови), угор¬ 
ську (угорська, хантийська та ман¬ 
сійська), а також саамську (саам¬ 
ська мова). 
Самодійські мови поділяють на 
дві групи: північну (ненецька, 
енецька, нганасанська мови) і пів¬ 
денну (селькупська мова). У. м. 
мають багато спільних рис у фо¬ 
нетиці, граматиці й лексиці. Водно¬ 
час між ними є великі відмін¬ 
ності: є мови з розвиненою систе¬ 
мою голосних і дифтонгів, а в ін¬ 
ших — багато приголосних і мало 
дифтонгів, частині мов властивий 
сингармонізм. У. м.— аглютина¬ 
тивні мови, але в деяких аглюти¬ 
нація витісняється фузією. Від¬ 
мінків в У. м.— від 3 до 28. 
Літ.: Серебренников Б. А. Основ- 
ньіе линии развития падежной и гла- 
гольной систем в уральских язьїках. 
М., 1964; Финно-угорские и само- 
дийские язьїки. В кн.: Язьїки наро- 
дов СССР, т. 3. М., 1966; Основьі 
финно-угорского язьїкознания. М., 
1974. О. Б. Ткаченко. 

УРАН (ОіЗрсо'бс;) — у грец. мі¬ 
фології бог неба. Син і чоловік 
Геї, від шлюбу з якою народили¬ 
ся титани, кіклопи, Кронос, Рея, 
Океан та ін. Син У. Кронос 
повстав проти батька, скинув його 
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з неба і сам став правити сві¬ 
том. 
УРАН — сьома 1 за віддаллю від 
Сонця велика планета Сонячної 
системи, астр. знак £ або У. Се¬ 
ред. віддаль від Сонця 19,191 
астрономічної одиниці (2871,0 
млн. км), ексцентриситет орбіти 
0,0472, нахил її до площини екліп¬ 
тики 0°46', період обертання нав¬ 
коло Сонця 84,013 року, а навколо 
осі—16 год 10 хв. Особливістю У. 
є те, що вісь його обертання (на¬ 
прям якого протилежний напряму 
орбітального руху) майже збіга¬ 
ється з площиною йогоІорбіти (на¬ 
хил площини екватора до площини 
орбіти бл. 98°). Екваторіальний 
радіус У. 26150 км (4,12 земного), 
стиснення (відношення різниці між 
екваторіальним і полярним радіу¬ 
сами до екваторіального радіуса) 
1/18,7, маса становить 14,54 маси 
Землі. Серед, густина У. (як і 
ін. планет-гігантів) мала — 1,30 
г/см3. Прискорення сили тяжіння 
на екваторі 967 см/с2, друга косміч¬ 
на швидкість біля поверхні 22 
км/с. До складу атмосфери У. 
входять мол. водень і метан. Тепла 
і світла від Сонця У. дістає в 370 
раз менше, ніж Земля, тому т-ра 
його видимої поверхні надзвичай¬ 
но низька (бл.—220 °С). З Землі 
У. видно як світило 6,0 візуальної 
зоряної величини. Макс. значення 
геом. альбедо припадає на дов¬ 
жину хвилі світла 0,5 мкм і ста¬ 
новить 0,53—0,55 (одне з найбіль¬ 
ших значень серед усіх планет; 
числові характеристики для У. 
подано за станом на 1982). У. має 
п’ять природних супутників (див. 
Супутники планет), що рухають¬ 
ся в його екваторіальній площині 
в напрямі обертання планети. По¬ 
верхні супутників покриті водя¬ 
ним льодом. У 1977 відкрили, що 
У. має також систему кілець, від¬ 
бивна здатність яких, на відміну 
від кілець Сатурна, дуже низька. 
Відкрив У. 1781 В. Гершель. 
Літ.: Климишин И. А. Астрономия 
наших дней. М., 1980; Маров М. Я. 
Планети Солнечной системи. М., 
1981; Тейфель В. Г. Уран и Нептун — 
далекие ітланетьі-гигантьі. М., 1982. 

В. В. Аврамчук. 
УРАН (игапішп; від назви планети 
Уран), И — радіоактивний хім. 
елемент III групи періодичної си¬ 
стеми елементів Д. І. Менделєєва, 
ат. н. 92, ат. м. 238,029; належить 
до актиноїдів. Природний У. 
складається з трьох радіоактив¬ 
них ізотопів 23811 (99,282 % , Гі/І== 
— 4,51 • 109 років), 235С (0,712%, 
Гі/г = 7,13 • 108 років) і 234С 
(0,006 %, ТхІ2 = 2,48 • 105 років). 
Відомо 11 штучних ізотопів У. Всі 
ізотопи У. радіоактивні (переваж¬ 
но альфа-розпад). У. здатний до 
спонтанного розпаду (див. Радіо¬ 
активність). Кінцевий продукт 
розпаду У.— свинець. За співвід¬ 
ношенням свинцю й У. визначають 
абс. вік порід і мінералів. Ізото¬ 
пи 238ІІ і 2351і є родоначальника¬ 
ми двох радіоактивних рядів. Від¬ 
крив У. 1789 нім. хімік М. Г. 
Клапрот (1743—1817). Вміст У. 
в земній корі 3 • 10“4 % за масою. 
У природі буває в уранових рудах. 
У.— сріблясто-білий метал, існує 
у вигляді трьох алотропних мо¬ 
дифікацій, з яких цайстійкіша 
а-У. з густиною 19050 кг/м3; 

Гпл ПЗЗ °С, ґкип 3818 °С. Хімічно 
активний, на повітрі окислюється, 
утворюючи оксиди ІЮ2>, ІЛО 8, 
ІЮ3. З металами дає різні сплави 
(див. Урану сплави). Сполучається 
з більшістю неметалів. У пром-сті 
У. одержують відновленням йо¬ 
го фториду кальцієм або магні¬ 
єм. Застосовують в атомній енер¬ 
гетиці, що пов’язане із здатністю 
ізотопу 235II ділитися при захваті 
нейтрона (див. Ядерні реакції, 
Ядерне пальне). Ізотоп 235ІІ ви¬ 
користовують в атомних бомбах 
як вибухову речовину (див. Ядер¬ 
на зброя). З продуктів поділу У. 
в ядерних реакторах одержують 
багато штучних радіоактивних ізо¬ 
топів. У. служить сировиною 
і для одержання плутонію. 

„ , Ю.Я. Фіалков. 
урАн-графГтовии реактор 
— ядерний реактор, в якому ядер¬ 
ним пальним є природний або тро¬ 
хи збагачений уран, а сповільню¬ 
вачем нейтронів — чистий графіт; 
тип теплового реактора. Перший 
в СРСР і Європі У.-г. р. спорудже¬ 
но 1946 в Москві. У.-г. р. — пе¬ 
реважно канальний реактор, що 
відзначається великими розміра¬ 
ми. У.-г. р. було встановлено і на 
першій в світі атомній електро¬ 
станції в м. Обнінську (Калузька 
обл.). Реакторами такого типу 
обладнані тепер Бєлоярська АЕС, 
Курська АЕС, Ленінградська АЕС, 
Чорнобильська АЕС та деякі ін. 
У.-г. р. використовують також в 
Англії, ФРН та ін. країнах. 
УРАНІНГТ — мінерал класу 
оксидів. ІЮ2. Як домішки містить 
Ка, Ас, РЬ та ін. Сингонія кубічна. 
Густ. 10,63—10,88. Твердість 5,5— 
6,5. Колір від сірого до чорного. 
Блиск смоляний. Радіоактивний. 
Рідкісний; родовища відомі в 
Конго, Заїрі, Канаді. Викорис¬ 
товують для вилучення урану і 
радію. 
УРАНОВІ РУДИ — природні 
мінеральні утворення, які містять 
уран у таких концентраціях, що 
його економічно доцільно вилучати 
за сучас. рівня розвитку техніки. 
В земній корі відомо понад 100 
мінералів, що містять уран. Осн. 
пром. значення мають уранініт 
(вміст ІЮ2 до 37,8%, ІЮ3 — 
37,6 %), уранові слюдки, кар¬ 
нотит (0О3 — понад 63 %), 
бранерит (ІЮ2 — понад 10 %, 
ІЮ3 — понад 33 %), тюямуніт 
Са [ІЮ2У04]2-(5—8,5) Н20 (вміст 
ІЮ3 — понад 57 %). Іноді в не¬ 
великих кількостях сполуки урану 
концентруються у вугіллі викопно¬ 
му, лігнітах, фосфоритах тощо. 
Залежно від складу корисних 
компонентів в У. р. розрізняють: 
власне уранові, урано-поліметале- 
ві, мідно-уранові, урано-ванадіє- 
ві, золото-уранові, уран-нікель-ко- 
бальт-вісмутові, залізо-уранові та 
ін. руди. Родовища У. р. є в 
СРСР, СІЛА, Канаді, Конго, ПАР, 
ФРН та ін. країнах. Г. І. Каляев. 
УРАНОВІ сліЬдки — група мі¬ 
нералів — водних фосфатів і ар¬ 
сенатів уранілу (ІЮ2)2+ і двова¬ 
лентних металів (Си, Са, М&, Ре, 
Мп, Ва, РЬ і К). Мають доскона¬ 
лу (подібно до слюди) спайність. 
Кристалізуються звичайно в ром¬ 
бічній або тетрагональній синго- 
нії. Густ. З—6,23. Тв. 2—3. Колір 
яскраво-жовтий, зелений, роже¬ 

вий. Блиск перламутровий. Радіо¬ 
активні. Осн. мінерали У. с.: 
торберніт Си [ІЮ2Р04]2 • (12—8) 
Н20, отеніт, карнотит, тюяму¬ 
ніт Са [ІЮ2У04]2 • (5—8,5) Н20. 
Родовища У. с. відомі в США, 
Франції та ін. країнах. Викорис¬ 
товують як уранову руду. 

Г. 1. Каляєв. 
УРАНУ СПЛАВИ — сплави на 
основі урану. Порівняно з чистим 
ураном у них вищі міцність і 
корозійна стійкість. Для легу¬ 
вання У. с. використовують хім. 
елементи, що поглинають незначну 
кількість нейтронів (напр., вуг¬ 
лець, кремній, цирконій, алюмі¬ 
ній, ніобій), або хім. елементи, 
здатні до ядерного розпаду (плуто¬ 
ній, торій). Найпоширенішими є 
низьколеговані сплави урану 
(«нормований уран»), що містять 
0,04—0,12 % А1, 0,02—0,04 % Ре 
і 0,03—0,11 % С. У. с. застосо¬ 
вують у тепловидільних елемен¬ 
тах як ядерне пальне. 
УРАРТСЬКА М<ЗВА, халдська 
мова, біайнська мова — мова на¬ 
селення держави Урарту. Разом з 
хуритською мовою належить до 
хурі-урартської сім’ї мов. Відома 
з написів (переважно 9—6 ст. до 
н. е.), зроблених аккадським кли¬ 
нописом. В У. м. розрізняли дзвін¬ 
кі, глухі й глоталізовані приголос¬ 
ні. Іменам були властиві 2 числа 
і 8 відмінків. За типологією У. м. 
аглютинативна. Характерною бу¬ 
ла ергативна конструкція ре¬ 
чення. 
Літ.: Мещанинов И. И. Грамматиче- 
ский строй урартского язьїка, ч. 1—2, 
М.—Л., 1958—62; Меликишвили Г. А. 
Урартский язьїк. М., 1964. 

УРАРТУ — держава, що існувала 
в 9—6 ст. до н. е. на Вірменсько¬ 
му нагір’ї (тепер ця територія вхо¬ 
дить в межі СРСР, Туреччини, 
Ірану). Утворена урартською гру¬ 
пою союзу племен наїрі. Столи¬ 
цею У. було м. Тушпа (сучас. м. 
Ван у Туреччині) на сх. узбережжі 
оз. Ван. Найбільшої могутності У. 
досягло за правління Менуа (810 
— 778 до н. е.), Аргішті І і Сарду- 
рі 11 (750 — 730 до н. е.). У 1-й 
пол. 8 ст. до н. е. У. займала па¬ 
нівне становище серед країн Перед- 

УРАРТ У 

Уран. Деталь великого 
фриза Пергамсьяога 
вівтаря. Мармур. 
Близько 180 до н. е. 
Пергамський музей. 
Берлін. 
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УРАСТИРОВ 

Урарту. 
1. Деталь бронзового 
щита царя Сардурі II. 
Історичний музей Вір¬ 
менії. Єреван. 
2. Бронзова статуетка. 
Частина царського тро¬ 
ну. Державний Ермі¬ 
таж у Ленінграді. 
3. Настінний розпис. 
Кармір-Блур. 
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Урацил. 

ньої Азії і успішно воювала про¬ 
ти Ассірії. Вдалі походи та загар¬ 
бання великої здобичі (раби, ху¬ 
доба, цінні метали) дали змогу 
царям У. здійснювати значне бу¬ 
дівництво (до наших днів зберег¬ 
лися залишки старод. фортець, 
храмів, каналів, зрошувальних 
споруд і водоймищ). Осн. заняття¬ 
ми населення У. були землеробст¬ 
во, основане на іригації, скотарст¬ 
во і ремесла. В г-ві широко вико¬ 
ристовувалася праця рабів, але 
осн. масою виробників були вільні 
й напіввільні общинники. В 2-й 
пол. 8 ст. до н. е. зміцніла Ассірія 
почала боротьбу за повернення 
земель, відторгнутих у неї У. В 
714 до н. е. ассірійський цар Сар- 
гон II розбив війська У. В серед. 
7 ст. до н. е. в У. почалося деяке 
піднесення, але на поч. 6 ст. до 
н. е. У. було розгромлено Мідією 
і ввійшло до її складу. З 80-х рр. 
19 ст. на тер. У. провадяться ар- 
хеол. розкопки. При дослідженні 
залишків міст Тушпа, Тейшебаїні 
і фортеці Еребуні (біля Єревана) 
відкрито залишки будівель з ка¬ 
меню і сирцевої цегли, знайдено 
численні бронзові вироби та ін. 
В Еребуні відкрито великий зал 
з ЗО стовпами-колонами. Для ху- 
дож. культури У. характерні тво¬ 
ри монументального і декоративно- 
ужиткового мистецтва (їх зберегло¬ 
ся мало). Це переважно наскельні 
рельєфи, розписи, кераміка, ви¬ 
роби з бронзи (скульптурні зобра¬ 
ження фантастичних істот, що 
прикрашали трони; військ, спо¬ 
рядження — щити, панцирі, шоло¬ 
ми, сагайдаки з Тейшебаїні, оздоб¬ 
лені карбованими зображеннями 
культових і військ, сцен) тощо. 
Ряд особливостей мистецтва було 
сприйнято скіфами і народами За¬ 
кавказзя. 
Літ.: Пиотровский Б. Б. Ванское цар¬ 
ство (Урарту). М., 1959; Меликишви- 
ли Г. А. Урартские клинообразньїе 
надписи. М., 1960; Пиотровский Б. Б. 
Искусство Урарту VIII—VI вв. до 
н. з. Л., 1962; Арутюнян Н. В. Новьіе 
урартские надписи Кармир-Блура. 
Ереван, 1966. 
УРАСТЙРОВ Кюннюк— літ.псев¬ 
донім якут. рад. поета В. М. Но- 
викова (н. 1907). 
УРАЦЙЛ, 2,4-діоксипіримідин — 
циклічна органічна сполука з гру¬ 
пи піриміоинових основ. У. являє 
собою білий порошок або голко¬ 
подібні кристали; мол. м. 112. 
Має амфотерні (і кислі, і лужні) 
властивості. Вільний У. не дуже 
добре розчинний у воді; здатний 
до таутомерії. У складі нуклеози- 
дів, нуклеотидів та рибонуклеї¬ 
нових кислот (РНК) У. міститься 
в клітинах усіх живих організмів. 
В парі з аденіном, утвореній за 
принципом комплементарності, 
У. забезпечує стабільність моле¬ 
кули РНК. 
УРБАНГ (ЦгЬапу) Домінік (н. 29. 
III 1903, м. Рюмеланж) — діяч 
люксембурзького і міжнар. ко¬ 
муністичного руху. Н. в робітн. 
сім’ї. За фахом — учитель. З 
1921 (часу заснування) — член 
КП Люксембургу (КПЛ). З 1929— 
член ЦК, з 1930 — Виконкому ЦК 
КПЛ. В 1933—65 — ген. секретар, 
1965—76 — голова КПЛ. З 1976 — 
почесний голова КПЛ. Учасник 
VII конгресу Комінтерну (1935). 
Депутат парламенту 1945 — 75. 

В 1946—47 — міністр соціального 
забезпечення, охорони здоров’я 
і спорту. Нагороджений орденами 
Леніна, Жовтневої Революції. 
УРБАНГ (ІГгЬапу) Реяе (н. 7.ІІ 
1927, с. Отбеллен, поблизу м. 
Клерво) — діяч люксембурзького 
і міжнар. комуністичного руху. 
Син Д. Урбані. За фахом — жур¬ 
наліст. Член КП Люксембургу 
(КПЛ) з 1945. З 1956 — член ЦК, 
з 1968 — Виконкому ЦК КПЛ. 
З грудня 1976 — голова КПЛ. З 
1962 — директор і гол. ред. ЦО 
КПЛ газ. «Цайтунг фум летцебур- 
гер фоллек* («Газета люксембур¬ 
зького народу»-). Депутат парла¬ 
менту з 1975. 
УРБАНІЗАЦІЯ (франц. игЬапіза- 
Ііоп, від лат. игЬапиз — міський, 

игЬз — місто) — властивий періо¬ 
дові індустріалізації процес кон¬ 
центрації вироби, і населення в 
містах. Зови, виявом процесу У. є 
збільшення кількості міст, аб¬ 
солютне та відносне зростання чи¬ 
сельності міськ. населення, утво¬ 
рення суцільних урбанізованих 
територій (<агломерацій населених 
пунктів, конурбацій), поширен¬ 
ня міськ. способу життя. У. є 
закономірною, історично минущою 
стадією в розвитку форм розсе¬ 
лення людей, пов’язаною з пев¬ 
ним рівнем продуктивних сил. 
За капіталізму стихійний характер 
У. поглиблює соціальні супереч¬ 
ності, породжує складні екологіч¬ 
ні проблеми. Сусп. власність на 
засоби виробництва, планомірний 
характер екон. та соціального 
розвитку дають змогу соціалі¬ 
стичному суспільству використо¬ 
вувати певні переваги У., нейтра¬ 
лізувати або звести до мінімуму 
її негативні сторони й наслідки. 
В соціалістичних країнах розви¬ 
ток міст здійснюється планомірно, 
регулюється д-вою, яка виходить 
з інтересів і потреб екон. розвитку, 
правильного розміщення пром-сті, 
раціонального використання трудо¬ 
вих ресурсів. В СРСР У. сприяє 
екон. і культур, розвитку країни, 
подоланню істотних відміннос¬ 
тей між містом і селом. У сан.- 
гігієнічному аспекті великі міста— 
середовище, що концентрує багато 
негативних факторів сучас. циві¬ 
лізації: шум, вібрацію, забруднен¬ 
ня атмосфери. Скупчення джерел, 
що забруднюють повітря у вели¬ 
ких містах, досягло розмірів, які 
являють небезпеку для здоров’я 
людини. Соціалістична держава 
при плануванні будівництва нових 
і реконструкції старих міст (див. 
Містобудування) здійснює ра¬ 
ціональне планування їх, широкі 
сан.-гіг. заходи (див. Озеленення 
населених місць, Очищення насе¬ 
лених місць), доцільну організа¬ 
цію транспорту тощо. 
В. П. Чорноволенко (соціологія). 
УРБАНГЗМ (франц. игЬапізте, 
від лат. игЬапиз — міський, игЬз 
— місто) — 1) Напрям у місто¬ 
будуванні 20 ст., представники 
якого (арх. Ле Корбюзьє та ін.) 
стверджували ідею гол. ролі міст 
у сучас. цивілізації і в зв’язку з 
цим приділяли особливу увагу 
проектній розробці максимально 
збільшених містобудівних струк¬ 
тур» розрахованих на значну кон¬ 
центрацію населення. В 20-х рр. 
ідеї У. мали значний вплив і на 

деяких рад. архітекторів (М. Ла- 
довського та ін.). 2) Нерідко по¬ 
няття «урбанізм* використовується 
як синонім слова «містобудуван¬ 
ня»-. 
УРБАНЧИК (ЦгЬапсгук) Станіс¬ 
лав (н. 27.УІІ 1909, с. Квача- 
ла, тепер Краківського воєводства 
ПНР) — польський мовознавець. 
Закінчив Краків, ун-т (1934). У 
1939—40 був ув’язнений у фашист, 
концтаборах Заксенгаузен і Да- 
хау. В 1947—55 — професор 
Познанського, з 1956 — Краків¬ 
ського ун-тів; 1973—81 — директор 
Ін-ту польської мови Польс. АН 
(Краків). Осн. праці: «З давніх 
польсько-чеських мовних взаємин» 
(1946), «Релігія язичницьких сло¬ 
в’ян»- (1947), «Нарис польської 
діалектології* (1953), «Нариси з 
історії польської мови* (1968). 
Досліджував запозичення з укр. 
мови в старопольській. 

Т. Б. Лукінова. 
ургАл — селище міського типу 
Хабаров. краю РРФСР. Один з 
найбільших залізнич. вузлів на 
Б айкало-Амурській магістралі. В 
буд-ві У. беруть участь представни¬ 
ки України (створено спеціалізо¬ 
ваний буд.-монтажний поїзд «Укр- 
буд*). Селище утворено 1974. 
УРГЙНЧ — місто, центр Хорезм. 
обл. Узб. РСР. Розташований у до¬ 
лині р. Амудар’ї, на каналі Шават. 
Залізнична станція. 110 тис. ж. 
(1983). В У.—олієекстракційний, 
рем., рем.-екскаваторний, бавов¬ 
ноочисний, буд. матеріалів з-ди, 
меблева, швейна та шовкомоталь¬ 
на ф-ки; харч, пром-сть. Пед. ін-т, 
5 серед, спец. навч. закладів. Муз.- 
драм. театр. Виник у 17 ст. 
УРГЕНЧ давній — столиця серед¬ 
ньовічної держави Хорезм (тепер 
руїни біля пд. околиці емт Куня- 
Ургенча Ташаузької обл. Туркм. 
РСР). Перші вірогідні відомості 
про У. належать до 10 ст., коли 
місто було великим торг.-ремісни- 
чим центром. З 995 У.— столиця 
Хорезмської д-ви. В 1221 У. зруй¬ 
нували орди Чінгісхана, 1388 — 
війська Тімура. Частково відбудо¬ 
ваний у кінці 14 ст., У. існував 
до 17 ст. На давньому городищі 
У. (площею бл. 400 га; розкоп¬ 
ки — з 1929) збереглися мавзо¬ 
леї домонг. часу і споруди 14 ст. 
(мінарет, мавзолеї тощо). 
УРДУ ЛІТЕРАТУРА— л-ра наро¬ 
дів Індії та Пакистану урду мовою. 
На гіндаві (так звалася в давні 
часи урду мова) писали переваж¬ 
но проповідники-суфісти (див. 
Суфізм) Ходжа Сумнані (12 ст.) 
та ін. Проте виникали й суто літ. 
твори (на думку вчених, цією мо¬ 
вою існував диван Масуда Сада 
Сальмана). Поети-суфісти 15 ст.: 
X. Гейсудараз, Абдулла Хусейні, 
Шах Міранджі. З поч. 16 ст. У. л. 
розвивалася передусім в князів¬ 
ствах на Пд. Індії (Деканська висо¬ 
чина). Відомими були там поети 
Ібрагім Аділь-шах, Мухаммад Ку¬ 
лі Кутб-шах, Тана-шах). В поезії 
16—17 ст. поряд з сюжетами з інд. 
фольклору, санскритськими те¬ 
мами і сюжетами, знайшло відо¬ 
браження й реальне життя. Проте 
був сильним вплив перс, засобів 
поетики й жанрових вирішень. 
Провідним в л-рі того часу був 
традиційний перс, жанр вірша — 
месневі. В ньому виступали Гавва- 
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сі, Ібн-є Нішаті, Ваджахі. Значним 
явищем в поезії була творчість 
Валі Аурангабаді (бл. 1668—1744). 
У 18 ст. після завоювання моголь- 
ськими династіями Декана центр 
У. л. зміщується на Північ. У Делі 
та ін. центрах Півночі культиву¬ 
ється поезія урду. Найвідоміші 
поети: Фаїз Дехлеві, Шах Мубарак 
Абру, Арзу, Хатім. З’являється 
проза (Фазлі), поширюються нар. 
книги — дастани. Політ, криза у 
18 ст. (розпад імперії Моголів, 
завоювання й зруйнування Делі 
перс, правителем Надір-шахом, 
завоювання Індії англійцями) спри¬ 
чинила трагічні настрої в л-рі. 
Мір Дард, Мірза Сауда, Мір Та¬ 
кі, Мір Хасан, Назір Акбарабаді 
у своїй поезії відобразили тяжке 
життя народу, розруху й занепад 
у країні. Один з фундаторів но¬ 
вітньої поезії урду — Мірза Аса- 
дулла Галіб. У 2-й пол. 19 ст. з’я¬ 
вився роман. У цьому жанрі ви¬ 
ступали Назір Ахмад, Р. Саршар, 
Абдул Халім Шарар, Мірза Рус- 
ва (його роману «Танцівниця», 
1898, притаманні риси критичного 
реалізму). Соціальна тематика 
простежується в творах поетів кін. 
19 — поч. 20 ст. Мухаммада Ху- 
сейна Азада, А. X. Халі й особли¬ 
во Мухаммада Ікбала, який писав 
і перс, мовою. В 20—30-х рр. у ро¬ 
манах Премчанда, який писав і 
гінді мовою, утверджується кри¬ 
тичний реалізм, гострого соціаль¬ 
ного звучання набувають вірші 
Фаїза Ахмада Фаїза, Алі Сардара 
Джафрі, Ахмада Надіма Касмі, 
започатковуються соціалістичні 
ідеї (поезія Джоша Маліхабаді, 
Хасрата Мохані). В 1936 створено 
Асоціацію прогресивних письмен¬ 
ників Індії, активними учасниками 
якої були письменники урду Крі- 
шан Чандар, Раджендар Сінгх Бе- 
ді, Саєд Саджад Захір, Саадат 
Хасан Манто та ін. Після прого¬ 
лошення незалежності Індії та 
її поділу (1947) У. л. розвиваєть¬ 
ся в Індії й Пакистані. Серед 
інд. письменників урду — Крішан 
Чандар, Р. С. Беді, І. Чугтаї, 
Разія Саджад Захір, поетів — 
А. С. Джафрі, С. Саджад Захір, 
Ніяз Хайдар, Фірак Горакхпу- 
рі, Маджрух Султанпурі, Джігар 
Мурадабаді. Модерністські на¬ 
строї виразно звучать у творчос¬ 
ті Шамсуррахмана Фарукі. 
В Пакистані значний вклад у роз¬ 
виток У. л. внесли прозаїки С. X. 
Манто, Шаукат Сіддікі, Хаджра 
Масрур, Хадіджа Мастур, А. Н. 
Касмі та ін., поети Фаїз Ахмад 
Фаїз, Д. Маліхабаді, А. Н. Касмі, 
Е. Даніш. 
В перекладі укр. і рос. мовами 
надруковано твори Крішана Чан- 
дара, М. Русви, Премчанда, X. 
Масрур, С. X. Манто, А. Н. Кас¬ 
мі, Фаїза Ахмада Фаїза, «Виб¬ 
ране» С. Саджада Захіра та ін. 
Літ.: Глебов Н., Сухочев А. Литера- 
тура урду. М., 1967; Сухочев А. С. 
От дастана к роману. М., 1971; Раби- 
нович И. С. Сорок веков индийской 
литературьі. М., 1969. 

Ю. В. Покальчук. 

УРД* МбВА. Належить до ін¬ 
дійських мов індоєвроп. сім’ї. По¬ 
шир. у Пакистані й Індії (переваж¬ 
но на Пн., а також на Пн. Зх.). Як 
і гінді мова, є літ. писемною мо¬ 
вою, що сформувалися на базі на¬ 

роднорозмовної мови гіндустані 
(іноді У. м. ототожнюють з гінду¬ 
стані). У. м. бере початок з діа¬ 
лекту кхарі болі, яким говорили 
в Делі й прилеглому районі і який 
зазнав сильного іранського (пер¬ 
ського) і тюркського впливу (по¬ 
чинаючи з 12—14 ст.) внаслідок 
вторгнення мусульманських заво¬ 
йовників. Мови урду й гінді від¬ 
різняються одна від одної перед¬ 
усім лексикою, частково словотво¬ 
ром і синтаксисом. Характерні 
риси У. м.: у фонетиці — проти¬ 
ставлення чистих і носових голос¬ 
них, розвинутий консонантизм (є 
церебральні, середньоязикові, фа¬ 
рингальний приголосні); у мор¬ 
фології — дуже розвинутий ана- 
літизм у відмінюванні й дієвідмі¬ 
нюванні; у синтаксисі — наявність 
ергативної конструкції речення; 
в лексиці — багато запозичень з 
перської, арабської, тюркських, 
англ. мов. Алфавіт У. м.— на осно¬ 
ві арабського. В. м. Топоров. 
УРЕАЗА (від грец. оброу — се¬ 
ча) — фермент з класу гідро- 
лаз, що каталізує реакцію розщеп¬ 
лення сечовини на вуглекислий 
газ і аміак. Систематична назва: 
сечовина — амідогідролаза. Гло¬ 
булярний білок, мол. м. 480 000. 
Мас майже абсолютну специфіч¬ 
ність до субстрату. У.— перший 
фермент, одержаний в кристаліч¬ 
ному стані. У. виявлено в багатьох 
бактеріях, грибах, у насінні бо¬ 
бових рослин та в організмі дея¬ 
ких безхребетних тварин. 
УРЄКЕ Григоре (1590—1647) — 
молд. боярин, автор «Літопису 
Землі Молдавської», першого лі¬ 
топису молд. мовою, що дійшов до 
нас (охоплює події 1359—1595). 
Закінчив Львів, братську школу. 
У. обіймав високі держ. посади 
в Молдавському князівстві. До¬ 
тримувався польс. орієнтації у 
боротьбі проти тур. іга. Літопис 
У. (містить значний матеріал з 
історії України) є цінною пам’ят¬ 
кою молд. сусп.-політ, думки і 
культури 17 ст. 
ур£ке Євген Васильович [н. 
7 (20).III 1917, Могильов, тепер 
БРСР] — молд. рад. режисер, ак¬ 
тор, співак, нар. арт. СР£Р (з 
1967). В 1939 закінчив Кишинів¬ 
ську консерваторію. З 1940 — в 
трупі Молд. муз.-драм, театру ім. 
О. С. Пушкіна (Кишинів). Серед 
ролей — Городничий («Ревізор» 
М. Гоголя), Арбенін («Маскарад» 
Лєрмонтова), Єгор Буличов («Єгор 
Буличов та інші» М. Горького), 
Виборний («Наталка Полтавка» 
Котляревського), боярин Унгур 
(«У неділю рано зілля копала» за 
Кобилянською), Назар («Весілля в 
Малинівці» Юхвіда), Котовський 
(«Котовський» Ю. Дольд-Михай- 
лика), Таран («Фараони» Коло- 
мійця), Лір («Король Лір» Шек- 
спіра). Вистави: «Запорожець за 
Дунаєм» С. Гулака-Артемовсько- 
го, «Загублений лист» Й. Л. Ка- 
раджале та ін. Знявся в кінофіль¬ 
мах «Андрієш», «Ляна» та ін. На¬ 
городжений орденами Трудового 
Червоного Прапора, «Знак По¬ 
шани», медалями. Держ. премія 
СРСР, 1950, 1971. 

Л. 1. Барабан. 
УРЕМА (тюрк.) — угруповання 
вологолюбної, переважно лісової 
рослинності на річкових заплавах 

у степовій та лісостеповій зонах. 
Для У. характерні тополя, заро¬ 
сті верби, чагарники. В Зх. Сибі¬ 
ру У. наз. сфагнові лісові болота 
з сосною. 
УРЕМІЯ (від грец. оброу — сеча 
і осІца — кров) — патологічний 
стан, що виникає при гострій або 
хронічній нирковій недостатнос¬ 
ті і проявляється в порушеннях 
основних ниркових функцій по 
підтриманню сталості внутрішньо¬ 
го середовища організму. Для У. 
властиві порушення білкового, 
електролітного та водного обмінів. 
Різке підвищення азотистих шла¬ 
ків у крові, розпад амінокислот 
до токсичних фенолів та амінів, 
зміна вмісту в крові натрію, калію, 
кальцію, магнію, хлору, фосфа¬ 
тів, сульфатів, ацидоз та зменшен¬ 
ня лужного резерву призводять до 
ураження основних органів і сис¬ 
тем організму. За тяжкої форми 
У. змінюються шкірні покриви, 
м’язи, кістково-суглобовий апарат, 
а також дихальна та серцево-су¬ 
динна системи аж до розвитку ле¬ 
геневої і серцевої недостатності. 
З боку шлунково-кишкового трак¬ 
ту спостерігаються виразкові ура¬ 
ження слизової поверхні рота, 
шлунка, кишечника. Набряк моз¬ 
ку у 15—25 % хворих веде до 
порушення нервово-психічної сфе¬ 
ри. Лікування спрямоване на 
усунення осн. захворювання, на ко¬ 
рекцію порушення гомеостазу і для 
чого поряд з дієтою й медикамен¬ 
тозним лікуванням застосовують 
перитонеальний діаліз, гемодіаліз 
та пересадку нирки (див. Нирка 
штучна). О. Ф. Возганов. 
УРЕНПЗЙ — помАри — УЖ¬ 
ГОРОД ГАЗОПРОВІД — один з 
найбільших у світі газопроводів. 
Бере початок в Уренгої (Тюмен¬ 
ська обл.), закінчується в рай¬ 
оні Ужгорода. Звідси частина 
газу по відгалуженнях експор¬ 
тується у ряд зарубіжних країн 
Європи. Буд-во почато 1981, першу 
чергу робіт завершено в кін. 
1983. Заг. довжина газопроводу 
4451 км. На трасі розміщено 40 
компресорних станцій, 2 станції 
охолодження газу. Потужність га¬ 
зопроводу — 32 млрд. м3 газу на 
рік. 
УРЕТРА (грец. обрлОра) — те са¬ 
ме, що й сечівник. 
УРЕТРЙТ — запалення слизової 
оболонки сечовивідного каналу {се¬ 
чівника). У. викликається патоген¬ 
ними мікроорганізмами (бактерія¬ 
ми, трихомонадами, дріжджепо¬ 
дібними грибками, вірусами), а 
також може бути зумовлений по¬ 
рушеннями обміну речовин, алер¬ 
гією, травмою. За клінічним пере¬ 
бігом розрізняють гострий і хро¬ 
нічний У., залежно від збуд¬ 
ника — гонорейний, трихомонад¬ 
ний, неспецифічний. Супроводить¬ 
ся У. гнійними або слизово-гній¬ 
ними виділеннями з уретри, боля¬ 
ми, різями та палінням. Усклад¬ 
неннями У. можуть бути проста¬ 
тит, епідидиміт та ін. Ліку¬ 
вання: антибіотики, сульфа¬ 
ніламідні препарати та ін., про¬ 
мивання, а також припікання урет¬ 
ри дезинфікуючими препаратами 
та в’яжучими розчинами, дієта 
(без алкоголю та гострих страв), 
забороняються статеві зносини. 

О. Ф. Возіанові 

УРЕТРИТ 

Є. В. Уреке. 
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УРЕТРОСКОПІЯ 

М. С. Урицький. 

УРЕТРОСКОПГЯ (від уретра і 
грец. аколєсо — розглядаю)— ме¬ 
тод дослідження сечівника за 
допомогою спеціального оптичного 
приладу — уретроскопа, який 
складається з порожнистої труб¬ 
ки, оптичної та освітлювальної 
систем. У. застосовують з діаг¬ 
ностичною метою (щоб розпізнати 
запальні процеси, пухлини, сто¬ 
ронні тіла тощо) та в процесі лі¬ 
кування захворювань сечівника. 
УРЕЧЕВЛЕНА ПРАЦЯ, мину- 
ла праця — праця, уречевлена в 
матеріальних благах — засобах 
виробництва і предметах спожи¬ 
вання. У. п. не створює нової вар¬ 
тості, а виступає лише умовою 
її створення. Вартість спожитих 
у процесі праці засобів вироби, пе¬ 
реноситься на новий продукт жи¬ 
вою працею. Вартість предметів 
праці переноситься повністю, за¬ 
собів праці — частинами, в міру 
їхнього зношування. З розвитком 
продуктивних сил, розгортанням 
науково-технічного прогресу част¬ 
ка живої праці в продуктах змен¬ 
шується, а частка У. п. зростає. 
З підвищенням продуктивності 
праці на кожну одиницю продукту 
скорочується кількість як живої, 
так і У. п. За капіталізму праця, 
уречевлена в засобах вироби., 
відчужується від безпосередніх ви¬ 
робників і перетворюється на ка¬ 
пітал, стає умовою експлуатації. 
З утвердженням сусп. соціалістич¬ 
ної власності на засоби вироби. 
У. п. є суспільною, служить інте¬ 
ресам всього народу. В соціаліс¬ 
тичному суспільстві створюються 
широкі можливості для впровад¬ 
ження нової техніки, що полегшує 
живу працю і дає змогу краще її 
використовувати. Велике значен¬ 
ня має раціональне використання 
У. п. Її економія, поряд з опти¬ 
мальним використанням трудових 
ресурсів, є одним з важливих прин¬ 
ципів соціалістичного господарю¬ 
вання, фактором підвищення еко¬ 
номічної ефективності соціаліс¬ 
тичного виробництва. 
УРЕЧЕВЛЕННЯ — філософсько- 
соціологічне поняття, що позначає 
особливу, історично минущу фор¬ 
му соціальних відносин, при якій 
результати живої людської діяль¬ 
ності набувають самостійної си¬ 
ли, що протистоїть самій людині, 
а відносини між людьми набира¬ 
ють форми відносин між речами 
(див. Відчуження). Джерелами 
У. є стихійний поділ праці, при¬ 
ватна власність (особливо за ка¬ 
піталізму) при заг. пануванні то¬ 
варно-грошових відносин. За цих 
умов соціальні інститути, суспіль¬ 
ні відносини перетворюються на 
чречову силу, що панує над 
нами, що вийшла з-під нашого 
контролю»- (Маркс К., Енгельс Ф. 
Тв., т. З, с. ЗО). Панування приват¬ 
ної власності, «речові відносини» 
знеособлюють людину, зводять до 
рівня речі, перетворюючи її ро¬ 
бочу силу на товар, предмет ку¬ 
півлі і продажу. Одним з проявів 
У. є фетишизм. У процесі будів¬ 
ництва соціалізму і комунізму 
долаються всі форми У., створю¬ 
ються умови для всебічного розвит¬ 
ку особистості. 

В. І. Плотников. 
УРИСбН Павло Самійлович [22.1 
(ЗЛІ) 1898, Одеса — 17.УІІІ 1924, 

Ба, Бретань, Франція] — рад. 
математик. Закінчив Моск. ун-т 
(1919). Працював в Ін-ті матема¬ 
тики і механіки 1-го Моск. ун-ту, 
професор 2-го Моск. ун-ту (тепер 
Моск. держ. педагогічний ін-т 
ім. В. І. Леніна). Осн. праці при¬ 
свячені топології. У. створив тео¬ 
рію розмірностей, довів важливі 
теореми про топологічні простори. 
Його праці стосуються також гео¬ 
метрії, нелінійних диференціаль¬ 
них рівнянь, теорії функцій та 
ін. роз діл і в^ математики. 
УРИЦЬКИЙ Мойсей Соломоно- 
вич [2 (14).І 1873, м. Черкаси — 
ЗО.VIII 1918, Петроград] — про¬ 
фесіональний революціонер, учас¬ 
ник боротьби за владу Рад. Член 
РСДРП з 1898. Н. в сім’ї купця. 
В 1897 закінчив юрид. ф-т Київ, 
ун-ту. З 90-х рр. брав участь 
у революц. русі в Києві, Петербур¬ 
зі, Красноярську та ін. містах. 
Після II з’їзду РСДРП (1903) — 
меншовик. Учасник революції 
1905—07. Не раз був ув’язнений і 
засланий. У 1914 емігрував за кор¬ 
дон. Після Лютн. революції 1917 
повернувся в Петроград, увійшов 
до орг-ції <міжрайонців» і разом 
з ними на VI з’їзді РСДРП(б) був 
прийнятий до більшовицької пар¬ 
тії; на з’їзді обраний членом ЦК. 
У жовтні 1917 — член Петроград. 
ВРК і Військ.-революц. парт, 
центру по керівництву збройним 
повстанням. На VII з’їзді РКП(б) 
обраний кандидатом у члени ЦК 
РКП(б). З березня 1918 — голова 
Петрогр. Надзвичайної Комісії. 
Убитий есером-терористом. 

п. С. Кувшинов. 
УРМІЯ — безстічне озеро на Пн. 
Зх. Ірану. Площа бл. 5,8 тис. 
км2. Завдовжки 140 км, завширш¬ 
ки бл. ЗО км. Пересічна глиб. 
5—6 м, макс.— 15 м. Лежить на 
вис. 1275 м. Навесні рівень води 
в озері підвищується. Солоність 
150—230 °/00. В озеро впадають 
численні річки, найбільша—Джа- 
гату. Близько 60 островів (гол. 
чин. у пд. частині У.). В озері 
водяться лише ракоподібні. Судно¬ 
плавство. 
урожАй — продукція однієї або 
кількох однорідних с.-г. культур 
(зернових, плодових, овочевих то¬ 
що) і продукція використовуваних 
дикорослих рослин; загальний збір 
тієї чи ін. продукції рослинницт¬ 
ва з усієї посівної площі в г-ві, ра¬ 
йоні, області, республіці, країні. 
У. складається з окремих частин 
або органів рослини (насіння, над¬ 
земної маси, коренеплодів, бульб 
тощо). У. залежить від родючості 
грунту, біологіч. особливостей рос¬ 
лин, насінного матеріалу, стро¬ 
ків і якості сівби та догляду за 
посівами, площі живлення рослин 
тощо. і. Б. Чорний. 
«УРОЖАЙ» — респ. видавництво 
с.-г. літератури. Засн. 1925 як 
Всеукраїнське вид-во с.-г. літера¬ 
тури — Держсільгоспвидав УРСР. 
У 1964 перейменоване на « Уро¬ 
жай»-. Вид-во пропагує досягнення 
науки і передового досвіду, шля¬ 
хи інтенсифікації сільськогоспо¬ 
дарського виробництва. Випускає 
літературу з питань рільництва, 
плодівництва, лісівництва, меліо¬ 
рації, тваринництва, економіки, 
механізації, електрифікації і ав¬ 
томатизації с. г., науково-виробни¬ 

чі книги, довідники, навчальні 
посібники, міжвідомчі наук, те¬ 
матичні збірники. Великим розді¬ 
лом роботи вид-ва є випуск літе¬ 
ратури про передовий досвід у 
с. г., альбомів, плакатів, букле¬ 
тів та ін. з різних галузей вироб¬ 
ництва і с.-г. знань. Випускає 4 
щомісячні журнали: «Хлібороб 
України>, «Тваринництво Украї¬ 
ни>, <Механізація сільського гос¬ 
подарства», <Вісник сільськогос¬ 
подарської науки» та щокварталь¬ 
ний бюлетень «Рідна природа». 
Нагороджене орденом «Знак По¬ 
шани» (1975). 

В. М. Хрягцевський. 

УРОЖАЙНІСТЬ — кількість 
продукції рослинництва з одиниці 
посівної площі. Обчислюють У. 
в ц з 1 га, в теплицях і парниках — 
в кг з 1 м2. Розрізняють кілька 
видів У. Потенціальна У. 
— максимальна кількість продук¬ 
ції, яку може дати культура при 
забезпеченні всіх оптимальних 
умов для її росту і розвитку. 
Планова У.— визначення мож¬ 
ливого в даних умовах збору про¬ 
дукції з 1 га. Очікувана 
(види на урожай) У.— передбачу¬ 
ваний збір урожаю в ц з 1 га на пев¬ 
ній стадії розвитку с.-г. культур. 
У. на корені (біологічна У.) 
— кількість вирощеної продукції 
на даному полі, готової до збиран¬ 
ня в необхідній для г-ва стиглості. 
Факти ч н а У.— зібрана з 1 га 
і завезена в сховища продукція.Об¬ 
числюється в г-вах і органах Центр, 
статистич. управління за мате¬ 
ріалами річних звітів, подасться 
в статистичних щорічниках. Про 
У. основних с.-г. культур в СРСР 
і за кордоном див. в статтях за 
їх назвою. /. Б. Чорний. 
УРбК — основна організаційна 
форма навч.-виховної роботи в 
школі. Проводиться з постійним 
складом учнів, у межах точно вста¬ 
новленого часу, за сталим розкла¬ 
дом й чітко визначеним змістом 
навчання. У. є складовою частиною 
класно-урочної системи навчан¬ 
ня. В сучас. пед. теорії і практиці 
найпоширенішою є класифікація 
У. за осн. освітньою метою: У. 
засвоєння знань; У. засвоєння на¬ 
вичок і умінь; У. застосування 
знань, навичок і умінь; У. узагаль¬ 
нення і систематизації знань; У. 
контролю й корекції; комбінова¬ 
ний У. Готуючись до У., учитель 
визначає освітню мету і відповід¬ 
но до неї тип, структуру й методи¬ 
ку заняття. Крім освітніх, учитель 
ставить виховні і розвиваючі зав¬ 
дання, з якими навчання безпосе¬ 
редньо пов’язане. Див. також Ме¬ 
тоди навчання в школі, Проблем¬ 
не навчання, Наочність у навчан¬ 
ні, Технічні засоби навчання. 
Літ.: Онищук В. А. Типи, структу¬ 
ра и методика урока в школе. К., 
1976. В. О. Онищук. 

УРОЛбГІЇ • ТА НЕФРОЛбГІІ 
КЙТВСЬКИЙ НАУКбВО-ДбС- 
ЛІДНИЙ ІНСТИТУТ — нова наз¬ 
ва (з 1983) Захворювань нирок і 
сечовивідних шляхів (урології) 
київського науково-дослідного ін¬ 
ституту. 
УРОЛОГІЯ (від грец. ойроу — 
сеча і Х6уО£ — вчення) — галузь 
медицини, яка вивчає фізіологію 
та патологію сечостатевих органів 
чоловіків і сечової системи жінок. 
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У.— один з найстаріших розділів 
медицини. Відомості про захво¬ 
рювання сечостатевих органів та 
їх лікування знаходять у літера¬ 
тур. пам’ятках Старод. Єгипту, 
Індії, Греції, Риму. Розвиток 
вчення про захворювання нирок та 
сечовивідних шляхів пов’язаний 
з працями Гіппократа, Голена, 
Ібн-Сіни. В Київ. Русі був ві¬ 
домий спосіб випуску сечі з сечо¬ 
вого міхура при її затримці. В се¬ 
ред. віки були лікарі-уроскопи, які 
встановлювали діагноз вивченням 
кольору, запаху і навіть сМаку сечі, 
а також хірурги-каменосіки, що ви¬ 
даляли камені з сечового міхура. 
В 1830 Сівіаль відкрив у Парижі 
перше у світі урологічне відділен¬ 
ня, Г. Томпсон (1860) в Лондоні — 
друге, а Т. І.Вдовиковський в Оде¬ 
сі — третє (1863), яке одночасно 
було першим урологіч. відділенням 
у Росії. Винайдення нім. вченим 
М. Нітце цистоскопа (1879), вдо¬ 
сконаленого далі (1897) франц. 
вченим Ж. Альбарраном, а також 
використання рентгенологічних 
методів сприяло виділенню У. в 
самостійну хірургічну науку. Ряд 
оригінальних прийомів лікування 
та операцій при захворюваннях 
сечової системи запропонували 
рос. вчені М. І. Пирогов, Ф. 1. Іно- 
земцев, М. В. Скліфосовський, 
франц. — Л. Мерсьє, Ф. Ж. К. 
Гюйон, англ.— П. Фрейєр. 
Засновником наукової У. в Росії 
вважається рос. хірург С. П. Фе- 
доров, за ініціативою якого 1907 
було створено Рос. урологічне 
т-во та який удосконалив, розро¬ 
бив, запровадив в урологічну прак¬ 
тику ряд діагностич. і хірургіч. 
методів, що не втратили свого зна¬ 
чення до нашого часу. Учень С. П. 
Федорова А. А. Чайка створив 
укр. рад. урологічну школу. У 
розвитку У. в СРСР велика роль 
належить Р. М. Фронштейну, 
В. А. Горашу, А. П. Фрумкіну, 
А. Я. Пителю, М. О. Лопаткіну, 
зокрема на Україні — О. В. Про- 
скурі, В. С. Карпенку та ін. За ос¬ 
танні три десятиріччя в У. від¬ 
булися значні якісні зміни. Роз¬ 
робка і застосування клініч. функ- 
ціон. методів дослідження, вико¬ 
ристання електронно-оптич. пе¬ 
ретворювача при рентгенолог, об¬ 
стеженнях, радіоізотопні методи 
діагностики дали змогу одержати 
нові поглиблені дані про функцію 
різних відділів сечової системи. 
Широке застосування в У. знахо¬ 
дять досягнення імунології, мікро¬ 
біології, генетики, фармакології, 
анестезіології. Значних успіхів 
досягнуто в лікуванні осн. уролог, 
захворювань: нирковокам'яної 
хвороби, неспецифічних і туберку¬ 
льозних уражень нирок, пухлин, 
травмат. ушкоджень, аномалій 
розвитку та ін. В спеціалізованих 
ниркових центрах СРСР і за ру¬ 
бежем застосовують пересадку нир¬ 
ки (див. Трансплантація, Нирка 
штучна). Вперше в світі спробу 
пересадки нирки здійснив 1933 
укр. хірург Ю. Ю. Вороний. Си¬ 
стема організації уролог, служби в 
Рад. країні дає змогу здійснювати 
профілактичний напрям у боротьбі 
з урологіч. захворюваннями. Під¬ 
готовка кадрів урологів і підви¬ 
щення їх кваліфікації і розробка 
осн. проблем з питань У. здійс¬ 

нюються в мед. ін-тах, ін-тах удо¬ 
сконалення лікарів та в н.-д. 
ін-тах урології (Москва, Тбілісі), 
а також Захворювань нирок і се¬ 
човивідних шляхів (урології) київ¬ 
ському науково-дослідному інсти¬ 
туті. Всесоюзне наукове т-во уро¬ 
логів об’єднує республіканські, об¬ 
ласні та крайові т-ва, бере участь 
у роботі Міжнар. т-ва урологів 
(створено 1907). В країні вихо¬ 
дить спеціалізований журнал 
«Урология и нефрология». 
Літ.: Гольдин Г. Й. К истории отече- 
ственной урологии. М., 1964; Карпен- 
ко В. С. Функциональная диагности- 
ка в урологии и нефрологии. К., 1977; 
Лопаткин Н. А. Урология. М., 1977; 
Люлько А. В., Романенко А. Е., Сер- 
няк П. С. Повреждение органов моче- 
половой системи. К., 1981; Юнда 
И. Ф. Болезни мужеких полових ор¬ 
ганов. К., 1981; Карпенко В. С., Пав- 
лова Л. П. Урологическая помощь 
в УССР. К.» 1982. О. Ф. Возіанов. 
УРОТРОПІН, гексаметилентетра- 
мін — лікарський препарат з гру¬ 
пи антисептичних засобів. Ан¬ 
тимікробна дія основана на здат¬ 
ності молекули У. розпадатися 
в кислому середовищі з утворен¬ 
ням формальдегіду. Застосовують 
у вигляді капсул, таблеток, роз¬ 
чинів всередину гол. чин. при ци¬ 
ститах, пієлітах, холециститах, 
холангітах, алергіч. захворюван¬ 
нях шкіри тощо. Вживають за при¬ 
значенням лікаря. Вперше У. син¬ 
тезував (1860) О. М. Бутлеров. 
УРбЧИЩЕ — 1) Природно-те¬ 
риторіальний комплекс, просто¬ 
рове, генетичне і динамічне поєд¬ 
нання фацій, морфологічна час¬ 
тина геогр. ландшафту. У. фор¬ 
муються на основі мезоформ рель¬ 
єфу (див. Мезорельєф), на од¬ 
норідних поверхневих відкладах 
і характеризуються заг. спрямова¬ 
ністю осн. фіз.-геогр. процесів 
(стоку, міграції хім. елементів, 
денудації або акумуляції тощо). 
Приклади У. — моренний горб 
(див. Морена), верховий болотний 
масив, солончакова западина. Спо¬ 
ріднені групи фацій, що форму¬ 
ються в межах елементу мезофор- 
ми рельєфу (напр., на схилі балки, 
яру), становлять підурочи- 
щ е. Ряд спільних за походжен¬ 
ням У. утворюють місцевість. 
2) У широкому розумінні — певна 
ділянка території, що відрізня¬ 
ється від навколишньої місцевості 
(напр., березовий колок, степова 
балка). 

^ „ В. М. Пагценко. 
УРбЧНІ ЛІТА—в Росії 16—17 ст. 
строк, протягом якого феодали- 
власники мали право розшукува¬ 
ти й повертати втікачів-селян. 
У. л. було введено після припинен¬ 
ня чинності Юрієвого дня і запро¬ 
вадження <заповідних літ*. У 
1597 встановлено 5-річний строк 
розшуку, 1607 — 15-річний (у 
зв’язку з селянською війною по¬ 
чатку 17 століття фактично 
не здійснювався), 1639 — 9-річ- 
ний, 1642 — 10-річний для утіка¬ 
чів і 15-річний строки для селян, 
вивезених ін. феодалами. Укази 
про У. л. були чинні й на Черніго- 
во-Сіверській землі, яка в 16 — 
на поч. 17 ст. входила до складу 
Рос. д-ви. За Соборним уложен- 
ням 1649 вводився безстроковий 
розшук селян-утікачів, що озна¬ 
чало остаточне юрид. оформлення 
кріпосного права. 

УРУГВАЙ — ріка в Пд. Амери¬ 
ці, в межах Бразілії та на кордоні 
Аргентіни з Бразілією і Уругваєм. 
Довж. 1609 км, площа бас. 306 тис. 
км2. Утворюється злиттям річок 
Пелотас і Каноас на зх. схилах хр. 
Серра-ду-Мар, впадає в естуарій 
р. Парани — Ла-Плату. На У. 
багато бистрин, водоспадів, зок¬ 
рема Сальто-Гранде, де спорудже¬ 
но ГЕС (Уругваєм та Аргентіною 
при сприянні СРСР). Живлення 
переважно дощове. Пересічна ви¬ 
трата води 5500 м3/с. Судноплав¬ 
ний до м.^Пайсанду. 
УРУГВАЙ, Східна Республіка 
Уругвай — держава на Пд. Сх. 
Південної Америки. Омивається 
водами Атлантичного ок. В адм. 
відношенні поділяється на 19 де¬ 
партаментів. 
Державний лад. У.— республіка. 
Після держ. перевороту 1973 дію 
конституції припинено, законо¬ 
давчий орган — Генеральну асамб¬ 
лею розпущено; законодавчі функ¬ 
ції здійснює Держ. рада. Глава 
держави і уряду — президент, 
призначуваний військовими. Ши¬ 
рокі повноваження має створена 
1973 Рада нац. безпеки у складі 
командуючих 3 родами військ, 
міністрів внутр. і закордонних 
справ, оборони, фінансів тощо. 
Природа. Берегова лінія розчлено¬ 
вана мало. Береги низовинні, ла¬ 
тунного типу. Центр, частину краї¬ 
ни займає рівнина, оточена погор- 
бованими височинами заввишки 
до 473 м. Вздовж узбережжя про¬ 
стягається заболочена низовина. 
Найвища точка — гора Пан-де-Асу- 
кар (вис. 501 м) на крайньому Пд. 
країни. Поклади залізомарганце- 
вої, мідної, свинцевої руд, золота, 
срібла, тальку, виробного каміння. 
Клімат субтропічний, вологий. Пе¬ 
ресічна т-ра найхолоднішого міся¬ 
ця (липня) від +10 до +12°, най- 
теплішого (січня) від +22 до +24°. 
Опадів 1000—1200 мм на рік. 
Найбільша річка — Уругвай з при¬ 
токою Ріо-Негро (в нижній течії 

УРУГВАЙ 

Герб Уругваю. 

УРУГВАЙ 

Площа — 
186,9 тис. км* 

Населення — 
2,93 млн. чол. 
(1981, оцінка) 

Столиця — 
м. Монтевідео 

\ 
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УРУГВАЙ 
судноплавні). Переважають ланд¬ 
шафти савани, по долинах річок — 
галерейні вічнозелені ліси. В краї¬ 
ні створено над. парки Пасо-дель- 
Пуерто і Рузвельт. 
Населення. Осн. населення — 
уругвайці (2,6 млн. чол., або 
96,5 %, 1980, оцінка) — нащадки 
переважно ісп. (частково і португ.) 
колоністів 16 — 18 ст., які змі¬ 
шалися з індіанцями і неграми, 
а також нащадки іммігрантів 19 
ст. з Іспанії, Італії, Франції та 
ін. європ. країн. Живуть також 
метиси, негри й мулати. Держ. 
мова — іспанська. Пересічна гу¬ 
стота нас.— 15,6 чол. на 1 км2 
(1981). Міське нас. становить 83 % 
(1975). Найбільші міста: Монтеві¬ 
део, Пайсанду, Сальто, Рівера. 
Історія. В давні часи тер. У. на¬ 
селяли племена індіанців. На поч. 
16 ст. на його території з’явилися 
ісп. колонізатори. В 1776 ця тери¬ 
торія ввійшла до ісп. віце-королів- 
ства Ла-Плата під назвою пров. 
Сх. Берег. У ході війни за неза¬ 
лежність іспанських колоній в 
Америці 1810—26 було проголоше¬ 
но (1815) незалежність У. від Іспа¬ 
нії. В 1821—25 У.— під владою 
Бразілії. В 1825 став незалежною 
д-вою. В 2-й пол. 19 ст. з розвитком 
капіталістичних відносин у краї¬ 
ні почав формуватися пролетарі¬ 
ат. У 1875 створено Міжнар. об’єд¬ 
нання трудящих (з 1885 — Феде¬ 
рація трудящих У.), 1896 заснова¬ 
но Соціалістичну партію (до 1904— 
Робітн. соціалістичний центр). 
Перемога Великої Жовтн. соціалі¬ 
стки. революції активізувала ре- 
волюц. рух у країні. В 1920 засно¬ 
вано Компартію У. (КПУ). В 1926 
встановлено дипломатичні відно¬ 
сини з СРСР (розірвані урядом 
У. 1935, відновлені 1943). В 1933 
в країні правими силами вчинено 
реакційний переворот і встановле¬ 
но режим диктатури. Уряд, що 
перебував при владі 1938—42, від¬ 
новив конституційний режим. Під 
час другої світової війни 1939—45 
У. додержувався нейтралітету, а 
1945 оголосив війну фашист. Ні¬ 
меччині та Японії. В 1942 з ініціа¬ 
тиви КПУ було організовано масо¬ 
вий рух допомоги СРСР та його 
союзникам. У післявоєн. період 
уряди, що перебували при владі, 
підтримані СІЛА, проводили реак¬ 
ційний курс. У країні активізував¬ 
ся робітн. рух. У 1949 США на¬ 
в’язали У. нерівноправний екон. 
договір, 1952 У. підписав з. США 
воєн. пакт. У 1962 з ініціативи 
КПУ було створено Лівий фронт 

Узбережжя Атлантичного океану на 
сході країни. 

визволення (ФІДЕЛ), 1964 — Нац. 
конвент трудящих. Намагаючися 
стримати зростання робітн. і де¬ 
мократичного руху в країні, уряд 
запровадив <надзвичайні заходи 
безпеки», які діяли (з перервами) 
до 1973. В кін. 60 — на поч. 70-х 
рр. у зв’язку з поглибленням со- 
ціально-екон. кризи, що викликала 
в країні масовий рух протесту 
(страйки 1966, 1968—69, 1970, 
1971), правлячі кола У. почали 
проводити політику репресій щодо 
робітн. і демократичного руху. В 
лютому 1971 з ініціативи КПУ 
створено Широкий фронт — коалі¬ 
цію патріотичних і демократичних 
сил У. Однак 27.VI 1973 реакційне 
крило командування збройних сил 
вчинило в країні військ, перево¬ 
рот і встановило військ, реакцій¬ 
ний режим. Було розпущено пар¬ 

ламент, заборонено діяльність по¬ 
літ. партій і профспілок, розпо¬ 
чато масові репресії проти демо- 
кратич. сил. 
Трудящі У. продовжують бороть¬ 
бу за об’єднання всіх лівих і 
опозиційних сил країни, проти 
військ, диктатури. В зови, політи¬ 
ці уряд У., що прийшов до влади 
у вересні 1981, проводить проім- 
періалістичний курс. З 1945 У.— 
член ООН. У. — член Органі¬ 
зації американських держав, Ла¬ 
тиноамериканської економічної 
системи, Латиноамер. асоціації 
інтеграції (до 1980 — Латино аме 
риканська асоціація вільної тор¬ 
гівлі). Є. Г. Лапшев. 
Політичні партії, профспілки. 
Партія «Колорадо» (Батль- 
їстська; за прізвищем її кол. лі¬ 
дера X. Батльє-і-Ордоньєса), 
засн. в 19 ст. Правляча. Вира¬ 
жає інтереси великої торг.-пром. 
і фінанс. буржуазії. Націо¬ 
нальна партія «Бланко», 
засн. в 19 ст. Виражає інтереси 
великих латифундистів і промис¬ 
ловців. Християнсько- 
демократична партія 
(ХДП), засн. 1962. Соціалі¬ 
стична партія Уругваю 
(СПУ), засн. 1896, організаційно 
оформилася 1911. Комуністична 
партія Уругваю (КПУ), засн. 
1920. Лівий фронт виз¬ 

волення (ФІДЕЛ), засн. 1962. 
Об’єднує прогресивні сили У. 
Широкий фронт, засн. 
1971. Об’єднує демократичні і па¬ 
тріотичні сили У. (КПУ, ФІДЕЛ, 
ХДП, СПУ та ін. партії і орг-ції). 
Національний конвент 
трудящих (НКТ), засн. 1964. 
Входить до ВФП. Після держ. 
перевороту 1973 діяльність КПУ, 
СПУ, ФІДЕЛ, НКТ та ряду ін. 
партій і орг-цій заборонено. 
Господарство. У.— індустр.-агр. 
країна, г-во якої спеціалізується 
на експортному вироби, тварин¬ 
ницької продукції. В економіці 
значні позиції займають іноз. мо¬ 
нополії, зокрема США. Державно- 
капіталістичному сектору нале¬ 
жать частина банків, електростан¬ 
цій, залізничного та авіатранспор¬ 
ту, зв’язок, окремі пром. підприєм¬ 
ства. Для економіки У. характер¬ 
ні кризові явища — низькі тем¬ 
пи щорічного приросту валового 
внутр. продукту, що відстають 
від приросту населення, постійне 
зростання вартості життя, хроніч¬ 
не безробіття (12,8 % економічно 
активного населення, 1982). 
У пром-сті створюється 23,1 % ва¬ 
лового внутр. продукту. В невели¬ 
кій кількості видобувають графіт, 
граніт, мармур, буд. матеріали. 
Провідні галузі обробної пром-сті 
— харчосмакова (переважно м’я- 
сохолодобійна та м’ясоконсервна) 
і текстильна (гол. чин. вовнова). 
Підприємства металург., автоскла¬ 
дальної, нафтопереробної, хім., 
металообр., гумової, цем., шкіря- 
но-взут. пром-сті. Вироби, елект¬ 
роенергії — 3,5 млрд. кВт • год 
(1982). Гол. пром. центр — Мон¬ 
тевідео. 
У с. г. зайнято 18 % працездатно¬ 
го населення і створюється 10,7 % 
валового внутр. продукту. Пере¬ 
важає велике поміщицьке землево¬ 
лодіння. Більшість с.-г. угідь під 
пасовищами і луками. Гол. галузь 
с. г.— пасовищне тваринництво. 
Хижацьке використання природ¬ 
них пасовищ і недостатній зоотех. 
рівень значно знижують його про¬ 
дуктивність. Розводять переважно 
(поголів’я, млн., 1982): велику ро¬ 
гату худобу — 11,4 і овець — 23,4, 
а також свиней — 0,4. В 1982 було 
вироблено (тис. т): молока — 530, 
вовни — 71,0; вилов риби — 145 
тис. т. Рослинництво не забез¬ 
печує потреб країни. Вирощують 

Панорама міста Монтевідео. 
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пшеницю, кукурудзу, овес, яч¬ 
мінь, рис, сорго; з тех. культур— 
арахіс, цукр. тростину, соняшник 
та ін. 
Транспорт розвинутий слабо. 
Довж. (тис. км, 1982): з-ць — бл. 
З, автошляхів — 10,0 (з них 2,0 — 
з твердим покриттям). Гол. мор. 
порт і міжнар. аеропорт — Мон¬ 
тевідео. 
З У. вивозять продукти тварин¬ 
ництва, деякі прод. товари, шкі¬ 
ри та шкіряні вироби, вовну тощо; 

Вівці на пасовищі. 

довозять мінеральну сировину 
(зокрема, нафту), хім. товари, 
чорні метали, машини і устатку¬ 
вання, трансп. засоби. Осн. торг, 
партнери — Бразілія, СІЛА, ФРН, 
Аргентіна. Грош. одиниця — уругв. 
песо. За курсом Держбанку СРСР 
100 уругв. песо = 1,77 крб. (лю¬ 
тий 1984). Н. Ф. Щербина. 
Медичне обслуговування. В 1976 
вкраїні було 11,9 тис. лікарняних 
ліжок (42,7 ліжка на 10 тис. ж.); 
мед. допомогу 1975 подавали бл.4,0 
тис. лікарів (14,3 лікаря на 10 тис. 
ж.). У 1972 працювали 1,3 тис. зуб¬ 
них лікарів. Підготовку мед. кад¬ 
рів здійснює мед. ф-т Респ. ун-ту 
в Монтевідео і 2 мед. уч-ща. 

А. М. Сточик. 
Освіта, наукові та культурно-ос¬ 
вітні заклади. Частина доросло^ 
то населення неписьменна. У 1980 
9 % дітей шкільного віку не 
відвідувало школу, незважаючи 
на те, що навчання в усіх типах 
навч. закладів безплатне. Поч. 
школа 6-річна, середня — 6-річна 
(З + 3). Обов’язковим є навчання 
у поч. і молодшій серед, школах. 
Поряд з державними існують при¬ 
ватні загальноосв. заклади. В 
1975/76 навч. р. було 2210 держ. 
поч. шкіл (316,4 тис. учнів), 135 
держ. серед, шкіл (112 тис. учнів). 
На базі першого ступеня серед, 
школи працюють 3-річні профес.- 
тех. школи й пед. уч-ща. Є числен¬ 
ні духовні семінарії. Вищу освіту 
здобувають гол. чин. у Респ. ун-ті 
в Монтевідео (засн. І849; 1982/83 
навч. р.— 34 тис. студентів), при 
якому працюють консерваторія, 
бібліотечна школа, школа соціаль¬ 
ної допомоги, ін-т технології й 
хімії, нац. школа красних мис¬ 
тецтв. Спеціальними навч. заклада¬ 
ми підвищеного типу є Ун-т праці 
в Монтевідео (засн. 1878; 1982/83 
навч. р.— 50 тис. студентів), ко¬ 
ледж мистецтв і ремесел та ін.Н.-д. 
діяльність у країні координує 
Нац. рада наук, і тех. досліджень. 
Працюють Ін-т географії й істо¬ 
рії (засн. 1843), Хіміко-фарм. асо¬ 
ціація (засн. 1888), Ген. управлін¬ 
ня метеорології (засн. 1912), центр 
с.-г. досліджень «Альберто Бергер» 
(засн. 1914), Астр. обсерваторія 
(засн. 1928), Ін-т біології (засн. 
1932), Ін-т хім. пром-сті (засн. 

1935), Нац. комісія з атомної енер¬ 
гії (засн. 1955), Онкологічний ін-т 
(засн. 1960), Нац. інженерна ака¬ 
демія (засн. 1965) та ін. Найбіль¬ 
ші б-ки: Нац. б-ка (засн. 1816), 
Нац. б-ка конгресу (засн. 1929), 
Центр, пед. 6-ка (засн. 1888) — у 
Монтевідео. Найбільші музеї: Нац. 
музей красних мистецтв (засн. 
1911), Нац. істор. музей (засн. 
1900), Нац. музей природничої 
історії (засн. 1837), Пед. музей 
(засн. 1888) — у Монтевідео, Му¬ 
зей індіанця в Такуарембо. 

В. 77. Лапчинська. 
Преса, радіомовлення, телебачен¬ 
ня. В 1981 в У. видавалося понад 
20 щоденних газет. В країні діє 
сувора цензура преси. Найважли¬ 
віші газети: «Діа» («День», з 1886), 
«Діаріо» («Щоденна газета*, з 
1923), «Маньяна» («Ранок», з 1917), 
«Паїс» («Країна», з 1918). Друк, 
органи Компартії У. (видаються 
нелегально) — газ. «Карта сема- 
наль дель парті до комуніста» 
(«Тижневий огляд комуністичної 
партії», з 1974), теор. журн. 
«Енсайос» («Нариси», з 1974). 
Держ. служба Національного 
управління зв’язку контролює 
радіомовлення і телебачення У. 
Телебачення — з 1956. 
Література розвивається ісп. мо¬ 
вою. Перша рукописна пам’ятка 
«Меморіал» (1779, опубл. на поч. 
20 ст.) Переса Кастельяно — зра¬ 
зок епістолярно-істор. прози. Ху- 
дож. л-ру започаткували класи- 
цистська поезія X. Прего де Олі- 
вера, К. Вільядемороса та п’єса 
X. П. Мартінеса «Бездоганна вір¬ 
ність, або Відомщений Буенос- 
Айрес» (1808). У період боротьби 
за незалежність виникла л-ра гау- 
чо, що заглиблюється в усну нар. 
творчість гаучо (жителів степів). 
Вірші найвідомішого її представ¬ 
ника Б. Ідальго (1788—1822) вик¬ 
ривали ісп. колонізаторів і со¬ 
ціальну^ несправедливість. Розви¬ 
валася й т. з. академічна л-ра, що 
спиралася на традиції європ. кла¬ 
сицизму. Її поезія зібрана в першу 
в уругв. л-рі антологію «Східний 
Парнас» (т. 1—3, 1835—37). Най¬ 
визначніший представник цього на¬ 
пряму — автор нац. гімну У. та 
«Історичного щоденника облоги 
Монтевідео» (1812 — 14; зібрання 
матеріалів про історію та побут 
уругв. народу) ф. Акунья де 
Фігероа. З ЗО—40-х рр. до кін. 
19, ст. в л-рі панував романтизм. 
Л-£а виступала проти ісп. «духов¬ 
ного колоніалізму». Поетичні збір¬ 
ки і кілька романів присвятив жит¬ 
тю гаучо і боротьбі проти португ. 
окупації А. Магаріньйос Серван- 
тес. Із серед. 70-х рр. значну роль 
у культур, й літ. житті У. віді- 

Площа Конституції в Монтевідео. 

гравало співтовариство вчених і 
письменників ліберально-просві¬ 
тительського й антиклерикального 
спрямування «Атенеум», з якого 
вийшло друге покоління романти¬ 
ків (М. Лафінур, О. Мораторіо, 
Е. Регулес та ін.). Літераторам 
«Атенеума» протистояв засновник 
сучас. уругв. прози Е. Асеведо 
Діас—автор істор. романів «Ісма 
ель» (1888), «Клич слави» (1893) та 
ін., в яких подано ідеалізоване зо¬ 
браження життя гаучо. X. де Віа- 
на в оповіданнях, ІС. Рейлес у ро¬ 
манах змалювали похмуру натура¬ 
лістичну картину існування гаучо. 
На межі 19 і 20 ст. в боротьбі з 
модернізмом розвивалася поезія 
на теми села X. Алонсо-і-Трельєса 
та Ф. Сільви Вальдеса, поетес 
Дельміри Агустіні та Хуани де 
Ібарбуру — прихильниць еманси¬ 
пації жінки. На цей період припа¬ 
дає й діяльність автора відомого 
в світовій л-рі есе «Арієль» (1900) 
X. Е. Родо, який виступав за ду¬ 
ховно-культурну єдність країн 
Лат. Америки, визначного уругв. 
драматурга Ф. Санчеса. В 20-х рр. 
досягла найвищого розвитку твор¬ 
чість видатного новеліста О. Кі- 
роги. В кін. 20-х рр. склалася 
група поетів і прозаїків, творчість 
яких була спрямована проти 
основ бурж. суспільства (X. Ор- 
тіс Саралега, І. Переда Вальдес, 
П. Л. Іпуче). З кін. 30-х рр. і 
особливо після 2-ї світової війни 
загострюються викривальні моти¬ 
ви в л-рі. Гостросоціальне зву¬ 
чання мали романи Е. Аморіма, 
А. Д. Гравіни, М. Бенедетті та ін. 
У 60—70-х рр. інтенсивно розвива¬ 
лася поезія, сповнена високого 
гуманізму та філософічності, що 
розробляла традиційні нац. теми, 
зокрема тему гаучо. Представни¬ 
ками її є X. Куна, А. Беренгер, 
М. Біанчі, X. Медіна Відаль 
та ін., у творчості яких посилю¬ 
ється соціально-прогресивний па¬ 
фос. 
Укр. й рос. мовами перекладено 
твори Е. Аморіма, А. Д. Гравіни, 
О. Кіроги та ін. уругв. письменни¬ 
ків. В С. Харигпопов. 
Архітектура. В колоніальний пе¬ 
ріод (16 — поч. 19 ст.) в У. споруд¬ 
жували укріплення, церкви, місь¬ 
кі будівлі з елементами стилю 
барокко і класицизму (Муніци¬ 
пальний музей красних мистецтв у 
Монтевідео, 1804—08, арх. Т. То- 
рібйо). З серед. 19 ст. почали 
будувати в дусі європ. еклектиз¬ 
му, а на поч. 20 ст.— у стилі мо¬ 
дерн, У серед. 20 ст. реконструйо¬ 
вано Монтевідео. Споруджено ба¬ 
гато висотних будівель і курорт¬ 
них комплексів (арх. X. Віламахо 
та ін.). 
Образотворче мистецтво У., на 
відміну від ін. латиноамер. кра¬ 
їн, майже повністю склалося у 
новий час. З давнього часу зберег¬ 
лися камені у вигляді птахів, зоо¬ 
морфні керамічні посудини, на- 
скельні піктограми з постатями 
людей і тварин. У 1-й пол. 19 ст. 
тут працювали переважно іноз. 
майстри — англієць Е. Е. Відал, 
німець І. М. Ругендас, француз 
А. д’Астрель, іспанець X. М. Бес- 
нес-і-Ірігойєн та ін. Формування 
нац. школи 2-ї пол. 19 ст. пов’я¬ 
зане з іменем X. М. Бланеса (іс¬ 
тор. полотна, батальні та жанрові 

УРУГВАЙ 

К. Гальіно. Портрет 
Пласіди Бусарео де Сі- 
вільс. Середина 19 ст. 
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Уругвай. 
Е. Діас Єпес. Чолові¬ 
чий портрет. Гіпс, 1955, 

Уруть колосиста: 
1 — підводна і надвод¬ 
на частини рослини; 
2 — тичинкова квітка; 
3 — маточкова квітка. 

сцени, портрети). В цей час почав¬ 
ся розвиток скульптури (Дж. Лі¬ 
ві, Д. Мора). В У. працювали ху¬ 
дожники Д. Еккет, пізніше — 
К. М. Еррера і К. А. Кастельянос. 
У 40—50-х рр. 20 ст. в У. пошири¬ 
лися різні формалістичні течії. 
Серед сучас. прогресивних митців 
— А. Ернандес, К. Паес Віларо, 
Г. Ласаріні, Л. Массей, Е. Діас 
Єпес, Н. Бердія та ін. 
Музика. Гол. формами індіан. му¬ 
зики були трудові, військові та 
обрядові пісні й танці. Муз. ін¬ 
струменти: дерев’яний барабан, 
труба (з рогів та кісток тварин), 
тростинна флейта (пінкільйо), мор. 
раковина; брязкальця (марака), 
ксилофон (маримба), муз. лук. З 
16 ст. з’явилися форми ісп. музи¬ 
ки. Поширювані нар. співаками 
паядорами, вони набули специфіч¬ 
ного колориту, нац. своєрідності. 
В нар. музиці переважають розмі¬ 
ри 3/4 і 6/8, синкоповані й пере¬ 
мінні ритми, контрастна зміна 
темпів. Пісенні жанри — тристе, 
відала, естило, мілонга; танці — 
гато, сьєліто, перикон, куандо, 
ранчера. Профес. музика розвива¬ 
лася з 1-ї пол. 17 ст. переважно 
як церковна. Світська музика 
18 ст. представлена іспан. та італ. 
аріями, тонадильями, танцями — 
контрдансом, менуетом, гавотом 
тощо, з кін. 19 ст.— танго. В 
1827—53 було утворено 6 філар¬ 
монічних т-в. Серед композиторів 
серед. 19 — 1-ї пол. 20 ст.— Т. 
Хірібальді (перша уругв. опера 
«Парижанка», 1878), Л. Самбусе- 
ті (автор першої уругв. симфонії; 
заснував Ін-т Верді, 1890, Бет- 
ховенське т-во і симф. оркестр, 
1897, Нац. симф. оркестр, 1908), 
Е. фабіні (засн. консерваторію в 
Монтевідео, Асоціацію камерної 
музики, 1910; автор симф. і хоро¬ 
вих творів, балетів), А. Брокуа 
(опери, ліричні драми), Л. Клю- 
зо Морте (симф. твори), В. Аско- 
не та Г. Санторсола (інструм. му¬ 
зика), А. Сор’яно (симф. твори). 
Серед сучас. музикантів: компо¬ 
зитори Е. Тосар, Л. Біріоті, 
Р. Шторм, К. Естрада (виступав 
у СРСР), С. Серветі; диригент 
X. Протасі, піаністи У. Бальцо, 
Н. Маріньйо; гітарист X. Оянгу- 
рен; співачка В. Кастро. 
Театр. Перші вистави в Монтеві¬ 
део здійснені в кінці 18 ст. В 
1793 тут було відкрито Будинок 
комедії, в якому епізодично 
влаштовували театральні вистави. 
Серед драматургів 19 ст. — Б. 
Ідальго, Е. Фахардо, Ф. X. де 
Ача. В 1856 збудовано театр «Со- 
ліс». Розквіт нац. театру пов’яза¬ 
ний з творчістю драматургів Ф. 
Санчеса і Е. Еррери, твори яких 
гостро викривають бурж. суспіль¬ 
ство. В 20-х рр. сценічне мист. і 
драматургія У. перебували під 
впливом модерністських течій, те¬ 
атри стали переважно комерційни¬ 
ми. В ЗО—40-х рр. в У. виник рух 
«незалежних театрів» («Комедія 
насьйональ», «Ель Гальпон», «Те- 
атро уно», «Театро універсітаріо», 
«Театро дель сур», «Міський театр 
Монтевідео»), що, на відміну від 
існуючих комерційних театрів, 
ставлять класику та кращі твори 
нац. драматургів — М. Бенедетті, 
К. Маггі, І. Кортінаса та ін. Се¬ 
ред відомих театр, діячів — С. 

Коррієрі, X. Савала Муньїс, А. 
дель Чйопо, X. Ортіс, Ф. Вольф, 
А. Ларрета та ін. З 1949 діє Школа 
драм, мистецтва (створена актри¬ 
сою М. Ксіргу, керівник — X. 
Еструч). 
Кіно. Перший короткометражний 
фільм «Велогонка на велодромі 
Аррайо Секо» зняв 1898 іспанець 
Ф. Олівер. Перша повнометраж¬ 
на картина — «Кулаки і благород¬ 
ство» (1919, реж. X. Борхес). Се¬ 
ред відомих кінотворів «німого» 

Н. Бердія. Базар у Тесмелукані. 1948. 

кіно — «Маленький герой з Арройо 
де Оро» (1929, реж. К. Алонсо). 
Звукові фільми, переважно коме¬ 
дії, виходять з 1936. Пожвавлення 
кінодіяльності відбулося на поч. 
50-х рр. У 1950 створено Ін-т 
кінематографії. Проводяться кон¬ 
курси короткометражних фільмів. 
У 60-х рр. набули поширення 
стрічки політ, спрямованості: «Не 
знайдеш такої країни, як Уруг¬ 
вай» (1960, реж. У. Уліве), «У 
Празі» (1964), «Карлос» (1966), 
«Мені подобаються студенти» 
(1968; усі— реж. М. Андлер), «Ви¬ 
бори» (1967, реж. У. Уліве та М. 
Андлер; присвячений темі викрит¬ 
тя політ, махінацій властей), пов¬ 
нометражний фільм «Ай, Уруг¬ 
вай!» (1971, новели різних режи¬ 
серів). З 1973, з встановленням 
військ, диктатури, кіновиробни¬ 
цтво в У. практично припинилося. 

Т. М. Вєтрова. 
Літ.: Арисменди Р. Ленин, револю- 
ция и Латинская Америка. Пер. с исп. 
М., 1973; Волков А. В. Уругвай. М., 
1974; Климатьі Южной Америки. Л., 
1977; Березова А. С. Уругвай: аграр- 
ньіе отношения. М., 1974; Позтьі 
Уругвая. Пер. с исп. М., 1974; Поле- 
вой В. М. Искусство стран Латинской 
Америки. М., 1967; Зрнандес А. Из 
истории живописи Уругвая. «Искусст¬ 
во», 1960, № 10; Рела В. Заметки об 
уругвайском театре. «Латинская Аме¬ 
рика». 1973, № 2. 

уруймАгова Єзетхан Алімар- 
заївна [12 (25).ХІІ 1905, с. Хри- 
стияновське, тепер м. Дігора Пн.- 
Осетин. АРСР — 15.V 1955, Орд- 
жонікідзе] — осет. рад. письмен¬ 
ниця. Писала рос. мовою. Член 
КПРС з 1942. Осн. тема роману 
«Осетини» (кн. 1, 1948; 2-а ред. 
1951, під назвою «Назустріч жит¬ 
тю») — істор. доля осет. народу, 
становлення його революц. свідо¬ 
мості; в 2-й книзі незакінченої 
трилогії «Назустріч життю» (вид. 
1956) показана дальша доля геро¬ 
їв у період 1907—12. Писала опо¬ 
відання, нариси, публіцистичні 
статті. 
Те.: Укр. перекл.— Назустріч 
життю. К., 1975; Рос. перек л.— 
Седьмой сьін. Рассказьі, очерки, ста- 
тьи. Орджоникидзе, 1965. 

УРУМСЬКІ ГОВІРКЙ — говір- 
КИ урумів — тюркомовних греків, 

що переселилися в Північне Над- 
азов’я з Криму разом з румея- 
ми (див. Румейські говірки), а 
також із Туреччини на Кавказ та 
Передкавказзя (у 18—19 ст.). У. г., 
зберігаючи діалектні риси відповід¬ 
но пд. та гірських кримсько-та¬ 
тарських говорів і трапезундських 
тур. говорів, відрізняються від 
них наявністю грецького субстра¬ 
ту в фонетиці й морфології, ря¬ 
дом вторинних змін. На Україні 
У. г. користується в побуті частина 
жителів ЗО урумських сіл Донець¬ 
кої та Запорізької обл., а також м. 
Жданова. Ліро-епічні твори на 
У. г. зберігають зв’язок із достача¬ 
ми середньовічного Хорезму. Ру¬ 
кописні твори на У. г. у 18—19 ст. 
написані грец. письмом. Після Ве¬ 
ликої Жовтн. соціалістич. рево¬ 
люції уруми користуються рос. 
алфавітом. 
Літ.: Коре лов И. А. Язьік триалет- 
ских урумов и его специфические осо- 
бенности. Баку, 1970; Оглух Ф. І., 
Гаркавець О. М. Особливості фонети¬ 
ки і морфології однієї з урумських 
говірок. «Мовознавство», 1980, МЬ 1; 
Гаркавец А. Н. О происхождении и 
классификации урумских говоров Се- 
верного Приазовья. «Советская тюр- 
кология», 1981, № 2. 

О. М. Гаркавець. 

УРУМЧГ, Діхуа — місто на Пн. 
Зх. Китаю, адміністративний центр 
Сіньцзян-У йгурського автоном¬ 
ного району. Розташоване на р. 
Урумчі у пн. передгір’ях Тянь- 
Шаню. Вузол автошляхів, заліз¬ 
нична станція. 500 тис. ж. (1970). 
В У. та околицях — підприємст¬ 
ва металург, (чорної і кольорової), 
маш.-буд. (тракторний, сільсько¬ 
господарських знарядь з-ди), хім., 
цем., паперової, скляної, шкіряної, 
текст, і харчосмакової пром-сті. 
Видобування вугілля. ГЕС, ТЕС. 
Університет та ін. навч. заклади. 
УРУСЄВСЬКИЙ Сергій Павлович 
[10 (23).XII 1908, Петербург - 
12.XI 1974, Москва] — рос. рад. 
кінооператор і режисер, засл. ді¬ 
яч мист. РРФСР (з 1951). Член 
КПРС з 1942. В 1935 закінчив 
Моск. .ін-т образотворчого мис¬ 
тецтва. В кіно — з 1935. З 1937— 
оператор кіностудії «Союздет- 
фильм». Під час Великої Вітчизн. 
війни був фронтовим кінооперато¬ 
ром. Зняв фільми: «Сільська вчи¬ 
телька» (1947), «Повернення Ва¬ 
силя Бортникова» (1953), «Сорок 
перший» (1956) та ін. Більшість 
картин створив у співавторстві 
з реж. М. Калатозовим: «Перший 
ешелон» (1956), «Летять журавлі» 
(1957), «Невідправлений лист» 
(1960), «Я — Куба» (1964). Поста¬ 
вив фільми (був також операто¬ 
ром): «Біг іноходця» (1969), «Спі¬ 
вай пісню, поете» (1972). Нагород¬ 
жений 2 орденами «Знак Поша¬ 
ни», медалям.. Держ. премія 
СРСР, 1948’, 1952. 
УР^СОВ Георгій Олександрович 
(н. 27.VIII 1931, м. Фергана) — 
укр. рад. архітектор, засл. архі¬ 
тектор УРСР (з 1973). Член КПРС 
з 1961. Після закінчення (1954) 
Київ, худож. ін-ту працював в 
ін-ті «Діпроміст» (1976 — 82 — 
гол. архітектор, заст. директора 
ін-ту). З 1982 — заст. начальника 
Управління планування і забудо¬ 
ви населених місць та архітекту¬ 
ри Держбуду УРСР. Автор і гол. 
архітектор проектів санаторіїв «Ук- 
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раїна* (1972) і «Казахстан* (1976) 
у Єсентуках, «Лісова поляна* 
(1975, Київ), піонерського табору 
санаторного типу «Юний ленінець* 
(перша черга — 1975 — 78, Євпа¬ 
торія) та ін. Разом з скульпто¬ 
ром Ф. А. Коцюбинським ство¬ 
рив пам’ятники С. А. Ковпаку 
(1969, Київ, Байкове кладовище), 
Ю. М. Коцюбинському (1970) і 
В. М. Примакову (1972) у Черні¬ 
гові. Нагороджений орденом Друж¬ 
би народів, медалями. 

УР^ТЬ, водопериця (МугіорЬуІ- 
Іит) — рід рослин родини столи¬ 
сникових. Водяні або болотяні 
багаторічні трав’янисті рослини. 
Стебло трубчасте, здебільшого не- 
розгалужене, густо облиствлене. 
Листки гребінчасто-перистороз- 
дільні, з нитковидними частинка¬ 
ми, розміщені кільчасто. Квітки 
дрібні, одностатеві, поодинокі або 
зібрані у верхівкові переривчасті 
колоски, що під час цвітіння під¬ 
носяться над поверхнею води. 
Плід — з чотирьох сухих кістянок. 
Бл. 20 (за ін. джерелами, 50) ви¬ 
дів, поширених по всій земній 
кулі, крім Антарктиди. В СРСР — 
5 видів, у т. ч. в УРСР — 3; з 
них найпошир. У. колосиста (М. 
зрісаіиш) — в стоячих і повільно 
текучих водах; часом утворює 
густі зарості. 
^РЯД — збірна назва найвищого 
виконавчого і розпорядчого органу 
держ. влади, який здійснює без¬ 
посереднє управління державою. 
В різних країнах має різні най¬ 
менування: рада міністрів, кабі¬ 
нет міністрів, федеральна рада 
тощо. У. очолює глава уряду. 
До складу У. входять міністри, 
а в окремих країнах — і керівники 
деяких центр, відомств, голови 
держ. к-тів та ін. У. СРСР— Рада 
Міністрів СРСР; У. союзних і 
авт. республік — Ради Міністрів 
цих республік (в УРСР — Рада 
Міністрів УРСР). Компетенція 
У. СРСР визначається Законом 
про Раду Міністрів СРСР, У. 
УРСР — Законом про Раду Міні¬ 
стрів УРСР. Див. також Виконав¬ 
ча влада, Виконавчі та розпоряд¬ 
чі органи. 
У РАДНИК — 1) У дореволюц. Ро¬ 
сії нижчий поліцейський чин (див. 
Поліція). Посаду У. як помічника 
станового пристава встановлено 
указом 1878 у кожному стані. 
2) Унтер-офіцер у козачих війсь¬ 
ках царської Росії. 
УС Василь Родіонович (р. н. не¬ 
від.— п. влітку 1671, Астрахань)— 
донський козак, один з керівників 
селянської війни під проводом 
С. Т. Разіна 1667—71. У травні 
1666 очолив похід найбідніших 
донських козаків до Москви, щоб 
просити в уряду призначення на 
царську військ, службу. Став та¬ 
бором поблизу Тули. Сюди при¬ 
було багато селян і холопів з Пд. 
Підмосков’я. Рух набув антифеод. 
характеру. Не наважуючись прий¬ 
няти бій з царськими карателями, 
У. відступив через тер. Остро- 
гозького полку на Дон. Навесні 
1670 на чолі нового загону при¬ 
єднався до війська С. Т. Разіна. 
Учасник походів на Царицин, 
Чорний Яр, Астрахань. З червня 
1670 — головний астраханський 
отаман. 

Літ.1: Чистякова Е. В. Василий Ус — 
сподвижник Степана Разина. М., 
1963. 
УСАДКА — небажане зменшення 
лінійних розмірів і об’єму матеріа¬ 
лів. Спостерігається в металах 
(сплавах), керамічних матеріа¬ 
лах, бетонах, текст, тканинах. У. 
металів (сплавів) виникає при 
охолодженні їх та кристалізації. 
Вона впливає на їхні ливарні вла¬ 
стивості, призводить до утворення 
усадочних раковин (див. Дефекти 
металів) і пористості, появи 
внутр. напружень тощо. На неї зва¬ 
жають, вдаючись до відрізування 
дефектних місць, до збільшення 
розмірів ливарних моделей та ін. 
У. керамічних матеріалів відбу¬ 
вається при сушінні або випалі, 
супроводиться їхнім розтріску¬ 
ванням. Зменшують її додаванням 
до глини піску та ін. домішок. У. 
бетону, яка зумовлюється випаро¬ 
вуванням води з капілярів цемент¬ 
ного каменю, призводить до появи 
тріщин у бетонних і залізобетон¬ 
них спорудах. Запобігають їй, 
використовуючи вологий режим 
тверднення або застосовуючи спец, 
покриття, які сповільнюють швид¬ 
ке висихання бетону. Для створен¬ 
ня малоусадочних текстильних ви¬ 
робів користуються спец, видами 
опорядження тканин, напр. дека¬ 
тируванням. 
усАтий Семен Миколайович 
[1 (13).IX 1875, с. Седнів, тепер 
смт Черніг. обл.— 19.XII 1944, 
Ленінград] — рад. вчений у галузі 
електротехніки, доктор тех. наук 
(з 1938), засл. діяч науки Аз. 
РСР (з 1936). Закінчив (1899) 
Петерб. електротех. ін-т [тепер 
Ленінгр. електротех. ін-т ім. В. І. 
Ульянова (Леніна)]. У 1900—02 
викладав у Катеринославському 
Вищому гірничому уч-щі (тепер 
Дніпроп. гірничий ін-т ім. Артема), 
де заснував фіз. та електр. лабора¬ 
торії, з 1902 — у Петерб. політех. 
ін-ті (з 1914 — професор). У 1918— 
19—професор Київ, індустріально¬ 
го (тепер політех.) ін-ту, 1919— 
23 — професор експериментальної 
фізики в Таврійському (Крим¬ 
ському, м. Сімферополь) ун-ті 
(серед його учнів—майбутні ака¬ 
деміки І. В. Курчатов і К. Д. Си- 
нельников). Осн. праці стосуються 
електр. машин постійного і змін¬ 
ного струму. С. І. Білокінь. 

усАтівські поселення та 
кургани — археологічні пам’ят¬ 
ки пізнього етапу трипільської 
культури на березі Хаджибей- 
ського лиману на тер. с. Усатового 
Біляївського р-ну Одес. обл. До¬ 
сліджували їх з 1921 (з перерва¬ 
ми). При розкопках поселення ви¬ 
явлено залишки наземних споруд 
з кам’яних плит, знайдено числен¬ 
ні уламки глиняного посуду, оз¬ 
добленого шнуровим і розписним 
орнаментом, глиняні жіночі ста¬ 
туетки, фігурки тварин тощо. По¬ 
близу поселення розкопано 18 кур¬ 
ганів з кромлехами і два без- 
курганні могильники. Померлих 
ховали в грунтових ямах у скор¬ 
ченому положенні. В центр., зви¬ 
чайно найбагатших могилах було 
поховано родових вождів. Знахід¬ 
ки з цих поховань (мідні кинджа¬ 
ли, сокири, долота, різні прикра¬ 
си, посуд), а також з усатівського 
поселення вказують на зв’язки 

місц. населення з країнами Сх. 
Середземномор’я та Пн. Кавказу. 
Пам’ятки усатівського типу поши¬ 
рені гол. чин. у Пн.-Зх. Причорно¬ 
мор’ї. 
Літ.: Патокова 3. Ф. Усатовское 
поселение и могильники. К., 1979. 
УСЕЙНОВ Мікаель Алескерович 
[н. 6 (19).IV 1905, Баку] — азерб. 
рад. архітектор, історик архітекту¬ 
ри, нар. арх. СРСР (з 1970), акад. 
АН Аз. РСР (з 1945). У 1922 — 
29 навчався в Азерб. політех. ін-ті. 
До 1946 працював разом з С. Да- 
дашевим. Серед творів — Респ. 
публічна б-ка ім. М. Ф. Ахундо- 
ва (1960), комплекс будівель АН 
Аз. РСР (60-і рр.), станція ім. 
Н. Наріманова метрополітену 
(1967), всі — в Баку. В 1930—70 
викладав в Азерб. політех. ін-ті, 
з 1942 — професор. Директор Ін-ту 
архітектури і мистецтва АН Аз. 
РСР (з 1948). Нагороджений 
2 орденами Леніна, ін. орде¬ 
нами, медалями. Держ. премія 
СРСР, 1941. 
Те.: Памятники азербайджанского 
зодчества. М., 1951; История архитек- 
турьі Азербайджниа. М., 1963 [у 
співавт.]. 

іН 

М. А. Усейнов. іотель «Москва* в 
Баку. 1977. 

УСЕНБАЄВ Алимкул [16 (28).У 
1894, с. Кара-Арча, тепер Манась- 
кого р-ну Таласької обл. Кирг. 
РСР — 2.VIII 1963, м. фрунзе]— 
кирг. рад. народний акин імпро¬ 
візатор, нар. артист Кирг. РСР (з 
1939). Член КПРС з 1944. В 15 
років почав складати пісні про тяж¬ 
ку долю простих людей. У рад. 
час оспівував торжество соціаліз¬ 
му, натхненну працю рад. народу 
(зб. «Вірші*, 1938; «Вірші і пое¬ 
ми*, 1940; «Перша бригада*, 1957, 
та ін.). У.— виконавець нар. пі¬ 
сень, епічних поем. Від нього за¬ 
писані кирг. нар. епічні поеми 
«Коджоджаш* (1938), «Саринджі- 
Бокей* (1938), «Олджобай і Кі- 
шімджан* (1940). Любов’ю до укр. 
народу пройняті вірші «Пісня про 
Україну*, «Місто Київ*. Нагоро¬ 
джений орденом Леніна, ін. орде¬ 
нами, медалями. 
Те.: Укр. перекл. — [Вірші]. 
В кн.5 Радянська література народів 
СРСР. К., 1952. К. Саматов. 

УС&НКО Іван. (р. н. невід., м. 
Яготин, тепер Київ. обл.— р. см. 
невід.) — укр. художник 1-ї пол. 
19 ст., кріпак. Малярства навчав¬ 
ся у придворних живописців, 
які працювали у графів Розумов- 
ських в Батурині (тепер Чернігів¬ 
ської обл.) та Петербурзі. Автор 
акварельних портретів сім’ї Рєпні¬ 
них та їхніх знайомих. У 1837 на 
виставці в Полтаві експонував май¬ 
стерно виконані копії з картин 
Рембрандта і Тіціана. 

УСЕНКО 

М. А. Усейнов. 
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УСЕНКО 

П. М. Усенко. 

О. Я. Усиков. 

Я. О. Усик. Портрет 
І. Мічуріна. Різьблен¬ 
ня на дереві. ДМУН'ДМ 
у Києві. 

УСЄНКО Іван Степанович [н. 14 
(27)ЛІІ 1906, с. Келеберда, те¬ 
пер Канівського р-ну Черкас, 
обл. УРСР] — укр. рад. геолог, 
чл.- кор. АН УРСР (з 1967). Член 
КПРС з 1942. Закінчив Київ, 
гірничогеол. ін-т (1932). У 1936— 
41 і 1945—69 працював в Ін-ті 
геол. наук АН УРСР (з 1950 — 
зав. відділом). З 1969 — зав. від¬ 
ділом Ін-ту геохімії і фізики міне¬ 
ралів АН УРСР. Осн. праці — з 
петрографії й мінералогії магма¬ 
тичних, метаморфічних і ефузив¬ 
них гірських порід Українського 
щита, стратиграфії докембрію Ук¬ 
раїни. Розробив критерії пошуків 
нікеленосних ультрабазитів, за¬ 
пропонував класифікацію геол. 
формацій Українського щита. На¬ 
городжений орденами Трудового 
Червоного Прапора, «Знак Поша¬ 
ни», медалями. Премія ім. В. І. 
Вернадського АН УРСР, 1975. 
Держ. премія УРСР, 1981. 

В. М. Палій. 

У С £ Н К О Павло Матвійович 
[10 (23). І 1902, колишнє (тепер 
знято з обліку) с. Заочіпське Ца- 
ричанського р-ну Дніпроп. обл.— 
4.УІІ1 1975, Київ] — укр. рад. 
поет. Член КПРС з 1925. Учасник 
Великої Вітчизн. війни. Навчав¬ 
ся в Харків, ін-ті червоної профе¬ 
сури (1929—31). Очолював літ. 
орг-цію <Молодняк>} водночас на¬ 
лежав до ВУСПП. Перша зб. пое¬ 
зій— «КСМ» (1925). Автор пое¬ 
тичних книг «Лави ідуть каесе- 
мові» (1933),«Лірика бою»- (1934), 
«За Україну» (1941), «Клянись!» 
(1942), «Сини» (1947), «Листя і 
роздуми» (1956), «Пісня розбу¬ 
джених літ» (1962), у яких оспі¬ 
вав героїчний ленінський комсо¬ 
мол, звеличував людину праці. 
Видав кілька книг нарисів, творів 
для дітей. Нагороджений орде¬ 
ном Леніна, ін. орденами, медаля¬ 
ми. Премія ім. М. Островського 
(1967). ЦК ЛКСМУ і вид-во 
«Молодь» 1976 установило премію 
ім. П. Усенка за кращі худож. 
твори на комсомольську тематику. 
Те.: Вибрані твори, т. 1—2. К., 1963; 
Твори, т. 1—4. К., 1981—82. 
Літ.: Дузь І. Павло Усенко. К., 
1958; Заспівувач. Спогади про Павла 
Усенка. К., 1982. 

^СИК Яків Олександрович [28.1 
(9.ІІ) 1872, с. Мар’янське, тепер 
Великобагачанського р-ну Полтав. 
обл.— 6.II 1961, Миргород Полтав. 
обл.] — укр. рад. майстер різьб¬ 
лення на дереві. Був членом 
АХЧУ. Серед творів — портрет 
В. І. Леніна (1955), класиків укр., 
рос. і груз. літератур (Т. Шев¬ 
ченка, 1943; М. Горького, 1946; 
І. Котляревського, 1947; Д. Гура- 
мішвілі, М. Гоголя, обидва—1949; 
В. Короленка і Панаса Мирно¬ 
го, обидва — 1951; О. Пушкіна, 
1953; І. Франка, 1955), тематичні 
композиції («Володарем світу бу¬ 
де праця», кін. 20-х рр.; «Могутня 
країна Рад», 1947; «Переяславська 
рада», 1953; «Зустріч Б. Хмель¬ 
ницького з російськими послами», 
1954). Твори У. зберігаються в 
музеях Києва, Полтави, Мир¬ 
города. Нагороджений орденом 
«Знак Пошани». В. М. Ханко. 

УСИКОВ Олександр Якович [н. 
29.XII1903 (11.1 1904), с. Янківка, 
тепер Великописарівського р-ну 
Сумської обл.] — укр. рад. радіо- 

фізик, акад. АН УРСР (з 1964). 
Член КПРС з 1944. Закінчив 
(1929) Харків, ін-т народної осві¬ 
ти. В 1936—55 працював у Хар¬ 
ків. фіз.-тех. ін-ті АН УРСР, з 
1955 — в Ін-ті радіофізики і елект¬ 
роніки АН УРСР (до 1973 — ди¬ 
ректор, з 1973 — зав. відділом). 
Осн. наук, праці У. присвячені 
створенню імпульсних магнетрон¬ 
них генераторів дециметрових і 
міліметрових радіохвиль і засто¬ 
суванню їх в радіолокації, дос¬ 
лідженню поглинання та розсіян¬ 
ня радіохвиль, винайденню но¬ 
вих методів радіотехніки, зокре¬ 
ма радіозв’язку. Розробив 1944 
радіолокаційний спосіб визначен¬ 
ня пошкоджень у силових ка¬ 
белях, 1960 висунув і розвинув 
ідею використання лінзового ефек¬ 
ту іоносфери Землі для створен¬ 
ня радіотелескопів рефракторного 
типу. Нагороджений орденами 
Леніна, Жовтневої Революції, ін. 
орденами і медалями. Ленінська 
премія, 1960. Державна премія 
УРСР, 1981. 
УСИНОВЛЕННЯ, удочеріння — 
юридичний акт, який створює між 
сторонніми особами такі самі пра¬ 
вові відносини, які існують між 
рідними батьками і дітьми. За рад. 
законодавством (в УРСР — гл. 
14 КпШС УРСР) набуває юрид. 
сили тільки щодо неповнолітніх 
дітей. У. відбувається за рішен¬ 
ням виконкому районної (міської) 
Ради нар. депутатів. Для У. по¬ 
трібна, як правило, письмова зго¬ 
да батьків дитини, усиновлюва- 
ного з досягненням ним на час У. 
10 років та другого з подружжя, 
якщо усиновитель перебуває в 
шлюбі. У. дітей, які перебувають 
на вихованні в дитячих закладах, 
якщо немає батьків, можливе за 
згодою адміністрації цього закла¬ 
ду. Без згоди батьків У. можливе, 
коли вони ухиляються від вихо¬ 
вання дитини чи позбавлені бать¬ 
ківства. Таємниця У. охороняєть¬ 
ся законом. Усиновителем може 
бути кожний повнолітній дієздат¬ 
ний (див. Дієздатність) громадя¬ 
нин, не позбавлений батьківських 
прав. Визнання У. недійсним або 
його скасування можливе в судо¬ 
вому порядку в разі, коли доведе¬ 
но, що У. є фіктивним (ст. 120 
КпШС), здійснене на підставі 
підроблених документів, якщо во¬ 
но було оформлене без передбаче¬ 
ної законом згоди батьків дитини 
тощо. М. Т. Оридорога. 
УСГ — місто на Сх. Китаю, в про¬ 
вінції Цзянсу. Пристань на Вели¬ 
кому каналі, вузол автошляхів, 
залізнична станція. 650 тис. ж. 
(1970). Один з центрів текст, 
пром-сті (вироби, бавовняних, шов¬ 
кових і вовняних тканині. Мета¬ 
лург., маш.-буд., металооор., хім., 
харчосмакові (рисоочисні, борош¬ 
номельні, чаєобробні, олійницькі, 
рибні) підприємства. ТЕС. В ра¬ 
йоні У.— видобування вугілля. 
усманходжАєв Інамжон Буз- 
рукович (н. 21.У 1930, Багдадсь¬ 
кий р-н Ферган. обл. Узб. РСР) — 
парт, і держ. діяч Узбецької РСР. 
Член КПРС з 1958. В 1955 закін¬ 
чив архітектурний ф-т Середньо¬ 
азіатського політех. ін-ту. В 1955— 
59 — інженер, нач. буд. дільниці 
тресту «Ферганаводбуд». У 1959— 
головний архітектор м. Маргіла- 

на. В 1960 — інструктор ферган¬ 
ського обкому партії. В 1961 — 
нач. управління оудівництва кол¬ 
госпів Ферганського облвиконко¬ 
му. В 1962—64 — голова Ферган¬ 
ського міськвиконкому. В 1965— 
69 — секретар Сирдар’їнського об¬ 
кому партії. В 1969—72 працював 
в апараті ЦК КПРС. У 1972-74- 
голова Наманганського облвикон¬ 
кому. В 1974—78 — перший сек¬ 
ретар Андижанського обкому пар¬ 
тії. З 1978 — Голова Президії 
Верховної Ради Узб. РСР, з 1979 
— заст. Голови Президії Верховної 
Ради СРСР, з листопада 1983 — 
перший секретар Компартії ЦК Уз¬ 
бекистану. На XXVI з’їзді КПРС 
обраний членом ЦК КПРС. Депу¬ 
тат Верховної Ради СРСР 10-го 
скликання. Нагороджений орденом 
Леніна, 2 орденами Трудового 
Червоного Прапора, орденом 
«Знак Пошани», медалями. 
УСМОШВЄЦЬ (Усмар) Ян (р. н. 
невід.— п. після 1004) — давньо¬ 
руський богатир, син київ, реміс- 
ника-кожум’яки, який 992 пере¬ 
міг у двобої на р. Трубежі пече¬ 
нізького богатиря. Згодом один 
з воєвод кн. Володимира Свято- 
славича. Подвиг У. відображено 
в творах рос. художників і скульп¬ 
торів (картина Г. І. Угрюмова і 
скульптура Б. І. Орловського). 
З образом У. пов’язаний персонаж 
укр. казки — Кирило Кожум'яка. 
Усність судового розгля¬ 
ду — один з принципів рад. кри¬ 
мінального і цивільного судочинст¬ 
ва, який полягає в тому, що судо¬ 
вий розгляд справи відбувається 
в усній формі. Є однією з гаран¬ 
тій, необхідною умовою конститу¬ 
ційного принципу гласності су¬ 
дового розгляду. У. с. р. передба¬ 
чена ст. 37 Основ кримінального 
судочинства Союзу РСР і союз¬ 
них республік (в УРСР — ст. 257 
КПК УРСР), ст. 35 Основ цивіль¬ 
ного судочинства Союзу РСР і со¬ 
юзних республік (в УРСР — ст. 
160 ЦПК УРСР). Згідно з У. с. р. 
у суд. процесі по кожній справі 
усно з’ясовуються її обставини, 
обговорюються і викладаються 
всі факти й докази, які мають 
значення для вирішення справи, 
даються показання підсудних, по¬ 
терпілих і свідків, пояснення від¬ 
повідачів, задаються запитання, 
заявляються клопотання тощо. 
Письмові докази можуть бути 
прийняті судом і приєднані до 
справи лише після усного оголо¬ 
шення їх у суд. засіданні. У. с. р. 
є однією з форм виховного впливу 
рад. правосуддя. 
УСбЛЬЄ-СИБГРСЬКЕ (до 1940— 
Усольє) — місто обласного підпо¬ 
рядкування Ірк. обл. РРФСР, 
райцентр. Залізнична станція, при¬ 
стань. 107 тис. ж. (1983). У місті— 
з-д гірничого устаткування, ви¬ 
робниче об’єднання «Хімпром», 
хіміко-фармацевтичний комбінат, 
підприємства деревообр. (фанерно- 
сірниковий комбінат «Байкал»), 
легкої (з-д хромових шкір, швей¬ 
на ф-ка) та харч, (комбінат «Сиб- 
сіль») пром-сті. Вироби, буд. ма¬ 
теріалів. ТЕЦ. Ф-т Ангарського 
філіалу Ірк. політех. ін-ту. Хімі- 
ко-технологіч. технікум, мед. уч-ще. 
У.-С. засн. 1669, місто — з 1925. 
УСПАДКбВУ ВАН ЇСТЬ — части¬ 
на генотипово (див. Генотип) зу- 



мовленої мінливості в загальній 
фенотиповій (див. Фенотип) різ¬ 
номанітності популяції. У. вимі¬ 
рюють коефіцієнтом Ь2 (відно¬ 
шення генотипової мінливості до 
фенотипової), що виражається в 
процентах або частках одиниці. 
Коефіцієнт Ь2 належить до числа 
найважливіших параметрів, що 
служать для характеристики по¬ 
пуляцій за кількісними ознака¬ 
ми. При Ь2 = 100 % різноманіт¬ 
ність, що спостерігається у особин, 
зумовлена лише генотиповою мін¬ 
ливістю, при Ь2 = 0 % — модифі¬ 
каційною (див. Модифікації в біо¬ 
логії) мінливістю (при повній по¬ 
дібності генотипів особин). У.— 
сугубо статистичне поняття, і його 
не слід плутати з такими поняття¬ 
ми, як спадковість і успадкову¬ 
вання. Ю. М. Александров. 
успЄнка — селище міського 
типу Лутугинського р-ну Воро- 
шиловгр. обл. УРСР. Розташо¬ 
вана на р. Вільхівці (прит. Лу- 
ганки). Залізнична ст. Бразоль. 
13,5 тис. ж. (1983). Засн. 1755 як 
слобода Вільхова. З 70-х рр. 18 ст. 
має сучас. назву. В 1802 закла¬ 
дено перші шахти. В 1900, 1904, 
1906, 1911—13 в У. відбулися 
страйки робітників. Рад. владу 
проголошено в листопаді 1917. 
З 1938 У.— с-ще міськ. типу. В 
У. — цех Перевальського рем.- 
мех. з-ду, хлібний з-д, підприємст¬ 
ва побутового обслуговування то¬ 
що. З заг.-осв. школи, 2 лікарні, 
2 поліклініки. Будинок культури, 
клуб, 4 бібліотеки. 
УСПЕНСЬКА ЦЕРКВА у Льво- 

ві — пам’ятка укр. архітектури. 
Перша У. ц. існувала ще за дав- 
ньорус. часів. З літопису відомо, 
що після пожежі її відбудовано в 
камені. Під час пожежі 1527 зго¬ 
ріла. В 1547—59 арх. Петро Іта¬ 
лієць збудував третю церкву (не 
збереглася, її зображення є на пе¬ 
чатці Ставропігійського братства 
16 ст.). Теперішню У. ц. спорудже¬ 
но 1591—1629 (арх. П. Римлянин, 
В. Купинос, А. Прихильний). У 
просторовій композиції церкви вті¬ 
лено традиційний тип укр. тризруб- 
них триверхих дерев’яних цер¬ 
ков. На фасадах та в інтер’єрі 
використано ренесансну ордерну 
систему. Збереглися ікони 17—18 
ст. З Пн. до У. ц. примикає не¬ 
велика каплиця Трьох святителів 
(1578—91, арх. П. Красовський). 
Іконостас виконано 1697 (худож¬ 
ник Ляницький). Завершує архіт. 
комплекс вежа-дзвіниця (т. з. 
вежа Корнякта, 1572—78, арх. 
П. Барбон; відбудовано 1672, арх. 
П. Бебер). Вежа чотириярусна, 
квадратна в плані з барокковим 
завершенням. Усі споруди збу¬ 
довано з тесаного білого каменю; 
вони утворюють своєрідний ан¬ 
самбль. Іл. див. на окремому ар¬ 
куші до ст. Архітектура, т. 1, 
с. 224—225. О. В. Замостьян. 
УСПЕНСЬКИЙ Гліб Іванович 
[13(25).Х 1843, Тула — 24.III 
(6.ІУ) 1902, Петербург] — рос. 
письменник. Закінчив черніг. 
гімназію (1861), вчився в Петерб. 
та Моск. ун-тах. Друкуватися 
почав 1862. Співробітничав у жур 
налах «Современник», <Отечест- 
венньїе записки» та ін. В нарисах 
«Звичаї Розгеряєвої вулиці» (1866) 
відобразив життя міської бідноти, 

побут чиновників, міщан, крама¬ 
рів. У нарисі «Будка»- (1868) ви¬ 
кривав самодержавно-поліцейсь¬ 
кий режим. В циклі повістей «Ро¬ 
зорення* (1869—71) показав про¬ 
цес зародження протесту у робіт¬ 
ників проти буржуазних порядків. 
Нариси і оповідання 70-х рр. 
(цикл «Нові часи, нові турботи»-) — 
про розвиток капіталізму на селі, 
розклад селянської общини. Зна¬ 
йомство з народниками сприяло 
зростанню інтересу У. до селян¬ 
ського життя (цикли нарисів «Се¬ 
лянин і селянська праця»-, 1880; 
«Влада землі», 1882). Увагу У. 
привертали проблеми розвитку ка¬ 
піталізму в Росії («Живі цифри», 
1888). Виявив інтерес до мар¬ 
ксистських ідей (стаття «Гіркий 
докір», 1888). Ленінська «Іскра» 
дала високу оцінку творчості У. 
Письменник бував на Україні 
(Київ, Одеса, Каховка), з симпа¬ 
тією писав про укр. селян, відтво¬ 
рював побут шахтарів Катерино- 
славщини. Твори У. укр. мовою 
перекладав І. Франко. 
Те.: Полное собрание сочинений, 
т. 1—14. М. —Л., 1940—54; Собрание 
сочинений, т. 1—9. М., 1955— 57; 
Укр. п е р е к л.: — Вибрані твори. 
К., 1950; Вибране. К., 1956. 

О. В. Бобир. 

УСПЕНСЬКИЙ Микола Васильо¬ 
вич [травень 1837, с. Ступино, те¬ 
пер Єфремовського р-ну Тульської 
обл.—21.Х (2.XI) 1889, Москва] — 
рос. письменник. Друкуватися по¬ 
чав 1857. Співробітничав у журн. 
<Современник>. В оповіданнях 
«Порося», «Змій», «Хороше жит¬ 
тя», «Сільська аптека» (всі — 
1861) реалістично змалював злид¬ 
ні і безправність нар. мас, особ¬ 
ливо селян. Реалізм творів У. від¬ 
значав М. Чернишевський в статті 
«Чи не початок зміни?» (1861). 
Після реформи 1861, що скасува¬ 
ла кріпацтво, У. в основному про¬ 
довжував тему селянства, зоб¬ 
ражував різночинну інтелігенцію, 
побут і звичаї духівництва. Проте 
суперечливість ідейних поглядів 
призвела його до творчої кризи і 
розриву з прогресивним журн. 
«Современник». 
Те.: Собрание сочинений. М. —Л., 
1931; Повести, рассказьі и очерки. 
М., 1957. О. В. Бобир. 
УСПЕНСЬКИЙ Федір Іванович 
[7 (19).II 1845, Горки Галичського 
пов. Костромської губ.— 10. IX 
1928, Ленінград] — рос. бурж. 
історик-візантиніст, акад. Рос. АН 
(з 1900), акад. АН СРСР (з 1925). 
Закінчив Петерб. ун-т. З 1874 — 
магістр, з 1879 — професор Ново¬ 
російського ун-ту в Одесі. В 1894— 
1914 — директор заснованого ним 
Рос. археолог, ін-ту в Константи¬ 
нополі. Організував ряд археол. 
експедицій до Болгарії, Сірії, Па¬ 
лестини тощо. В 1922—27— про¬ 
фесор Петрогр. (з 1924 — Ленін¬ 
градського) ун-ту. Одним з пер¬ 
ших почав вивчати історію агр. 
відносин у Візантії. Автор праць 
з різних питань історії Візантії, 
Росії та Сходу. Гол. праця — «Іс¬ 
торія Візантійської імперії» (3 тт., 
1913—48). Висловлював думку 
про вплив на соціально-екон. роз¬ 
виток Візантії сусп. ладу слов’ян, 
які принесли з собою общинні по¬ 
рядки. Ідеалізував візант. монар¬ 
хію, православну церкву, ігно¬ 
рував класовий характер держави, 

негативно ставився до класової 
боротьби. 
УСПЕНСЬКИЙ СОБбР. 1) У 
Володимирі-Волинсь- 
к о м у — пам’ятка архітектури 
часів Київської Русі. Споруджено 
1160. Шестистовпний хрестово-ку¬ 
польний одноверхий храм. Іл. див. 
на окремому аркуші до ст. Київ¬ 
ська Русь, т. 5, с. 128 — 129. 
2) У Чернігові — пам’ятка 
архітектури. Споруджено в серед. 
12 ст. на тер. Єлецького монасти¬ 
ря. Тринефний, шестистовпний од- 
нокупольний храм. Фасади бу¬ 
дівлі розчленовано пілястрами з 
півколонами й оздоблено арка- 
турним карнизом. У 1668—70 рам 
було реставровано. Іл. див. на 
окремому аркуші до ст. Київська 
Русь, т. 5, с. 128—129. 3) У Киє- 
в і — головний монастирський храм 
Києво-Печерської лаври. Спору¬ 
джено 1073—78 давньорус. будів¬ 
ничими. Спочатку — тринефна 
шестистовпна хрещата в плані 
однокупольна споруда. За літопи¬ 
сом, у розписах собору (1083—89) 
брали участь визначні руські 
живописці Алімпій та Григорій. 
Збереглися шиферні плити 12 ст. 
13 зображенням сцен з античної 
міфології, фрагменти мозаїки. 
Гравюри 1661 та 1693 свідчать 
про перебудову У. с. Великі 
реставраційні роботи проведено 
1723—29 під керівництвом арх. 
І. Каландіна, після яких У. с. 
набув рис укр. барокко. Стіни, 
абсиди та фронтони, глави купо¬ 
лів, вікна і портали були при¬ 
крашені ліпленим орнаментом, 
ніші — живописом (майстри С. 
Ковнір, І. Білінський, Г. Пасту- 
хов). Встановлено різьблений де¬ 
рев’яний з позолотою чотириярус¬ 
ний іконостас (різьблення — чер¬ 
ніг. майстра Г. Петрова, ікони — 
А. Глинського і С. Лубенського). 
Живопис в інтер’єрі виконали в 
30-х рр. 18 ст. майстри Лаврської 
іконописної майстерні під керів¬ 
ництвом С. Лубенського (1772— 
76, його поновили майстри під 
керівництвом 3. Голубовського). 
Під час тимчасової окупації Киє¬ 
ва нім.-фашист. загарбниками 
собор 1941 було висаджено в по¬ 
вітря. Іл. див. на окремому арку¬ 
ші до ст. Києво-Печерська лавра, 
т. 5, с. 480—481. 4) У Москві— 
пам’ятка рос. архітектури. Спо¬ 
руджено в Кремлі Московському 
1475—79 (арх. А. Фйораванті). 
Збереглися фрески поч. 16 ст., роз¬ 
писи 1642—43, а також цінні тво¬ 
ри декоративно-ужиткового мис¬ 
тецтва. В У. с. відбувалися він¬ 
чання на царювання всіх рос. ца¬ 
рів, а також обряди висвячення на 
митрополита і патріарха. 5) У 
П о ч а є в і — пам’ятка архітек¬ 
тури. Споруджено 1771—91 (арх. 
П. Гофман, П. і М. Полейовські, 
Ф. Кульчицький) на тер. Почаїв- 
ської лаври. Іл. див. до ст. По- 
чаївська лавра, т. 9, с. 46. 
успГшність — характеристика 
ступеня, повноти, глибини, усві¬ 
домлення й міцності знань, умінь 
і навичок, засвоєних учнями від¬ 
повідно до вимог навчальної про¬ 
грами. Виражається в оціночних 
оалах. У школах СРСР розрізня¬ 
ють четвертну, піврічну й річну 
У. Порівняльні дані оцінок з ок¬ 
ремих предметів характеризують 

УСПІШНІСТЬ 

І. Б. Усманходжаєв. 

Г. І. Успенський. 

ф, . Успенський. 

Успенська церква 
у Львові. Архітектори 
П. Римлянин, А. При¬ 
хильний і В. Купинос. 
1591-1631. 
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УССУРІ 

Устелиполе піщане: 
/ — загальний вигляд 
рослини; 
2 — квітки; 
3 — плодик. 

Зразок уставу. 
Галицьке євангеліє. 
1144. 

У. з кожного предмета, з циклу 
предметів, по класах або школі 
в цілому. Показник У. учня скла¬ 
дається з поточних оцінок. 
УССУРІ — права прит. Амуру. 
Тече в межах Примор. краю 
РРФСР та на кордоні СРСР 
(Примор. і Хабаров. краї) з Кита¬ 
єм. Довж. 897 км, площа бас. 
193 тис. км2. Бере початок на пд.- 
зх. схилах Сіхоте-Аліню, нижче 
має переважно рівнинний харак¬ 
тер. Живлення гол. чин. дощове. 
Пересічна витрата води у пониззі 
бл. 1200 м3/с, макс.— 10 520 м3/с. 
У верхів’ї сплавна. Нерегулярне 
судноплавство на 620 км від гир¬ 
ла. Використовують для зрошу¬ 
вання. Рибальство (харіус, осетер); 
нерест лососевих риб. На У.— 
м. Лісозаводськ. У бас. ріки — 
поклади олов’яних руд, кам. і 
бурого вугілля; джерела мінераль¬ 
них вод; у пониззі — Великохех- 
цирський заповідник. 
УССУРГЙСЬК (до 1935 — Ні- 
кольськ-Уссурійський, 1935—57— 
Ворошилов) — місто крайового 
підпорядкування Примор. краю 
РРФСР, райцентр. Розташований 
на р. Роздольній. 152 тис. ж. (1983). 
У місті — олійний, цукр., млинар¬ 
ський та м’ясний комбінати, маш.- 
буд. та локомотиворем. з-ди, шкі- 
ряно-взут. об’єднання, швейна 
ф-ка. С.-г. та пед. ін-ти, 5 серед, 
спеціальних навчальних закла¬ 
дів. 2 драм, театри. Засн. 1866, 
місто— з 1926. 
устАв, уставне письмо, урочисте 
письмо — почерк давніх грець¬ 
ких та слов’янських рукописів. 
Уставні літери великі, іноді 
майже квадратні, симетричні, на 
однаковій віддалі одна від одної, 
з комбінаціями прямих та заокруг¬ 
лених ліній. Писали У. переваж¬ 
но на пергаменті, рідше — на папі¬ 
русі, в Київ. Русі — і на бересті 
(див. Берестяні грамоти). У Гре¬ 
ції існував до поч. 10 ст. (див. 
Унціальне письмо). У., пов’яза¬ 
ний з кирилицею, оув характерний 
у 11—14 ст. для реліг. письменства 
народів, що сповідали правосла¬ 
в’я. Поступово з У. виник пів¬ 
устав. Видозміненим У. (т. з. 
новим, або пізнім, У.) писали дея- 
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кі коштовні книги й за пізніших 
часів (напр., у 16 ст.— Пересопни- 
цьке євангеліє). 

П. Д. Тимошенко. 

«УСТАВА НА ВОЛбКИ» 1557 
— закон, запроваджений великим 
князем литовським і королем 
польським Сигізмундом II Авгус- 
том про проведення аграрної ре¬ 
форми у Великому князівстві 
Литовському. Мета реформи — 
забезпечити збільшення доход- 
ності великокнязівського г-ва шля¬ 
хом розширення фільварків і за¬ 
провадження однакових сел. наді¬ 
лів і встановлення однотипних 
повинностей. Агр. реформу було 
проведено у великокнязівських 
володіннях на тер. Литви, Зх. Бі¬ 
лорусії і частково на Україні — в 
Кременецькому повіті, Ратенсько- 
му і Ковельському староствах 
на Волині (завершилася бл. 1570). 
Було проведено обмір усіх земель 
і лісів, перепис селян і їхніх зе¬ 
мель, розмежування земель — ве¬ 
ликокнязівських і належних боя¬ 
рам (служилим людям). Волочна 
поміра була здійснена й у велико¬ 
князівських містах, що не мали 
магдебурзького права. Селян фак¬ 
тично позбавили права користува¬ 
тися лісами. Кращі землі (як пра¬ 
вило, в одному місці) відводили 
під фільварки, а гірші ділили на 
волоки. Реформа посилила феод, 
залежність селян, зменшила пло¬ 
щу земель спільного користування 
(пасовища, ліси тощо), зруйнува¬ 
ла, хоч і не повністю, общинні 
форми сел. землекористування. З 
2-ї пол. 16 ст. волочний спосіб 
господарювання широко практи¬ 
кували в приватновласницьких 
маєтках. 
Літ.: Історія Української РСР, т. 1, 
кн. 2. К., 1979; Похилевич Д. Л. 
Землеустройство и поземельньїй ка¬ 
дастр в Белоруссии, Литве и У крайнє 
в XVI—XVII вв. В кн.: Материальї 
по истории земледелия СССР, сб. 1. 
М., 1952; Пичета В. И. Аграрная ре¬ 
форма Сигизмунда-Августа в Литовс- 
ко-Русском государстве. М., 1958. 

І. Л. Бутич. 

УСТАВНІ ГРАМОТИ — акти, 
якими визначалися відносини між 
селянами і поміщиками після се¬ 
лянської реформи 1861 в Росії. 
У. г. фіксували розмір повиннос¬ 
тей, порядок виконання їх і кіль¬ 
кість землі, що виділялася в кори¬ 
стування селянам. Складання У. г. 
доручалося власникам маєтків, а 
перевірка і впровадження їх у дію 
— мировим посередникам. Впро¬ 
вадження У. г., які закріплювали 
грабіжницький характер сел. ре¬ 
форми, викликало масові сел. за¬ 
ворушення. На Україні в 60-х рр. 
19 ст. серед великої кількості сел. 
виступів понад 650 було безпосе¬ 
редньо пов’язано з впровадженням 
уставних грамот. 
УСТАНОВА — 1) Держ. або гро; 
мадський орган, що виконує певні 
управлінські, госп. чи культурно- 
освітні або соціально-побутові 
функції. 2) За цивільним законо¬ 
давством СРСР та союзних респуб¬ 
лік — один з видів юридичної 
особи, що перебуває на держ. 
бюджеті і має, як правило, само¬ 
стійний кошторис. 
УСТАНОВКА в психології 
— зумовлений минулим досвідом 
стан готовності, схильність інди¬ 
віда до певної активності або дії 

в певній ситуації. Явище У. від¬ 
крили нім. психологи С. Екснер, 
потім — Л. Ланге (1888). Термін 

««установка»- запровадили 1889 нім. 
психологи Г. Е. Мюллер і Ф. Шу- 
ман. Загальнопсихологічну теорію 
У. створив рад. психолог Д. М. 
Узнадзе і розробила груз. психоло¬ 
гічна школа. У. виступає опосеред¬ 
кованою ланкою у взаємозв’язках 
потреб індивіда й середовища. 
Бувають У. чекання, наміру, нер¬ 
вова У., сенсорна У., цільова У., 
У. особистості та ін. Осн. власти¬ 
вості У.: більша або менша стій¬ 
кість, пластичність, статичність, 
косність, динамічність тощо. Ці 
властивості в людей різні і можуть 
бути використані як показники 
їхніх типологічних особливостей. 
Розрізняють операціональний, 
смисловий і цільовий рівні У. Яви¬ 
ще У. вивчають заг. психологія, 
соціальна психологія, психофізіо¬ 
логія. В зарубіж. психології тер¬ 
мін «установка» має кілька зна¬ 
чень. 
Літ.: Узнадзе Д. Н. Зксперименталь- 
ньіе основьі психологии установки. 
Тбилиси, 1961; Прангишвили А. С. 
Исследования по психологии установ¬ 
ки. Тбилиси,1967. 

С. Д. Максименко. 

УСТАНОВЧІ ЗБОРИ — в бурж. 
д-вах представницький орган вла¬ 
ди, який створюється для вироб¬ 
лення осн. закону (конституції), 
після чого припиняє свою діяль¬ 
ність. Зокрема, У. з. виникли у 
Франції під час Великої французь¬ 
кої революції на основі Генераль¬ 
них штатів, більшість депутатів 
яких 9.VII 1789 проголосила се¬ 
бе У. з. 1.Х 1791, після прийняття 
конституції, замість У. з. було 
обрано Законодавчі збори. Див. 
також Установчі збори в Росії. 
УСТАНОВЧІ ЗБОРИ в Росії — 
виборна представницька установа, 
яка після повалення царизму мала 
вирішити питання про державний 
лад країни. Бурж. Тимчасовий 
уряд був змушений декларувати 
скликання У. з., оскільки ідея їх 
користувалася популярністю у 
нар. мас. Шостий з'їзд РСДРЩб) 
ухвалив спец, резолюцію про 
участь партії у кампанії по вибо¬ 
рах до У. з. Тимчасовий уряд всі¬ 
ляко зволікав скликання У. з., по¬ 
боюючись, що вони не будуть 
його слухняним знаряддям. Лише 
наприкінці вересня 1917 утворе¬ 
ні ще в березні спец, наради підго¬ 
тували положення про вибори до 
У. з., за яким вибори мали відбу¬ 
тися 12(25).'ХІ 1917. Хоч внаслі¬ 
док перемоги Великої Жовтн. со- 
ціалістич. революції Тимчасовий 
уряд було повалено і влада пере¬ 
йшла до рук Рад, більшовики 
вирішили скликати У. з., щоб 
трудящі маси наочно переконали¬ 
ся в контрреволюційності їх, тим 
більше, що кадети, меншовики 
й есери, які становили більшість 
в У. з., мали намір протиставити 
їх Рад. владі, висуваючи гасло 
«Вся влада У. з.!»-. 27.X (9.XI) бу¬ 
ло опубліковано постанову Рад- 
наркому за підписом В. І. Леніна 
про вибори до У. з. Вибори відбу¬ 
лися 12 (25).XI, а в ряді місце¬ 
востей через складні умови грома¬ 
дян. війни, що фактично вже поча¬ 
лася,— в листопаді — грудні 1917, 
а подекуди — в січні 1918. Склад 



обраних У. з. не відображав спра¬ 
вжньої розстановки класових сил 
у країні. По-перше, вибори про¬ 
ходили за парт, списками, складе¬ 
ними до перемоги Великого Жовт¬ 
ня, по-друге, постановою Тимча¬ 
сового уряду від 22. IX (5.Х) 1917 
кількість депутатів було розпо¬ 
ділено між виборчими округами 
так, щоб агр. губернії мали майже 
подвійну перевагу над промисло¬ 
вими, по-третє, в ряді районів, 
де відбувалися вибори, ще не було 
встановлено Рад. владу. На вибо¬ 
рах перемогли угодовці, які зіб¬ 
рали 59,6 % голосів. Більшовики 
дістали 24 %, але їх підтримала 
більшість робітн. класу (9 млн. 
голосів проти 668 тис. у меншови¬ 
ків) і майже половина солдатів і 
матросів. На Україні, де вибори 
до У. з. проходили 27—29.XI 
(10—12.ХІІ), коли при владі пере¬ 
бувала контрреволюц. Централь¬ 
на рада, більшовики одержали 
10 % голосів, а більшість (77 %) 
зібрали дрібнобурж. націоналі¬ 
стичні партії укр. есерів і укр. 
соціал-демократів (див. Україн¬ 
ська партія соціалістів-револю- 
ціонерів, Українська соціал-де- 
мократична робітнича партія). 
Проте в більшості пром. центрів, 
зокрема в Донбасі, виборці пішли 
за більшовиками. У. з. відкрили¬ 
ся 5(18).І 1918 в Петрограді. 
Оскільки вони відмовилися за¬ 
твердити декрети Другого Всеро¬ 
сійського з'їзду Рад про землю, 
про мир, про перехід влади до 
Рад, про робітн. контроль та ін. 
і цим продемонстрували свою ан- 
тиреволюц. сутність, більшовики, 
а слідом за ними ліві есери зали¬ 
шили засідання. Декретом ВЦВК 
від 6 (19).І 1918 У. з. було розпу¬ 
щено, а депутатів їх — більшови¬ 
ків і лівих есерів — включено до 
складу ВЦВК. Це рішення діста¬ 
ло повсюдне схвалення трудящих, 
зокрема Третього Всеросійсько¬ 
го з'їзду Рад. 
7 (20). XI 1917 Центральна рада в 
своєму 3-му універсалі з метою 
відвернення народних мас від 
революц. боротьби декларувала 
скликання Укр. Установчих збо¬ 
рів, які нібито мали розв’язати 
питання про держ. лад України, 
про землю тощо. Вибори відбули¬ 
ся в січні — лютому 1918 лише на 
території, що тоді перебувала під 
владою Центр, ради, в умовах те¬ 
рору і залякування виборців. Біль¬ 
шовики викривали контрреволюц. 
характер виборчого закону і всієї 
витівки зі скликанням Укр. У. з., 
проте вирішили взяти участь у 
виборах, висунувши свій окремий 
список. Більшість робітників і се¬ 
лян бойкотувала вибори. І навіть 
за цих умов більшовики дістали 
більше голосів, ніж на виборах до 
Всерос. У. з. (17,7 %). Перемога 
Рад. влади на Україні зірвала 
плани Центр, ради щодо завершен¬ 
ня виборів і скликання Установ¬ 
чих зборів. В. С. Левін. 
УСТЕЛИПбЛЕ (Сегаіосагриз) — 
рід однодомних однорічних тра¬ 
в’янистих рослин родини лободо¬ 
вих. Рослини вилчасто-галузисті, 
опушені, заввишки 5—35 см, що 
утворюють кулясті кущики (пере- 
коти-поле). Листки лінійні або 
лінійно-ланцетні. Квітки односта¬ 
теві, здебільшого одиночні, пазуш¬ 

ні. Плід у приквітках, що зрос¬ 
лися з двома рогоподібними вирос¬ 
тами. 2 види — У. піщане 
(С. агепагіиз) і У. сумчасте 
(С. иігісиїозиз) — трапляються 
у помірному поясі Євразії; в СРСР 
переважно у пд. р-нах; ростуть зде¬ 
більшого на піщаних місцях, ін¬ 
коли як бур’яни біля доріг і жи¬ 
тел. На Україні один вид — У. 
піщане на Пд. Лісостепу, Степу і 
в Криму. 
УСТИЛ^Г — місто Володимир-Во- 
линського р-ну Волин. обл. УРСР. 
Розташований на р. Буг, при впа¬ 
дінні в нього р. Луги. Залізнична 
станція. Вперше У. згадується під 
1150. В серед. 14 ст. У. загарбало 
Велике князівство Литовське, 
після Люблінської унії 1569— 
шляхет. Польща. Населення міста 
брало участь у Наливайка пов¬ 
станні 1594—96, визвольній війні 
українського народу 1648—54. 
Після 3-го поділу Польщі (1795) 
У. у складі Зх. Волині возз'єдна¬ 
но з Росією. В серпні 1920 в У. бу¬ 
ло встановлено Рад. владу. У ве¬ 
ресні 1920 місто загарбала бурж.- 
поміщицька Польща. В 1924 в У. 
виникла підпільна орг-ція КПЗУ. 
В 1939 У. у складі Зх. Украї¬ 
ни возз’єднано з УРСР. З 1940 
У. — місто. В У. — пересувна 
механізована колона, що зай¬ 
мається меліорацією земель, бу¬ 
динок побуту. Середня та муз. 
школи, лікарня, поліклініка. Бу¬ 
динок культури, 2 б-ки, музей при- 
корд. слави. В У. народилися укр. 
педіатр О. М. Хохол, нар. арт. 
УРСР О. В. Омельчук, тут 1892— 
1901 і 1905 бував, 1906 — 10 і 
1912 — 14 жив рос. композитор 
І. Ф-, Стравінський. 
УСТЙНІВКА — селище міського 
типу Кіровогр. обл. УРСР, рай¬ 
центр. Розташована на р. Бере¬ 
зівці (прит. Інгулу), за 22 км від 
залізнич. ст. Казанка. 4,0 тис. ж. 
(1983). Засн. у 40-х рр. 18 ст. Рад. 
владу встановлено на поч. січня 
1918. З 1968 У.— с-ще міськ. типу. 
В У.— сироробний з-д, міжгосп. 
птахоінкубаторна станція, між¬ 
госп. буд. орг-ція, райсільгоспхі- 
мія, комбінат побутового обслуго¬ 
вування. 2 заг.-осв. і музична шко¬ 
ли, лікарня, Будинок культури, 
2 клуби, кінотеатр, 3 б-ки, істор. 
музей. В У. народився один з ор¬ 
ганізаторів підпільної комс. орг-ції 
Партизанська іскра» І. І. Бєлич- 
ков. Тут навчався двічі Герой 
Рад. Союзу О. Ю. Мазуренко. 

УСТЙНІВСЬКИЙ РАЙбН — на 
Пд. Кіровогр. обл. УРСР. Утворе¬ 
ний 1923. Площа бл. 1 тис. км2. 
Нас. 19,4 тис. чол. (1983). У райо¬ 
ні — 40 населених пунктів, підпо¬ 
рядкованих селищній та 10 сільс. 
Радам нар. депутатів. Центр — 
смт Устинівка. Поверхня У. р.— 
підвищена хвиляста рівнина, роз¬ 
членована яружно-балковою сіт¬ 
кою. Корисні копалини: пісок, вап¬ 
няки, граніт. Річки — Інгул з прит. 
Березівка (бас. Пд. Бугу). Грунти 
чорноземні. Розташований у сте¬ 
повій зоні. Найбільше пром. під¬ 
приємство — Устинівський сиро¬ 
робний з-д. Комбінат побутового 
обслуговування (Устинівка). Спе¬ 
ціалізація с. г.— землеробство зер¬ 
ново-буряківничого і тваринницт¬ 
во м’ясо-мол. напрямів. Площа 
с.-г. угідь 1982 становила 85,5 
тис. га, у т. ч. орні землі — 74,7 
тис. га. Гол. культури: озима пше¬ 
ниця, кукурудза, ячмінь, соняш¬ 
ник, цукр. буряки. В У. р.— 12 
колгоспів, 4 радгоспи, птахофаб¬ 
рика, райсільгоспхімія, райсіль- 
госптехніка. Автомоб. шляхів — 
207 км, у т. ч. з твердим покрит¬ 
тям — 174 км. У районі — сільс. 
профес.-тех. уч-ще (с. Інгуль- 
ське), 20 заг.-осв. та музична шко¬ 
ли; 27 лік. закладів, у т. ч. З лі¬ 
карні, 34 клубні заклади, кіно¬ 
театр, 38 кіноустановок, 22 б-ки, 
істор. музей. У с. Ленінці У. р. на¬ 
родився двічі Герой Рад. Союзу 
О. Ю. Мазуренко. В У. р. ви¬ 
дається газ. «Промінь комунізму» 
(з 1931). І. О. Оковитий. 

УСТЙНОВ Дмитро Федорович 
[н. 17(30).X 1908, м. Самара, те¬ 
пер м. Куйбишев] — рад. держав¬ 
ний, парт, і військ, діяч, Маршал 
Рад. Союзу (1976), Герой Рад. 
Союзу (1978), двічі Герой Соціа¬ 
лістичної Праці (1942, 1961). Член 
КПРС з 1927. Н. в сім'ї робітни¬ 
ка. Закінчив профтехшколу в м. 
Макар’єві (1927), Ленінгр. військ.- 
мех. ін-т (1934). У 1927—29 пра¬ 
цював слюсарем на Балахнинсько- 
му паперовому комбінаті (Горьк. 
обл.), на ф-ці «Заряддя» в Івано¬ 
во-Вознесенську. В 1934—41 — 
інженер в Артилерійському н.-д. 
мор. ін-ті, нач. бюро експлуата¬ 
ції й дослідних робіт з-ду, заст. 
гол. конструктора, директор з-ду. 
В 1941—4ь — нарком, 1946—53 — 
міністр озброєння СРСР. У 1953— 
57 — міністр оборонної пром-сті 
СРСР. У 1957—63 — заст. Голови 
Ради Міністрів СРСР. У 1963— 
65 — перший заст. Голови Ради 
Міністрів СРСР і голова ВРНГ 
СРСР. У 1965—76 — секретар 
ЦК КПРС. З квітня 1976 — міністр 
оборони СРСР. Член ЦК КПРС 
з 1952. З 1965 — кандидат у чле¬ 
ни Президії ЦК КПРС, з 1966 — 
кандидат у члени Політбюро ЦК 
КПРС. З березня 1976 — член 
Політбюро ЦК КПРС. Депутат 
Верховної Ради СРСР 2, 4—11-го 
скликань. Нагороджений 11 орде¬ 
нами Леніна, орденом Суворова 
1-го ступеня, орденом Кутузова 
1-го ступеня, медалями. Ленін¬ 
ська премія, Держ. премія СРСР, 
1953. 
Те.: Избранньїе речи и статьи. М., 
1979; Отвести угрозу ядерной войньї. 
М., 1982. 

УСТЙНОВ (Шііпоу) Пітер Алек- 
сандер (н. 16. IV 1921, Лондон)— 
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УСТИЯНОВИЧ 

К. М. Устнянович. 

М. Л. Устнянович. 

К. М. Устнянович. 
Т. Шевченко на заслан* 
ні. 80-і роки 19 ст. 
Львівський музей укра- 
їнського мистецтва. 

англ. актор, режисер і письмен¬ 
ник. Троюрідний племінник рос. 
художника О. Бенуа. Учасник 
2-ї світової війни. Знявся більш 
як у 50 фільмах. Популярність 
здобув комедіями «Ні проблиску 
надії» (пост. 1953), «На півдорозі 
до вершийи» (пост. 1967), зб. опо¬ 
відань «Додайте крихітку жа¬ 
лю» (1959), романом «Крамнегел» 
(1971), автобіогр. романом 'Ша¬ 
новний Я» (1977). Твори У. са¬ 
тиричні, сюжети динамічні, гостро 
конфліктні. Об’єкт сатири — по¬ 
літ. звичаї й моральні підвалини 
бурж. світу, амер. спосіб життя. 
Авторська позиція відзначена гу¬ 
манізмом, вірою в неминущі мо¬ 
ральні цінності. Не раз бував в 
СРСР. Враження від поїздок від¬ 
билися в публіцистичній кн. «Моя 
Росія». 
Те.: Рос. п е р е к л.— Крамизгел. 
«Иностранная литература», 1981, 
№8 — 10. /. О. Влодавська. 
УСТНЯНОВИЧ Корнило Мико- 
лайович (1839, с. Вовків, тепер 
Пустомитівського р-ну Львів, 
обл.— 22.VII 1903, с. Довге, тепер 
Стрийського р-ну Львів, обл.) — 
укр. живописець, письменник і 
громадський діяч. Син М. Устия- 
новича. В 1858—63 навчався у Ві¬ 
денській академії образотворчих 
мистецтв. Подорожував по Гали¬ 
чині та Буковині; відвідав Петер¬ 
бург (1867) і Київ (1872). Автор 
монумент, розписів і картин на 
істор. та біблійні теми («Василь 
Теребовельський», 1866; «Христос 
перед Пілатом», 1880; «Мойсей», 
1887; «Козацька битва», 1890; «Лі¬ 
тописець Нестор», 1901; «Т. Шев¬ 
ченко на засланні», 80-і рр.); 
портретів (Т. Реваковича, 1868; 
П. Бажанського, А. Вахнянина, 
Ю. Лаврівського, І. Савчинської, 
1898). Один з перших на Зх. Украї¬ 
ні зобразив життя селян (жанрові 
картини «Бойківська пара», «Гу¬ 
цулка біля джерела», «Гуцул», 
1891). Більшість творів зберіга¬ 
ється у Львів, музеї укр. мистецт¬ 
ва. Як поет вперше виступив на¬ 
прикінці 60-х рр. 19 ст. В 70-х рр. 
з’явились його історичні поеми 
«Іскоростень», «Вадим», «Свято¬ 
слав Хоробрий»; трагедії «Олег 
Святославович Овруцький», «Яро- 
полк Перший Святославович, ве¬ 
ликий князь київський» та ін. 
В 1882—83 редагував та ілю¬ 
стрував сатирично-гумористичний 
журн. <Зеркало». 
Те.: Письма, ч. 1—3. Львів, 1875—» 
77. 
Літ.? Нановський Я. Корнило Мико¬ 
лайович Устнянович. К., 1963. 

^ Я. Й. Нановський. 
УСТИЯНбВИЧ Микола Леон- 
тійович (7.XII 1811, м. Миколаїв, 
тепер Львів, обл. — З.ХІ 1885, м. 
Сучава, тепер СРР) — укр. пись¬ 
менник і громад, діяч. Закінчив 

Львів, духовну семінарію (1838). 
Друкуватися почав 1836. Висту¬ 
пив як пропагандист ідей «Русь¬ 
кої трійці». Був активним орга¬ 
нізатором «собору (з’їзду) русь¬ 
ких учених» у Львові (1848), на 
якому закликав відстоювати укр. 
культуру, розвивати традиції Т. Г. 
Шевченка. У вірші «До зорі Га¬ 
лицької» — висловив ідею єдності 
Галичини з Наддніпрянською Ук¬ 
раїною. В ліриці У. відчутні соці¬ 
альні мотиви («Жебрак», «Рекрут¬ 
ка» та ін.), багато його віршів 
позначені любов’ю до природи 
Карпат, знанням фольклору. Піс¬ 
ня «Верховинець» («Верховино, 
світку ти наш...») стала народною. 
Фольклорно-етнографічний ма¬ 
теріал поклав в основу повістей 
«Месть верховинця», «Страсний 
четвер». 
Те.: [Твори]. В кн.: Письменники За¬ 
хідної України ЗО—50-х років XIX 
ст. К., 1965. Р. Ф. Кирчів. 

УСТІЙ Н Іван Григорович (н. 12.IX 
1939, с. Олішкани, тепер Резін- 
ського р-ну Молд. РСР) — рад. 
державний і парт. діяч. Член 
КПРС з 1961. Закінчив Кишинів¬ 
ський с.-г. ін-т (1965), Академію 
сусп. наук при ЦК КПРС (1973); 
кандидат екон. наук (з 1974). 
З 1958 —на комсомольській робо¬ 
ті (1965—70 — секретар ЦК ЛКСМ 
Молдавії). У 1973—77 — перший 
секретар Єдинецького райкому КП 
Молдавії. В 1977—81 — заст. Го¬ 
лови Ради Міністрів Молд. РСР 
і голова Держплану Молд. РСР. 
3 січня 1981 — Голова Ради Мі¬ 
ністрів Молд. РСР, одночасно 
1981 — 82 — міністр закордонних 
справ Молд. РСР. Член Центр, 
ревізійної комісії КПРС з 1981. 
Депутат Верховної Ради СРСР 
10-го скликання. Нагороджений 
орденом Трудового Червоного 
Прапора. 
УСТРИЦЯ (Озігеа) — рід дво¬ 
стулкових молюсків. Черепашка 
(довж. до 420 мм) мінливої форми, 
нерівностулкова, нижня стулка, 
якою У. прикріплюється до суб¬ 
страту,— опукліша за верхню. 
Нога і бісусна залоза, за допомо¬ 
гою секрету якої ін. молюски при¬ 
кріплюються до підводних предме¬ 
тів, редуковані. Живе у прибереж¬ 
ній частині моря від припливно- 
відпливної зони до глиб. 60 м. 
Утворює значні скупчення — т. з. 
устричні банки та устричники. 
Бл. 20 видів, поширених у морях 
теплих і помірних зон; в СРСР — 
4 види, з них в УРСР (Чорне м.) — 
1: У. звичайна, або ї с т і в - 
н а, або таврійська (О. еби- 
ІІ5 Іаигіса). Деякі види У.— об’єк¬ 
ти промислу та штучного розве¬ 
дення; вживаються в їжу сирими 
або консервованими. В СРСР 
промисел У. зосереджений на Да¬ 
лекому Сході (Японське м.). Чор¬ 
номорські У. їстівні, але промис¬ 
лового значення не мають. Викопні 
У. відомі починаючи з девону. 

і А. Л. Путь. 
УСТУП — своєрідна строфа, ха¬ 
рактерна для укр. народних дум. 
На відміну від строфи нар. пі¬ 
сень, У. не мають сталої кількості 
рядків (можуть складатися з 2— 
З і навіть з 9—12 рядків). Розмір 
У. залежить від думки, яка вис¬ 
ловлюється в певній частині думи 
(вона повинна бути закінченою), 

від епізоду чи образу. Ф. М. Ко- 
лесса вважав, що кожний У. утво¬ 
рює замкнену цілість, бо містить 
завершену думку чи образ, якому 
в мелодії відповідає більший або 
менший комплекс тісно пов’язаних 
між собою музичних фраз. 
Літ.: Колесса Ф. М. Мелодії укра¬ 
їнських народних дум. К., 1969. 

, . Б. П. Кирдан. 
УСТ*ПКА ВИМОГИ, цесія - у 
цивільному праві передача креди¬ 
тором ін. особі свого права вимага¬ 
ти від боржника виконання зобо¬ 
в'язання. Осн. положення У. в. 
викладено в цивільних кодексах 
союзних республік (в УРСР — гл. 
17 ЦивК УРСР). У. в. допуска¬ 
ється, якщо вона не суперечить за¬ 
конові чи договорові або коли ви¬ 
мога не пов’язана з особою креди¬ 
тора. Не допускається У. в. щодо 
компенсації майнової шкоди, ви¬ 
кликаної ушкодженням здоров’я 
(каліцтво, профзахворювання то¬ 
що, внаслідок яких особа втрати¬ 
ла працездатність) або заподіян¬ 
ням смерті. 
УСТЮРТ — плато у пд. частині 
Каз. РСР і на Зх. Узб. РСР. Ле¬ 
жить між п-вом Мангишлак і зат. 
Кара-Богаз-Гол на Зх., Аральсь¬ 
ким м. і дельтою Амудар’ї на Сх. 
Обмежований крутими східчасти¬ 
ми уступами, т. з. чинками. Пло¬ 
ща бл. 200 тис. км2. Пересічна вис. 
200—270 м, макс.— 370 м. Поверх¬ 
ня злегка погорбована, центр, ча¬ 
стину перетинають невисокі ува¬ 
ли (Карабаур, Музбель та ін.). 

Плато Устюрт. 

Подекуди трапляються замкнуті 
западини (Барсакельмес, Кара- 
тюлей, Асмантай-Матай та ін.) і 
масиви пісків (Сам, Матайкум, 
Картпайкум). Поширений карст. 
Родовища нафти і газу. Грунти 
переважно сіро-бурі. Багато со¬ 
лончаків, пгакирів. Рослинність 
пустельна (полиново-кураєва), є 
зарості чорного саксаулу. З тва¬ 
рин характерні ховрах, сайгак, 
джейран, лисиця, вовк, численні 
ящірки. У. використовують го¬ 
ловним чином як пасовище для 
овець. Ландшафти плато дослі¬ 
джує Устюртська пустельна стан¬ 
ція АН Узб. РСР. 

С. В. Вікторов. 
^СТЯ — річка в Ровен. обл. 
УРСР, ліва прит. Горині (бас. 
Дніпра). Довж. 68 км, площа бас. 
762 км2. Тече Волинською висо¬ 
чиною, заплава подекуди заболо¬ 
чена. Є стави. Використовують для 
пром. водопостачання та як водо¬ 
приймач осушувальних систем. На 
У.— міста Здолбунів і Ровно; на 
берегах — бази відпочинку. 
усть-дунАйське козаць¬ 
ке військо — військо, сфор¬ 
моване в грудні 1806 в Пд. Бесса; 
рабії із задунайських козаків, які 



повернулися на батьківщину, та 
укр. і рос. селян-втікачі в. Див. 
Новоросійське козацьке військо. 
УСТЬ-ІЛГМСЬК — місто облас¬ 
ного підпорядкування Ірк. обл. 
РРФСР. Розташований на р. Ан¬ 
гарі, за 12 км від залізнич. ст. 
Усть-Ілімськ. 90 тис. ж. (1983). 
Виробниче пром. об’єднання «Усть- 
Ілімський лісопромкомплекс». 
Усть-Ілімська ГЕС та ТЕЦ. Утво¬ 
рений 1973. 
УСТЬ-ІЛГМСЬКА ГЕС — одна 
з найбільших у світі електростан¬ 
цій. Розташована на р. Ангарі, 
поблизу м. Усть-Ілімська Ірк. 
обл. РРФСР. Входить до складу 
Ангорського каскаду ГЕС. Буд-во 
почато 1966. Перші три гідроагре¬ 
гати введено в дію 1974, останній, 
шістнадцятий, — 1979. Потуж¬ 
ність У.-І ГЕС—3,8 млн. кВт, се- 
редньобагаторічне вироби, елект¬ 
роенергії — 21,7 млрд. кВт год. 
До складу гідровузла входять 
бетонна водозливна гребля, ліво¬ 
бережна й правобережна земляні 
греблі, будинок ГЕС, в якому вста¬ 
новлено 16 гідроагрегатів по 240 
тис. кВт кожний. В результаті спо¬ 
рудження ГЕС утворено Усть-Ілім- 
ське водосховище. Електроенер¬ 
гія, вироблена У.-І. ГЕС, по висо¬ 
ковольтних лініях електропереда¬ 
чі напругою 500 і 220 кВ переда¬ 
ється до Об’єднаної енергосисте¬ 
ми Сибіру. У.-І. ГЕС стала базою 
створення великого енергопромис- 
лового району в складі Брат- 
сько-Усть-Ілімського тер.-пром. 
комплексу. Г. А. Тульчинський. 
УСТЬ-КАМЕНОГбРСЬК — міс¬ 
то, центр Сх.-Каз. обл. Каз. РСР. 
Розташований на р. Іртиші, у пе¬ 
редгір’ях Рудного Алтаю. Заліз¬ 
ничний вузол, річковий порт. 296 
тис. ж. (1983). Поділяється на 2 
міські райони. Засн. 1720 як форте¬ 
ця Усть-Кам’яна. Козаче селище, 
що виникло при ній, стало стани¬ 
цею, яку 1868 перетворено на 
місто У.-К Рад. владу в місті 
встановлено в лютому 1918. З 
1939 У.-К.— центр Східно-Казах¬ 
станської обл. Провідні галузі 
пром-сті — кольорова металургія 
(свинцево-цинковий і титано-маг- 
нієвий комбінати), машинобуду¬ 
вання і металообробка (з-ди по 
вироби, гірничо-шахтного устат¬ 
кування, конденсаторів, приладів 
та ін.). Вироби, буд. матеріалів. 
Підприємства харч, (м’ясний, мол., 
винно-горілчаний комбінати, пи¬ 
воварний з-д) та легкої (найбільше 
підприємство — комбінат шовко¬ 
вих тканин) пром-сті. Поблизу 
міста — Усть-Каменогорська ГЕС. 
В У.-К.— філіал АН Каз. РСР, 
н.-д. і проектні ін-ти гірничо-мета- 
лург. пром-сті; пед. та буд.-дорож¬ 
ній ін-ти, 7 серед, спец. навч. за¬ 
кладів, драм, театр, краєзнавчий 
музей. 
УСТЬ-КАМ’ЯНСЬКІ КУРГАНИ 
— два курганні могильники — 
бронзового віку і сарматський 1— 
2 ст. в околицях с. Усть-Кам’янки 
Апостолівського р-ну Дніпроп. обл. 
В 1951 досліджено сарматський 
могильник. Розкопано 20 курганів, 
в яких виявлено 31 поховання. У 
похованнях знайдено кістки тва¬ 
рин, ліпний і гончарний посуд, 
ножі, бронзові дзеркала, фібули 
(застібки), скляне намисто, пряс¬ 
ла, кинджал, наконечники стріл, 

пряжки тощо. Поблизу могильни¬ 
ків виявлено залишки двох посе¬ 
лень — пізнього періоду бронзо¬ 
вого віку і ранньоскіфського часу. 
УСТЬ-КУТ — місто обласно¬ 
го підпорядкування Ірк. обл. 
РРФСР, райцентр. Розташований 
біля впадіння р. Кут у Лену. 
Значний трансп. вузол, відправ¬ 
ний пункт зх. дільниці Байкало- 
Амурської магістралі, річковий 
порт (Осетрово), аеропорт. 54 тис. 
ж. (1983). В У.-К.— судноверф, 2 
виробничі лісові заготівельні об’¬ 
єднання, м’ясний та мол. з-ди, 
хлібокомбінат. Річкове уч-ще. В 
У.-К.— бальнеогрязьовий курорт. 
Засн. 1631, місто — з 1954. 
У СТЬ-О Р Д Й Н С ьк и й — селище 
міського типу, центр Усть-Орд. 
Бурят, авт. округу Ірк. обл. 
РРФСР. Розташований на право¬ 
му березі р. Куди (прит. Ангари). 
В У.-О. — маслоробний завод, 
ліспромгосп. Краєзнавчий музей. 
Утворений 1941. 
УСТЬ ОРДИНСЬКИЙ БУРЯТ¬ 
СЬКИЙ автономний Ок¬ 
руг — у складі Ірк. обл. РРФСР. 
Утворений 26. IX 1937. Площа 
22,4 тис. км2. Нас. 129 тис. чол. 
(на 1.1 1983). Осн. населення — 
буряти та росіяни, живуть також 
татари, українці, білоруси та ін. 
Міськ. населення — 19 %. Поді¬ 
ляється на 6 районів, має 4 с-ща 
міськ. типу. Центр — смт Усть- 
Ординський. У.-О. Б. а. о. наго¬ 
роджено орденами Дружби на¬ 
родів (1973) та Трудового Черво¬ 
ного Прапора (1977). Розташова¬ 
ний на Пд. Середньосибірського 
плоскогір’я, на Зх. від оз. Байкал. 
Пересічні висоти від 500 до 1000 м 
і більше. Клімат різко континен¬ 
тальний. Пересічна т-ра січня 
—22, —25°, липня бл. +17°. Опа¬ 
дів 270—300 мм на рік. Гол. річ¬ 
ка — Ангара, найбільші її прито¬ 
ки: Куда, їда, Оса; на Пн. Сх.— 
ріки Манзурка, Куленга (бас. Ле¬ 
ни). Переважають лісостепові 
ландшафти з дерново-карбонатни¬ 
ми вилугуваними і слабо опідзоле- 
ними грунтами; в улоговинах — 
вилугувані чорноземи та лучно- 
чорноземні грунти. Під лісом (сос¬ 
на, модрина, ялина, кедрова сос¬ 
на) — ол. 900 тис. га. Спеціаліза¬ 
ція с. г.— зернове г-во та тва¬ 
ринництво мол.-м’ясного і вовно¬ 
вого напрямів. На округ припадає 
бл. ЗО % всієї продукції земле¬ 
робства та тваринництва Ірк. обл. 
Вирощують пшеницю, овес, яч¬ 
мінь, картоплю, овочі, кормові 
культури (кукурудзу, цукр. бу¬ 
ряки). Розводять велику рогату 
худобу, овець і кіз. Розвивається 
добувна пром-сть: видобування 
гіпсу, кам. вугілля (поблизу смт 
Усть-Ординського). Заготівлі де¬ 
ревини (Усть-Ординський, Бохан- 
ський та ін. ліспромгоспи). З га¬ 
лузей харч, пром-сті найбільше 
значення мають масло- та сиророб¬ 
на (Боханський маслозавод, Баян- 
даєвський та Боханський харч, 
комбінати). На Пд. Зх. округ 
перетинає Транссибірська магі¬ 
страль, велике значення мають 
автомоб. перевезення, судноплав¬ 
ство по Ангарі. В 1980/81 навч. р. 
у заг.-осв. школах округу налічу¬ 
валося 28,3 тис. учнів, в пед. 
уч-щі (смт Бохан) — 500 учнів. 
В окрузі — 142 масові б-ки, 172 

клубні заклади, 257 кіноустано¬ 
вок з платним показом, краєзнав¬ 
чий музей в Усть-Ординському. 
Виходять окружні газети: бурят, 
мовою «Леніней туг» (««Прапор 
Леніна») та рос. мовою <3намя 
Ленина». Радіомовлення — рос. та 
бурят, мовами. Передачі Центр, 
телебачення транслюються за до¬ 
помогою системи косміч. зв’язку 
«Орбіта-2». Обл. телепередачі ве¬ 
дуться з Іркутська. 
УСТЬ-СИСбЛЬСЬК — колишня 
(до 1930) назва м. Сиктивкара. 
УСТЬ-ЧОРНА — селище місько¬ 
го типу Тячівського р-ну Закарп. 
обл. УРСР. Розташована на р. Те- 
ресві (бас. Дунаю), за 47 км від 
залізнич. ст. Тересва. 1,4 тис. ж. 
(1983). В селищі — лісокомбінат, 
філіал Київського заводу реле і 
автоматики, швейний цех Тячівсь- 
кої фабрики художніх виробів, 
будинок побуту. Середня школа, 
лікарня, будинок відпочинку, тур¬ 
база, Будинок культури, 3 б-ки. 
Виникла в 60—80-х рр. 18 ст., 
с-ще міськ. типу — з 1957. 
УСТЬ-ЧОРНДНСЬКИЙ Л ІСО- 
комбінАт — підприємство лі¬ 
сового господарства і деревооброб¬ 
ної промисловості. Розташований 
у Тячівському р-ні Закарп. обл., 
в басейні річок Брустурянки, Мок- 
рянки й Тересви. Створений 1960 
в результаті об’єднання ліспром¬ 
госпу (ств. 1946) та лісгоспу (ств. 
1957). В 1971 до нього приєднано 
Тересвянський лісокомбінат. Осн. 
напрям вироби. У.-Ч. л.— виро¬ 
щування лісу та лісозаготівлі. 
Значне місце займає побічне ко¬ 
ристування лісом — збирання ягід, 
грибів, лікар, рослин. До складу 
лісокомбінату входять (1982) 12 
лісництв, 6 лісопунктів, вузько¬ 
колійна з-ця, рем.-транспортний 
та рем.-буд. цехи тощо. Заготів¬ 
лю і вивезення лісу повністю ме¬ 
ханізовано. О. Я. Сєріков. 
УСУ БАЛГЄВ Турдакун Усуба- 
лійович (н. 6.XI 1919, с. Кочкор- 
ка, тепер Кочкорського р-ну На¬ 
ринської обл. Кирг. РСР) — рад. 
партійний і держ. діяч. Член 
КПРС з 1941. Н. в сім’ї селянина. 
Закінчив Кирг. учительський ін-т 
(1941), ВПШ при ЦК ВКП(6) 
(1945), Моск. пед. інститут ім. 
В. І. Леніна (1965, заочно). В 1937 
—39 та 1941 працював учителе-м, 
1942—43 — на парт, роботі в Кирг. 
РСР. У 1945—55 працював в апара¬ 
ті ЦК КПРС. У 1955—56 — редак¬ 
тор республіканської газ. «Совєт- 
тик Киргизстан» (««Радянська Кир¬ 
гизія»). В 1956—58 — завідуючий 
відділом ЦК КП Киргизії. В 
1958—61—перший секретар Фрун- 
зенського міськкому КП Киргизії. 
З травня 1961 — перший секре¬ 
тар ЦК КП Киргизії. Член ЦК 
КПРС з 1961. Депутат Верховної 
Ради СРСР 6—11-го скликань. 
Нагороджений 4 орденами Леніна, 
орденом Жовтневої Революції, ор¬ 
деном Трудового Червоного Пра¬ 
пора та медалями. 
УСУСПГЛЬНЕННЯ ВИРОБ¬ 
НИЦТВА — злиття роздрібнених 
процесів виробництва в різних га¬ 
лузях господарства в єдиний сус¬ 
пільний процес на основі поглиб¬ 
лення суспільного поділу праці, 
науково-технічного прогресу. У. 
в. посилює сусп. зв’язки між ви¬ 
робниками, виражає систему від- 

513_ 
УСУСПІЛЬНЕННЯ 
ВИРОБНИЦТВА 

Т. У. Усубалібв. 

Устриця звичайна. 

33 УРЕ, т. 11 



_514 
УСУСПІЛЬНЕННЯ 
ЗАСОБІВ 
ВИРОБНИЦТВА 

носин сусп. характеру вироби, і 
праці, які, в свою чергу, зумовлю¬ 
ють зміну виробничих відносин, 
форм власності. Існують капіта¬ 
лістичні і соціалістичні форми 
У. в. На відміну від докапіталі¬ 
стичних форм г-ва, що характери¬ 
зуються розпорошеністю дрібних 
виробників і застосуванням руч¬ 
них засобів праці, в умовах капі¬ 
талізму на основі великого машин¬ 
ного вироби, виникає всебічний 
взаємозв'язок окремих госп. оди¬ 
ниць, галузей і сфер економіки. 
«Капіталізм,— підкреслював В. І. 
Ленін,— тим відрізняється від 
старих, докапіталістичних систем 
народного господарства, що він 
створив найтісніший зв’язок і 
взаємозалежність різних галузей 
його» (Повне зібр. тв., т. 34, с. 
159). У. в. за капіталізму має 
антагоністичний характер і вира¬ 
жається у привласненні результа¬ 
тів сусп. вироби, і праці класом 
капіталістів, у посиленні експлуа¬ 
тації мільйонів людей найманої 
праці купкою експлуататорів. У. в. 
значно поширюється на стадії 
імперіалізму внаслідок дальшого 
поглиблення сусп. поділу праці, 
зростання концентрації і централі¬ 
зації вироби., що веде до виник¬ 
нення різних форм монополістич¬ 
них об’єднань. 
На стадії імперіалізму антагоні¬ 
стичний характер У. в. ще більше 
поглиблюється, оскільки якісно 
новому ступеню У. в. й праці, як 
і раніше, протистоїть приватнока¬ 
піталістична форма привласнення. 
«Капіталізм у його імперіалістич¬ 
ній стадії,— підкреслював В. І. 
Ленін,— щільно підводить до 
найбільш всебічного усуспільнен¬ 
ня виробництва, він втягує, так 
би мовити, капіталістів, всупереч 
їх волі і свідомості, в якийсь но¬ 
вий суспільний порядок, перехід¬ 
ний від повної свободи конкурен¬ 
ції до повного усуспільнення» 
(там же, т. 27, с. ЗОЇ—302). При 
цьому відбувається завершення 
підготовки матеріальних перед¬ 
умов соціалізму в рамках капіта¬ 
лістичного способу вироби. 
За соціалізму виникає якісно но¬ 
вий тип У. в., що базується на 
сусп. соціалістичній власності на 
засоби вироби, і продукти вироби. 
Він характеризується планомір¬ 
ністю, охоплюючи відносини як 
всередині окремих підприємств, 
так і між сферами й галузями 
нар. г-ва, розширюючи межі без¬ 
посередньої кооперації праці. На 
етапі розвинутого соціалістично¬ 
го суспільства У. в. здійснюється 
під впливом науково-технічної 
революції, міжнародного поділу 
праці, що поглиблюється між краї¬ 
нами соціалістичної співдружнос¬ 
ті. Сучас. конкретними формами 
У. в. є науково-виробничі об'єд¬ 
нання, міжгалузеві й територі¬ 
ально-виробничі комплекси, агро¬ 
промислові комплекси, міжнар. 
кооперація праці на базі координа¬ 
ції нар.-госп. планів країн — чле¬ 
нів Ради Економічної Взаємо¬ 
допомоги і соціалістичної еконо¬ 
мічної інтеграції. В цих багато¬ 
планових процесах, що відбу¬ 
ваються на різних рівнях еко¬ 
номіки, проявляється поширення 
У. в., підвищення рівня усуспіль¬ 
нення засобів виробництва. Ма¬ 

теріально-речовою основою сучас. 
соціалістичного У. в. виступає 
комплексна механізація і авто¬ 
матизація виробництва. Переваги 
У. в. в соціалістичних умовах ви¬ 
користовуються на благо всього 
суспільства, вони спрямовані на 
побудову матеріально-технічної 
бази комунізму і повніше задово¬ 
лення матеріальних і духовних по 
треб трудящих. 
Літ.: Маркс К. і Енгельс Ф. Твори: 
т; 19. Енгельс Ф. Розвиток соціалізму 
від утопії до науки; т. 20. Енгельс Ф. 
Анти-Дюрінг; т. 23. Маркс К. Капітал, 
т. 1; Ленін В. І. Повне зібрання тво 
рів: т. 27. Імперіалізм, як найвища 
стадія капіталізму; т. 34. Загрожую 
ча катастрофа і як з нею боротися; 
Грималюк В. А. Социалистическое 
оообществление труда. М., 1972; Ду- 
наев 3. П. Об-ьединения предприятий 
как форма обобществления производ- 
ства. М., 1974; Обт»ективньіе основьі 
капиталистического цикла и его меха- 
низм. К., 1981. С. В. Мочерний. 

УСУСПІЛЬНЕННЯ ЗАСОБІВ 
ВИРОБНИЦТВА — елемент усу¬ 
спільнення виробництва. Вира¬ 
жається в переході від переважно 
індивідуального використання тру¬ 
дівниками засобів виробництва 
(в докапіталістичних формаціях) 
до колективних форм використання 
їх. У. з. в. характеризується істот¬ 
ними змінами у технологія, базисі 
вироби, і перетворенням засобів 
вироби, на матеріальний фактор 
спільної праці виробників, коли 
самі засоби вироби., за виразом 
К. Маркса, «функціонують як 
умови суспільної, суспільно-ком- 
бінованої праці» (Маркс К. і 
Енгельс Ф. Твори, т. 25, ч. 1, 
с. 85). В основі У. з. в. лежить 
науково-технічний прогрес і по¬ 
глиблення сусп. поділу праці. Іс¬ 
торично розвиток У. з. в. пов’я¬ 
заний з переходом до капіталістич¬ 
них форм організації виробничого 
процесу і передбачає усуспільнен¬ 
ня праці в суспільстві. Зміна кіль¬ 
кісних і якісних характеристик 
засобів вироби, з переходом до 
капіталізму робить їх суспільни¬ 
ми за своїм характером, зумовлює 
необхідність широкого об’єднан¬ 
ня праці з метою продуктивнішого 
використання речових факторів 
вироби. Приватнокапіталістична 
форма власності на засоби вироби., 
система капіталістичних виробни¬ 
чих відносин надають У. з. в. гли¬ 
боко суперечливого, антагоністич 
ного характеру. Необхідність до¬ 
сягнення сусп.-екон. взаємозв’яз¬ 
ку виробників наштовхується на 
вузькі рамки використання засобів 
вироби, як знарядь посилення 
експлуатації робочої сили з метою 
збільшення додаткової вартості. 
Відокремлення трудящих від засо¬ 
бів вироби, так само, як і конку¬ 
рентна боротьба між капіталістами, 
що є власниками засобів вироби., 
породжують об’єктивну неможли¬ 
вість встановлення гармонійних 
госп. зв’язків у масштабах країни. 
Не усуває антагонізму в розвитку 
капіталістичного У. з. в. і перехід 
до держ.-монополістичних, акціо¬ 
нерних форм функціонування ка 
піталу. Науково-технічна револю¬ 
ція зумовлює дальше загострення 
цих суперечностей. Капіталістич¬ 
не У. з. в. готує матеріальні перед¬ 
умови неминучої заміни антагоні¬ 
стичних форм використання засо¬ 
бів вироби, соціалістичними, що 

грунтуються на планомірності, вра¬ 
хуванні потреб усього суспільства 
і кожного його члена. Ця можли¬ 
вість настає з перемогою соціалі¬ 
стичної революції і встановленням 
сусп. власності на засоби вироби. 
Тим самим виникає відповідність 
між реальним рівнем У. з. в. і 
соціально-екон. формою їхньої 
сусп. організації. Соціалістичне 
У. з. в. здійснюється шляхом на¬ 
ціоналізації великих пром. під¬ 
приємств і добровільного кооперу¬ 
вання дрібних виробників. Соціа¬ 
лістичне У. з. в. передбачає до¬ 
сягнення такого рівня розвитку 
засобів вироби., який буде достат¬ 
ньою тех. основою для утверджен¬ 
ня як панівного безпосереднього 
сусп.-екон. зв’язку виробників. В 
умовах зрілого соціалізму розви¬ 
ток У. з. в. на основі широкого 
використання машинної техніки, 
найновіших досягнень НТР сприяє 
швидкому зростанню продуктив¬ 
них сил і вдосконаленню системи 
соціалістичних виробничих відно¬ 
син. При цьому розширюються 
масштаби кооперації вироби., вдо¬ 
сконалюються колективні форми 
організації використання сусп. за¬ 
собів вироби., збільшується різ¬ 
номанітність госп. зв’язків (див. 
Міжгосподарське кооперування). 
Продукти соціалістичного вироби, 
дедалі більше стають заг. резуль¬ 
татом взаємодії багатьох видів 
конкретної праці, втілюють у 
собі суспільну природу соціаліс¬ 
тичних засобів виробництва. 

В. О. Єгоров. 

УСУСПІЛЬНЕННЯ ПРАЦІ —ви- 
значальний і органічно притаман¬ 
ний розвиткові усуспільнення ви¬ 
робництва процес. Характеризу¬ 
ється неухильним розширенням 
застосування спільних форм орга¬ 
нізації виробничого процесу і пе¬ 
ретворенням праці на суспільну, 
що передбачає колективне вико¬ 
ристання засобів вироби. Об’єк¬ 
тивною матеріальною передумовою 
У. п. є ліквідація вузького тех. 
базису докапіталістичних, пере¬ 
важно індивідуальних, форм пра¬ 
ці на основі усуспільнення засобів 
виробництва і поглиблення поді¬ 
лу праці при переході до капіта¬ 
лізму. 
Процес капіталістичного У. п. про¬ 
ходить, ряд послідовних стадій роз¬ 
витку: проста кооперація, ману¬ 
фактура, фабрика, де спільна 
праця робітників виступає як су- 
спільно-комбінована праця. Про¬ 
мисловий переворот утверджує 
велике капіталістичне машинне ви¬ 
роби., на базі якого відбувається 
дальша диференціація трудових 
функцій робітників, збільшується 
кількість госп. зв’язків, посилю¬ 
ється взаємозалежність окремих 
робітників і часткових трудових 
процесів. Досягнутий рівень У. п. 
спричинює необхідність відокрем¬ 
лення функцій управління вироб¬ 
ництвом, веде до остаточного від¬ 
окремлення розумової праці від 
фізичної. Закріплюється реальне 
підпорядкування праці капіталові. 
Істотно впливає на характер У. п. 
в епоху імперіалізму розгортання 
науково-технічної революції, що 
зумовлює дальше зростання кон¬ 
центрації і спеціалізації виробниц¬ 
тва. Автоматизація виробницт¬ 
ва й управління створює передумо- 
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ви для скорочення кількості учас¬ 
ників окремого виробничого про¬ 
цесу і одночасно розширює межі 
безпосередньої кооперації праці 
між капіталістичними підприємст¬ 
вами. Сусп. масштаби кооперації 
праці вимагають залучення бага¬ 
тьох індивідуальних капіталів для 
розв’язання зрослих екрн. завдань, 
породжують акціонерні та держ.- 
монополістичні форми вироби. До¬ 
лаються вузькі нац. рамки коопера¬ 
ції праці, внаслідок чого форму¬ 
ються госп. зв’язки капіталістич¬ 
ної системи світового господар¬ 
ства. Приватна власність на за¬ 
соби вироби, надає розвитку У. п. 
суперечливого, антагоністичного 
характеру. Загострюються супе¬ 
речності між сусп. характером пра¬ 
ці й приватнокапіталістичною фор¬ 
мою привласнення її наслідків, 
посилюється процес розорення 
дрібних і серед, виробників. Вста¬ 
новлення сусп. власності на засоби 
вироби, за соціалізму докорінно 
змінює соціально-екон. характер 
У. п. Як спільні власники речових 
факторів вироби, трудящі всту¬ 
пають у вільні від експлуатації 
екон. відносини. Праця соціаліс¬ 
тичних виробників виступає як 
спільна, суспільно-комбінована 
праця, об’єднана єдністю мети, 
самі виробники функціонують як 
єдина суспільна сукупна робоча 
сила. 
Об’єктивно існуюча можливість 
планомірного розподілу робочої 
сили за сферами вироби, (відпо¬ 
відно до свідомого вибору роботи 
залежно від здібностей) дає мож¬ 
ливість ефективно розвивати соціа¬ 
лістичну кооперацію праці в мас¬ 
штабах суспільства. Централізо¬ 
ване управління економікою усу¬ 
ває властиву капіталізмові супе¬ 
речність між організацією праці на 
підприємстві й у суспільстві в ці¬ 
лому, створює умови для послідов¬ 
ного вдосконалення вироби, на 
всіх рівнях сусп. поділу праці, 
для зростання масштабів У. п. за 
соціалізму. Економіка зрілого со- 
ціазліму характеризується якіс¬ 
но новими явищами в розвитку 
У. п., пов’язаними з виникненням 
і функціонуванням виробничих 
об'єднань (комбінатів), територі¬ 
ально-виробничих комплексів і 
міжгалузевих комплексів у систе¬ 
мі єдиного народногосподарського 
комплексу СРСР. Створюється ма¬ 
теріальна база для дальшого під¬ 
вищення зрілості двох форм со¬ 
ціалістичної власності та їхнього 
дальшого зближення, для вдоско¬ 
налення планомірних основ ор¬ 
ганізації госп. зв’язків у суспіль¬ 
стві. Високий рівень У. п. поси¬ 
лює інтеграційні процеси, створює 
умови для розширення коопера¬ 
тивних зв’язків між соціалістич¬ 
ними країнами (див. Соціалі¬ 
стична економічна інтеграція). 

В. О. Єгоров. 

утамАро Кітагава Торіяма 
Сімбі[1753 або 1754, Кавагое — 
31.Х (або 19.VI) 1806, Едо (тепер 
Токіо)] — япон. графік і живо¬ 
писець, представник напряму 
укійо-е. Жив в Едо. Навчався у 
художника Торіяма Секіен. Твори: 
альбоми гравюр — ««Книга комах»-, 
«Книга птахів»-, ««Дарунки при¬ 
пливу» (1778), «Пісні черепа¬ 
шок» (1780), серії — ««Великі го¬ 

лови» (1790), «Вибрані пісні лю¬ 
бові» (1791), «Шість знаменитих 
красунь Тацуміроко» (1794 — 95), 
«Шість видів ріки Тамагава» 
та ін. 
УТЯВСЬ КИЙ Арон Михайлович 
[н. 20.VI (3.VII) 1904, м. Конотоп, 
тепер Сум. обл.] — укр. рад. біо¬ 
хімік, чл.-кор. АН УРСР (з 1939). 
Закінчив Харків, ін-т народної ос¬ 
віти (1924). В 1928 — 31 — співро¬ 
бітник Укр. біохім. ін-ту, 1931 
— Укр. н.-д. ін-ту експерименталь¬ 
ної ендокринології, з 1932— про¬ 
фесор Харків, медичного ін-ту. В 
1975 — зав. відділом нейрогумо¬ 
ральних систем Ін-ту проблем 
кріобіології і кріомедицини АН 
УРСР. Наукові праці присвяче¬ 
ні питанням біохімії авітамінозів, 
внутріклітинного обміну вуглево¬ 
дів, обміну речовин в ендокринних 
залозах, зокрема біохімії катехо- 
ламінів (адреналіну і норадрена- 
ліну). Відомі його праці в галузі 
філософії природознавства, історії 
науки. У. є також драматургом 
(його перу належить, зокрема, 
п’єса «Пам’ятні зустрічі») і авто¬ 
ром оповідань. Премія імені ака¬ 
деміка О. В. Палладіна АН 
УРСР, 1977. 
УТЕГАНОВ Олександр Кадиро- 
вич (н. 4. III 1924, м. Верхньо- 
удінськ Бурят. АРСР) — рос. і 
укр. рад. режисер, нар. арт. 
УРСР (з 1978). Член КПРС з 1945. 
Після закінчення 1952 Харків, 
ін-ту театр, мистецтва працював 
в Ізмаїльському укр. муз.-драм, 
театрі (1952—54), в театрах Петро¬ 
заводська (1954—55), Якутська 
(1955—58), Алма-Ати (1958—68), 
з 1968 — гол. режисер Донецького 
обласного російського драматич¬ 
ного театру в м. Жданові. Серед 
вистав— «Влада темряви» Л. Тол- 
стого, «Ідіот» за Ф. Достоєвським, 
«Піднята цілина» за М. Шоло- 
ховим, «Третя патетична» М. Пого- 
діна, «Сині коні на червоній тра¬ 
ві» М. Шатрова, «97» М. Куліша, 
«Макар Діброва» О. Корнійчука, 
«Дикий Ангел» О. Коломійця. 

Г. С. Костинська. 

Утамаро К. Жінка, що тужить. Кольо¬ 
рова гравюра на дереві. Кінець 18 ст. 

УТЕМГСОВ МАХАМБЙТ (1804— 
46) —казах, поет. Див. Махамбет 

УТИЛІТАРЙЗМ (від лат. иШі- 
Ьаз— користь, вигода) — 1) Напрям 
у бурж. етиці, який визнає виго¬ 
ду основою моральності і голов¬ 
ним стимулом вчинків. Особли¬ 
во поширився у Великобританії в 
19 ст. У. був продовженням тради¬ 
цій гедонізму й евдемонізму в ети¬ 
ці. Засновник— І. Бентам. В умо¬ 
вах антагоністичного суспільства 
У. був виправданням вузькокорис- 
ливих інтересів експлуататорів. 
Гендлярський дух моралі У. відо¬ 
бразився і в тому, що підставою 
для морального вибору були під¬ 
рахунки вигід і втрат від тих чи 
ін. вчинків. Егоїстич. характер У. 
марно намагався подолати Дж. С. 
Мілль спробами включити до У. 
вимогу поєднання особистого щас¬ 
тя з інтересами всіх. Перенесення 
принципу вигоди в теорію пізнан¬ 
ня сприяло виникненню прагма¬ 
тизму. 2) Принцип поведінки, 
який заперечує значення духовних 
інтересів і підпорядковує всі вчин¬ 
ки людей матеріальній вигоді, за¬ 
доволенню вузькокорисливих інте¬ 
ресів. 
УТІН Микола Ісакович [27. VII 
(8.VIII) 1841 — 19.XI (1.ХІІ) 1883, 
Петербург] — рос. революціонер. 
Н. в заможній купецькій сім’ї. 
Закінчив (1862) Петерб. ун-т. У 
1862 — один з керівників т-ва 
«Земля і воля», організатор таєм¬ 
ної друкарні. В травні 1863 емігру¬ 
вав за кордон. Царський уряд заоч¬ 
но засудив У. до страти. В Лондоні 
У. встановив зв’язки з О. І. Герце- 
ном і М. П. Огарьовим, переправ¬ 
ляв видання «Вільної російської 
друкарні» до Росії. В 1870 У.— 
один з організаторів Російської 
секиії 1-го Інтернаціоналу. Був 
осооисто знайомий з К. Марксом. 
У серед. 70-х рр. 19 ст. У. відійшов 
від політ, діяльності. В 1878 по¬ 
вернувся до Росії. 
❖ТКІВКА — селище міського ти¬ 
пу Харківського р-ну Харків, обл. 
УРСР. Розташована на р. Мож 
(прит. Сіверського Дінця), за 2 
км від залізнич. ст. Мерефа. 1,5 
тис. ж. (1983). Цегельний з-д, 
радгосп, будинок побуту. Восьми¬ 
річна школа, фельдшерсько-аку¬ 
шерський пункт, клуб, б-ка. Засн. 
в серед. 18 ст., с-ще міськ. типу — 
з 1957. 
У Т КІ Н Володимир Федорович 
(н. 17.Х 1923, с. Пустобор, тепер 
Рязан. обл.)—укр. рад. вчений у 
галузі механіки, акад. АН УРСР 
(з 1976), двічі Герой Соціалістич¬ 
ної Праці (1969, 1976). Член КПРС 
з 1945. Закінчив (1952) Ленінгр. 
механічний ін-т. Осн. праці — в 
галузі прикладної механіки й ма¬ 
шинобудування. На XXV і XXVI 
з’їздах КПРС обирався членом 
ЦК КПРС. Депутат Верховної Ра¬ 
ди СРСР 8—10-го скликань. Ле¬ 
нінська премія, 1964. Держ. пре¬ 
мія СРСР, 1980. 
9ТКІН Йосип Павлович [15 (28).У 
1903, ст. Хінган, тепер Хінганськ 
Хабаровського краю — 13.XI 1944] 
— рос. рад. поет. Учасник грома¬ 
дянської і Великої Вітчизняної 
воєн. Друкуватися почав 1922. У 
поемі «Повість про рудого Мотеле» 
(1925) оспівав перемогу нового рад. 
життя. Автор поеми «Миле дитин- 

УТКІН 

В. Ф. Уткін. 
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УТКІН 

М. І. Уткін. 
Портрет роботи 
К. Я. Афанасьєва. 
Гравюра. Фрагмент. 
1845. 

М. І. Уткін. Портрет 
О. М. Оленіна. Гравю 
ра. 1836. 

ство» (1933), збірок «Перша кни¬ 
га віршів» (1927), ««Публіцистична 
лірика» (1931), «Вірші» (1935), 
«Лірика» (1939) та ін. У роки 
Великої Вітчизн. війни писав пат¬ 
ріотичні твори. Україні присвятив 
вірші «Пісня», «Кримські ночі», 
«Полтава», «На Дніпрі» та ін. 
Поезії У. властиві ліризм, пі¬ 
сенність, м’який гумор, ясність 
поетичної мови. Загинув в авіа¬ 
ційній катастрофі, повертаючись 
з фронту. 
Те.: Стихотворения и поамьі. М. —Л., 
1966; Избранное. М., 1975. 

УТКІН Микола Іванович [8 (19).V 
1780, Твер, тепер м. Калінін — 
5 (17).III 1863, Петербург] — рос. 
гравер, академік петерб. АМ (з 
1814). Н. у кріпацькій родині. 
В 1785—1800 навчався в петерб. 
АМ, 1803—14 був пенсіонером 
академії в Парижі, удосконалював 
свою майстерність у Лондоні. З 
1817 — хранитель гравюр Ермі¬ 
тажу, з 1843 — петерб. АМ. Ви¬ 
кладав в АМ (з 1815, з 1831 — 
професор), де 1817—50 очолю¬ 
вав гравірувальний клас. Твори: 
«Іоанн Хреститель» (1802, з карти¬ 
ни А. Р. Менгса), «Еней і Ан- 
хіз» (1810, з картини Доменікіно), 
20 гравюр з медальйонів Ф. П. 
Толстого, присвячених Вітчизн. 
війні 1812 (після 1836); портрети — 
І. Крилова, К. Семенової (обидва 
— 1816, з мал. О. Кіпренського), 
О. Суворова (1818), О. Пушкіна 
(1827 та 1838, з оригіналу О. Кі¬ 
пренського), О. Грибоєдова (1829). 
УТЛІ&ЦЬКИИ ЛИМАН — у пн.- 
зх. частині Азовського м., омиває 
тер. Запоріз. і Херсон, областей 
УРСР. Від моря відокремлений 
косою Федотова і Бирючим остро¬ 
вом. Вдається у суходіл на 45 км, 
шир. від 2 до 20 км. Глиб, до 
3,5 м. Берегова лінія розчленова¬ 
на. У лиман впадають річки Вели¬ 
кий Утлюк і Малий Утлюк. Ча¬ 
стина акваторії У. л.— у складі 
Азово-Сиваського заповідно-мис¬ 
ливського господарства. 
утрпГчний соціалГзм — 
соціальне вчення про перетворен¬ 
ня суспільства на соціалістичних 
засадах, що не спиралося на знан¬ 
ня законів суспільного розвитку 
та його рушійних сил; передував 
науковому комунізмові. Відмітни¬ 
ми рисами У. с. були критика анта- 
гоністич. суспільства, усвідомлен¬ 
ня зв’язку між соціальною нерів¬ 
ністю та існуванням приватної 
власності на засоби виробництва, 
ідеї суспільної власності на за¬ 
соби виробництва, рівності людей, 
самоврядування народу. Проте 
представники У. с. не змогли тео¬ 
ретично обгрунтувати закономір¬ 
ність поступального руху людства 
до нового суспільства, не вбачали у 
робітн. класі тієї сили, для якої 
знищення капіталізму (що його 
вади особливо викривав У. с.) 
становить життєву потребу. Сві¬ 
тоглядною основою У. с. є суб’єк¬ 
тивно-ідеалістичні , волюнтаристсь¬ 
кі, іноді релігійні й месіаністські 
погляди на суспільство. Ідеї спра¬ 
ведливого устрою суспільства ви¬ 
никли ще в античності (кастовий 
«комунізм» Платона та ін.). Пер¬ 
шим твором, за яким названо всю 
сукупність учень утопічним соціа¬ 
лізмом, стала «Утопія» Т. Мора 
(1516). В типових для раннього 

У. с. поглядах Т. Мора і Т. Кам- 
панелли містилась ідея сусп. ви¬ 
робництва, висунуто ідеал вели¬ 
кого політ, утворення у вигляді 
міст і федерації міст, визнання за 
д-вою гол. ролі в утвердженні ос¬ 
нов розумного сусп. устрою. 
Утопічне вчення Д. Уїнстенлі в 
Англії на відміну від попередніх 
являло собою вже не абстрактну 
мрію, а містило думку про соціа¬ 
лізм як практично можливий ре¬ 
зультат перетворення існуючого 
суспільства. У Франції утопічні 
комуністичні ідеї доповнилися вис¬ 
новком Ж. Мельє про те, що шлях 
до нового суспільства лежить через 
боротьбу народних мас; Маблі і 
Мореллі проголосили право лю¬ 
дей на працю і висунули принцип 
праці за здібностями; Г. Бабеф 
прийшов до ідеї революційного 
перевороту й утвердження дикта¬ 
тури трудящих як перехідного 
періоду до комунізму. Ідеї кри¬ 
тичного У. с. А. Сен-Сімона, ПІ. 
Фур'є, Р. Оуена про закономір¬ 
ність і суперечливість сусп. про¬ 
цесу, про істор. прогрес, про пра¬ 
цю як першу потребу людини, ко¬ 
лективність і плановість г-ва, ма¬ 
шинну пром-сть як основу тех. 
базису нового ладу, про подолан¬ 
ня протилежностей між розумовою 
і фіз. працею, між містом і селом 
стали одним з осн. джерел наук, 
комунізму К. Маркса і Ф. Енгель¬ 
са. Селянський соціалізм рос. ре- 
волюц. демократів О. І. Герцена, 
М. П. Огарьова, В. Г. Бєлінсько¬ 
го, М. Г. Чернигиевського, М. О. 
Добролюбова відзначався визнан¬ 
ням ролі повстання, нар. револю¬ 
ції, вірою в творчі сили народу, 
вимогою народовладдя, атеїзмом, 
прагненням побудувати соціалізм 
на основі сел. громади, обминувши 
капіталістичний шлях розвитку. 
На Україні ідеї У. с. іл. революцій¬ 
ного демократизму пропагували 
Т. Г. Шевченко, І. Я. Франко та 
ін. В сучас. умовах ідеї У. с. ві¬ 
дображають погляди і настрої 
дрібнобурж. й напівпролетарсько- 
го населення, насамперед у краї¬ 
нах, що розвиваються, і становлять 
характерну рису ідеології багатьох 
антиімперіалістичних течій. 

В. Г. Кремень. 
УТбПІЯ (від грец. об — не і 
тбяое — місце, букв.— неісную¬ 
че місце) — назва фантастичного 
острова з одноіменного твору (1516) 
англ. мислителя Т. Мора, де ні¬ 
бито було створено ідеальний сус¬ 
пільний лад. Надалі термін «уто¬ 
пія» було поширено на всі науково 
необгрунтовані проекти ідеально¬ 
го сусп. ладу. Марксистська соціо¬ 
логія розглядає У. як одну з форм 
неадекватного відображення соці¬ 
альної дійсності, яка, проте, вико¬ 
нувала в минулому важливі ідео¬ 
логічні, виховні й пізнавальні 
функції в житті суспільства і 
зберегла їх певною мірою дотепер. 
Значення кожної У. визначається 
її класовою спрямованістю й со¬ 
ціальною роллю. В широко¬ 
му розумінні — фантазія, 
вигадка, нездійсненна мрія. 
*ТОЧКІН Сергій Ісайович [ЗО.VI 
(12.VII) 1876, Одеса — 31.ХІІ 1915 
(13.1 1916), Петроград] — спорт- 
смен-авіатор, один з перших віт¬ 
чизняних льотчиків. Навчався 
(1886—91) в Одеській Рішельєв- 

ській гімназії. Виконав (1907, 
Одеса) кілька польотів на повітр. 
кулі. Гастролював у Єгипті, лі¬ 
тав над Сахарою. Випробовував 
планери. 15.III 1910 в Одесі здійс¬ 
нив свій перший політ на літаку 
«Фарман-4». Літав у Києві (21 і 
24.ІУ 1910). У серпні 1910 У. - 
льотчик-випробувач з-ду «Дуко 
(Москва). Склав (1911) біплан за 
типом «Фармана», на якому літав 
у багатьох містах Росії (у т. ч. 
у Житомирі, Ніжині) і за кордо¬ 
ном. Брав участь у першому пе¬ 
рельоті (1911) російських авіато¬ 
рів за маршрутом Петербург — 
Москва. 
УТРАКВГСТИ (від лат. шгаздие— 
на тому чи іншому боці) — одна з 
назв представників поміркованого 
крила в гуситському революцій¬ 
ному русі 15 ст. Див. Чашники. 
«^ТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА» — один 
з перших укр. літ. альманахів. 
Засн. з ініціативи Г. Квітки-Осно- 
в’яненка для об’єднання письмен¬ 
ницьких сил, дальшого утверджен¬ 
ня укр. л-ри. Видавав І. Петров 
(при активній допомозі І. Срезнев- 
ського). Вийшло дві книги 1833 у 
Харкові. В 1-й опубліковано рос. 
нар. пісні, вірші та оповідання, 
а також статтю про Г. Сковороду. 
У 2-й — перший твір Г. Квітки- 
Основ’яненка укр. мовою — опо¬ 
відання «Салдацький патрет» з пе¬ 
редмовою до нього «Супліка до 
пана іздателя», уривок з «Енеїди» 
І. Котляревського, поезії П. Гу- 
лака-Артемовського і Є. Гребінки 
(у т. ч. його переклад уривка з 
«Полтави» О. Пушкіна), істор. 
нар. пісні. Тут же вміщено ноти 
на слова пісень з « Наталки Полтав¬ 
ки», а також перші в укр. видан¬ 
нях ілюстрації — портрет Г. Ско¬ 
вороди, краєвид Харкова та ма¬ 
льовниче зображення Наталки 
Полтавки. 17. М. Федченко. 
УТРЕХТ — місто в центр, части¬ 
ні Нідерландів, адм. ц. провінції 
Утрехт. Порт на розгалуженні 
рукавів Рейну (Ауде-Рейн і Вехт). 
Важливий вузол водних, автомоб. 
і залізнич. шляхів у дельті Рей¬ 
ну. 245 тис. ж. (1977). Розвинуті 
металургія та машинобудування 
(зокрема, мостобудування). Хім., 
текст., швейна, тютюнова та харч, 
пром-сть. Місце проведення між- 
нар. ярмарків. Ун-т (з 1636). 
Центр, музей У. (включає Центр., 
Архієпископський та утрехтського 
археол. т-ва музеї). Архіт. пам’ят¬ 
ки 11—16 ст. На місці У. була 
давньорим. фортеця Альбіобола 
(засн. бл. 47). 
утрЄхтська Унія 1579 — во- 
єнно-політ. союз семи пн. провін¬ 
цій Пн. Нідерландів, укладений 
23.1 в Утрехті (Голландія) в ході 
Нідерландської буржуазної рево¬ 
люції 16 століття для боротьби 
проти Іспанії та внутр. феод.- 
католицької реакції. У. у. перед¬ 
бачала спільне ведення революц. 
війни, непорушність союзу, про¬ 
ведення спільної зовн. політики, 
створення об’єднаної армії, єди¬ 
ної монетної системи. У. у. закла¬ 
ла основи створеної в ході рево¬ 
люції Республіки Сполучених 
провінцій. 
УТРЙХТСЬКИЙ МИР 1713 - 
заг. назва ряду двосторонніх мир¬ 
них договорів, які завершили вій¬ 
ну за Іспанську спадщину. Підпи- 
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сані в Утрехті (Голландія): 11.IV 
—між Францією і її противниками 
— Англією, Голландською респуб¬ 
лікою, Пруссією, Савойєю, Пор¬ 
тугалією, 13.VII — між Іспанією 
і Англією, між Іспанією і Савойєю. 
Англія одержала від Іспанії Гіб¬ 
ралтар і Маон (порт на о. Менор- 
ка; див. Балеарські острови), 
від Франції — ряд володінь у Пн. 
Америці, особливі права в торгівлі 
з ісп. колоніями. До Савойї від 
Іспанії переходили Сіцілія, Мон- 
феррато, частина герцогства Мі¬ 
ланського, до Пруссії — частина 
герцогства Верхнього Гелдерна та 
деякі ін. території. 
УТРЙМАННЯ СІЛЬСЬКОГОС- 
подАрських тварйн — 
система організаційно-господарсь¬ 
ких заходів, спрямованих на забез¬ 
печення найкращих умов життя 
тварин, підвищення їхньої продук¬ 
тивності, збільшення виробництва 
продуктів тваринництва при най¬ 
менших затратах праці й коштів. 
Від того, як утримують тварин, за¬ 
лежать тривалість використання 
їх та їхня продуктивність, збере¬ 
ження поголів’я і санітарний стан 
ферми, собівартість тваринницької 
продукції та рентабельність галузі 
загалом. Залежно від рівня інтен¬ 
сифікації тваринництва і природ¬ 
но-економічних особливостей зон 
існує кілька систем У. с. т. П а - 
совищне — тварин (в осн. 
жуйних) протягом року утримують 
на пасовищі; різновидом цього 
є утримання на сезонних пасови¬ 
щах (відгінне тваринництво). При 
стійлово - пасовищній 
системі в зимовий період тварин 
(в осн. жуйних і коней) утримують 
в приміщеннях, у літній — на 
пасовищах. Таке У. с. т. поширене 
в районах з помірним кліматом 
та обмеженою площею пасовищ. 
Стійлово-табірне — в зи¬ 
мовий період тварини (в осн. вели¬ 
ка рог. худоба, свині) перебувають 
у приміщеннях, влітку — в табо¬ 
рах, де одержують скошені зелені 
корми; застосовують переважно в 
районах, що не мають природних 
пасовищ. Стійлове — тварин 
протягом року утримують в примі¬ 
щеннях або на обладнаних май¬ 
данчиках; застосовують на вели¬ 
ких фермах і тваринницьких 
комплексах з технологією вироб¬ 
ництва тваринницької продукції 
на промисловій основі. Поблизу 
ферм утворюють запаси силосу, 
висівають кормові трави, органі¬ 
зують зелений конвейєр. В примі¬ 
щеннях утримують тварин при¬ 
в’язно (в стійлах) і безприв’язно. 
Перший спосіб застосовують в ско¬ 
тарстві й конярстві, при ньому 
можна краще нормувати годівлю 
тварин відповідно до їхньої про¬ 
дуктивності, але він потребує ба¬ 
гато часу й праці. Безприв’язне 
утримання буває індивідуальним 
(для плем. коней в денниках, сви¬ 
номаток і телят в клітках) та гру¬ 
пове. В скотарстві також засто¬ 
совують безприв’язне утримання 
тварин без індивідуальних місць 
для відпочинку або боксове, що 
передбачає спільний кормовий 
стіл і місце відпочинку для кож¬ 
ної тварини (бокси); останнє ха¬ 
рактерне для великих ферм з пром. 
технологією виробництва. Без 
прив’язі худобу утримують на 

глибокій змінній чи незмінній під¬ 
стилці або в боксах з решітчастою 
підлогою. У птахівництві застосо¬ 
вують утримання птиці на підло¬ 
зі або кліткове утримання в одно- 
та багатоярусних клітках у широ¬ 
когабаритних пташниках. Підтри¬ 
манню правильного режиму і зоо- 
вет. умов У. с. т. сприяють меха¬ 
нізація та електрифікація осн. 
процесів виробництва. 
Літ.: Животноводство Украиньї на 
промьішленной основе. К., 1971; Алі- 
каєв В. А. Зоогігієна. К., 1973; Жи¬ 
вотноводство Украиньї. К., 1975; Тва¬ 
ринництво. К., 1979. 

УТРЙМАНЦІ — особи, які пере¬ 
бувають на повному утриманні ін¬ 
ших осіб або одержують від них 
допомогу, що є для них постій¬ 
ним й осн. джерелом засобів іс¬ 
нування. В СРСР, де праця є обо¬ 
в’язком і справою честі кожного 
здатного до праці громадянина. У., 
як правило, є лише непрацездат¬ 
ні особи (напр., діти), які не мають 
за законом права на пенсію. В ряді 
випадків У. можуть бути і пра¬ 
цездатні особи, напр., жінка, зай¬ 
нята доглядом за дітьми і домаш¬ 
нім г-вом, повнолітні діти, які 
навчаються в середньому або ви¬ 
щому навчальному закладі. Крім 
того, кожний громадянин має пра¬ 
во добровільно взяти на своє 
утримання будь-яку людину, яка 
потребує допомоги. Факт перебу¬ 
вання на утриманні тягне за собою 
певні правові наслідки. Вони ре¬ 
гулюються законодавством про 
шлюб і сім’ю (в УРСР — ст. 95 та 
ін. КпШС УРСР), цивільним за¬ 
конодавством (в УРСР — ст. 456, 
531, 535 ЦивК УРСР) та ін. ак¬ 
тами. Так, визнання особи У. має 
значення для одержання нею пен¬ 
сії в разі втрати годувальника, 
при спадкуванні, для укладання 
житлового найму договору тощо. 
УТРІЛЛб (Шгіїїо) Моріс (25.XII 
1883, Париж — 5.XI 1955, Дакс, 
деп. Ланди) — франц. живописець. 
Навчався у своєї матері С. Вала- 
дон. Творчість У. сформувалася 
під впливом імпресіонізму. Твори: 
«Сена в Парижі»- (1905), «Сад в 
Монманьї» (1908), «Сад Ренуа- 
ра» (1909—10), «Набережна Тур- 
нель»- (1915), «Мулен де ла Га¬ 
лет»-, (1915), «Вулиця Сен-Рустік» 
(1922), «Вітряки»-, «Вулиця Мон- 
Сені на Монмартрі»- (бл. 1910). 
Картини У. зберігаються в Нац. 
музеї су час. мистецтва в Парижі, 
Держ. музеї образотворчих мис¬ 
тецтв ім. О. С. Пушкіна в Москві. 
Літ.: Прокофьева М. Утрилло—Па¬ 
риж. М., 1969. 

УТТАР-ПРАДЕШ — штат на Пн. 
Індії. Площа 294 тис. км2. Нас. 
104 млн. чол. (1980, оцінка). Адм. 
ц.— м. Лакхнау. Середню та пд. 
частину штату займає Індо-Ганг- 
ська рівнина, пн.— Гімалаї. Клі¬ 
мат тропічний, мусонний. Бувають 
посухи. Гол. річка — Ганг (судно¬ 
плавна до м. Канпура). У.-П.— 
один з найважливіших землероб¬ 
ських районів країни. Орні землі 
займають бл. 60 % його території. 
Частина земель зрошується (Верх¬ 
ньо- і Нижньогангські та Сардсь- 
кий іригаційні канали). За збором 
цукр. тростини, пшениці, бобових 
і олійницьких культур та картоплі 
штат займає провідне місце в краї¬ 
ні. Вирощують також рис, ячмінь, 

просяні (баджра і джовар), ба¬ 
вовник і джут. Розводять велику 
рогату худобу (найбільше пого¬ 
лів’я в країні). Провідна галузь 
пром-сті — харчосмакова (особ¬ 
ливо цукр. і олійницька). Розви¬ 
нуті також шкіряно-взут. і текст, 
(бавовняна та вовняна) пром-сть. 
Підприємства по виробництву 
електроустаткування (з-д, збудо¬ 
ваний за допомогою СРСР), точ¬ 
них приладів, дизельних локомо¬ 
тивів, мінеральних добрив, цемен¬ 
ту, паперу. Мех. та залізничні 
майстерні тощо. Поширені кустар¬ 
ні промисли: художні ремесла 
(килими, парча, ювелірні вироби 
та ін.). Гол. пром. центри: Варана- 
сі, Рампур, Канпур. 
УТЬбСОВ Леонід Йосипович 
[9 (21).III 1895, Одеса — 9.ІІІ 
1982, Москва] — рос. рад. артист 
естради, нар. арт. СРСР (з 1965). 
З 1911 працював у театрах міні¬ 
атюр Кременчука, Одеси, Херсо 
на, Запоріжжя. Одночасно почав 
виступати на естраді як читець. 
Пізніше — артист московського 
Театру революц. сатири, Вільного 
театру (Ленінград) та ін. З 1929 
керував естрадним оркестром 
(Теа-джазом), який він організу¬ 
вав (тепер — Державний естрад¬ 
ний оркестр РРФСР). Пропаган¬ 
дист рад. пісні, один з перших ви¬ 
конавців творів І. Дунаєвського, 
М. Блантера, В. Соловйова-Сєдо- 
го, Т. Хрєнникова. В репертуарі 
У. були також старовинні рос., 
солдатські й матроські пісні. Ут¬ 
вердив на естраді манеру вокаль¬ 
ної оповіді. Знімався в кіно («Ка¬ 
р’єра Спирьки Шпандиря»-, «Чу¬ 
жі»-, обидва—1926; «Веселі хлоп’я¬ 
та»-, 1934, та ін.). Нагороджений 
орденом Жовтневої Революції, 
2 орденами Трудового Червоного 
Прапора, медалями. 
Те.: Записки акіера. М.—Л., 1939; 
С песней по жизни. М., 1961; Спа- 
сибо, сердцеї М., 1976. 
Літ.: Дмитриев Ю. Леонид Утесов. 
М., 1982. Ю. Г. Токарев. 

УФА — ріка у Башк. АРСР та Че- 
ляб. і Свердл. областях РРФСР, 
права прит. Білої (бас. Волги). 
Довж. 918 км, площа бас. 53,1 тис. 
км2. Бере початок на схилах хр. 
Уралтау (Сх. Урал), нижче пере¬ 
тинає Уфімське плато. У верхів’ї 
— гірська, у пониззі має рівнин¬ 
ний характер. Живлення переваж¬ 
но снігове. Замерзає у листопаді, 
скресає у квітні. ГЕС. Сплавна, 
судноплавна від гирла до ГЕС і 
вище її на 135 км. На У.— міста 
Красноуфімськ, Уфа (у гирлі). У 
бас. ріки багато мінерал, джерел. 
УФА — столиця Башк. АРСР. 
Розташована на р. Білій (прит. 
Ками), при впадінні в неї річок 
Уфи і Дьоми. Вузол залізнич. та 

УФА 

Л. Й. Утьосов. 

М. Утрілло. 
Площа Тертр. Галерея 
Тейт у Лондоні. 

Уфа. 
Площа В. Т. Леніна. 
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УФФІЦІ 

Я. Г. У мав. 

І 

Д• В. Ухтомський. 
Дзвіниця Троїце-Сергіє- 
вої лаври. 1741—70. 

Водоспад Учансу. 

автомоб. шляхів, аеропорт. 1034 
тис. ж. (1983). Поділяється на 
7 міськ. районів. Засн. 1574 як 
рос. фортеця на місці башк. укріп¬ 
лення Туратау. З 1586 — місто. 
В 1773—74 У. тримали в облозі 
війська О. І. Пугачова. В 1781— 
96 У. — центр намісництва, з 
1802 — Оренбурзької губ., з 1865 
— Уфімської губ. В 1895 в У. ут¬ 
ворено с.-д. групу. В 1900 У. двічі 
відвідав В. І. Ленін, який провів 
тут наради з місц. соціал-демокра¬ 
тами. В 1900—01 в У. відбувала 
заслання Н. К. Крупська. В 1903 
утворено Уфімський к-т РСДРП. 
Рад. владу в У. встановлено 26.X 
(8.XI) 1917. З 1922 У.— столиця 
Башк. АРСР. Місто нагороджено 
орденом Жовтневої Революції 
(1974). 
У.— значний індустр. центр рес¬ 
публіки. Провідні галузі — наф¬ 
топереробна та нафтохім. (З наф¬ 
топереробні, синтетичного спир¬ 
ту і гумотех. виробів з-ди, вироб¬ 
ниче об’єднання «Хімпром»), маш.- 
буд. (з-ди по вироби, устаткуван¬ 
ня для гірничодобувної та нафт, 
пром-сті, автомоб. двигунів, при¬ 
ладів, телефонної апаратури, дру¬ 
карських машинок тощо). Вироби, 
буд. матеріалів. Підприємства лег; 
кої (бавовняний комбінат, швейні 
об’єднання «Мир» та ім. 8 Березня) 
і харч, (чаєрозважувальна, конди¬ 
терська ф-ки) пром-сті. Худож¬ 
нє об’єднання «Агідель». В У.— 
Башк. філіал АН СРСР, н.-д. 
ін-ти по переробці нафти, нафто¬ 
хім. виробництв та ін., 7 вузів, 

т. ч. Башкирський університет, 
З серед, спец. навч. заклади. Му¬ 

зеї: краєзнавчий, археології, ху- 
дож. ім. М. В. Нестерова, будин- 
ки-музеї В. І. Леніна та М. Гафу- 
рі. Театри: башк. драми, опери і 
балету, рос. драм., ляльок; філар¬ 
монія, цирк. Уродженцями У. бу¬ 
ли письменники С. Т. Аксаков, 
художник М. В. Нестеров. Тут 
жив і похований поет М. Н. Га- 
фурі. 
УФФІЦІ — державна картинна 
галерея у Флоренції. Засн. бл. 
1575. В У. зберігається цінна збір¬ 
ка італ. живопису 13—18 ст. (тво¬ 
ри Джотто, Мазаччо, П’єро делла 
Франческа, Джорджоне, Леонар- 
до да Вінчі, Рафаеля, Мікелан- 
джело, Корреджо, Тіціана, П. Ве- 
ронезе, Я. Тінторетто, М. Кара- 
ваджо та ін.), а також картини 
нідерландської, флам., голл., 
франц., нім. шкіл; колекція авто¬ 
портретів художників різних кра¬ 
їн; малюнки і гравюри старих італ. 
майстрів, окремі зразки античної 
скульптури. Будинок У. спорудже¬ 
но 1560—85 арх. Дж. Базарі та 
Б. Буонталенті для урядових кан¬ 
целярій. 
Літ.: Галерея Уффици. Флоренция. 
ГАльбом]. М., 1968. 
УХАНЬ — місто на Зх. Китаю, 
адм. ц. провінції Хубей. Розташо¬ 
ване при впадінні р. Ханьшуй в 
р. Янцзи. Вузол з-ць і автошляхів, 
значний порт, доступний для мор. 
суден, аеропорт. З млн. ж. (1974). 
Один з гол. пром. центрів країни. 
Розвинуті важке машинобудуван¬ 
ня (зокрема, вагоно- і верстатобу¬ 
дування, с.-г. і суднобудування, 
виробництво ковальсько-пресового 
устаткування, котлів, металокон - 
струкцій, шарикопідшипників то¬ 

що), а також металургія. Числен¬ 
ні підприємства електротех., наф¬ 
тохім., цем., фарфоро-кераміч- 
ної, деревообр., шкіряно-взут., 
текст, і харч, пром-сті. Ун-т, с.-г., 
пед. та ін. вузи. Філіал АН КНР 
та ін. н.-д. заклади. Музеї. Архіт. 
пам’ятки 13 ст. 
УХВАЛА СУДОВА — в радян¬ 
ському праві рішення суду 1-ї ін¬ 
станції з окремих питань, прий¬ 
няте в судових і розпорядчих за¬ 
сіданнях при розгляді криміналь¬ 
ної чи цивільної справи; будь-яке 
рішення суду 2-ї інстанції й судо¬ 
вих колегій Верховних Судів з 
питань перегляду справи в поряд¬ 
ку судового нагляду. До У. с. на¬ 
лежать і рішення суду про припи¬ 
нення справ, про призначення при¬ 
мусових заходів медичного харак¬ 
теру та ін. Суд постановляє У. с. 
в дорадчій кімнаті, а з окремих 
нескладних питань — порадив¬ 
шись на місці, з занесенням до 
протоколу суд. засідання. У. с. 
можна оскаржити чи опротесту¬ 
вати в разі, якщо нею закінчується 
розгляд справи. Не підлягають ос¬ 
карженню У. с. про у мовно-до¬ 
строкове звільнення від покаран¬ 
ня й заміну покарання м’якшим, 
про зняття судимості тощо. Див. 
також ^Окрема ухвала. 
УХСАЙ Яків Гаврилович [н. 
13 (26). XI 1911, с. Слакбаш, тепер 
Белебеївського р-ну Башк. АРСР] 
— чув. рад. поет, засл. діяч мис¬ 
тецтв Чув. АРСР (з 1945), нар. поет 
Чувашії (з 1950). Член КПРС з 
1943. Учасник Великої Вітчизн. 
війни. Друкуватися почав 1929. 
Автор збірок «Вірші» (1934), 
«Книга радості» (1936), «Сільська 
хроніка» (1937), поем «Золота 
книга народів» (1937; присвячена 
Конституції СРСР), «Казка про 
щастя» (1940). Поеми «Слово про 
один полк» (1943 — 47), «В росій¬ 
ському полі» (1944 — 46), «На 
березі Влтави» (1945 — 47)— про 
події Великої Вітчизн. війни. Се¬ 
ред творів повоєнного часу — ро¬ 
мани у віршах «Перевал» (1952), 
«Лебедине» (1955), «Дід Кельбук» 
(1951—58), поеми, поетична три¬ 
логія «Зірка мого дитинства» 
(1971). У. належать твори для 
дітей, літ.-критичні праці, зокре¬ 
ма про Т. Шевченка. Перекладав 
вірші І. Франка. Нагороджений 
орденами Леніна, Жовтневої Ре¬ 
волюції, ін. орденами, медалями. 
Те.: Укр. перек л,- [Вірші]. 
В кн.: Весняний вітер. К., 1961; [Вір¬ 
ші]. В кн.: Поезія, в. 2. К., 1977; 
[Вірші]. В кн.: Вінок Сеспелю. К.. 
1980; Рос. перек л.— Встреча с 
Чапаевьім. М., 1968; Сзльбийский 
родник. Позмьі. М., 1970; Избран- 
ное. М., 1973; Земля. М., 1980; 
Сельские позмьі. Чебоксари. 1981; 
Избранньїе произведения, т. 1 — 2. М., 
1983. 11. М. Чичканов. 

УХТА — місто респ. підпорядку¬ 
вання Комі АРСР. Розташована 
на р. Ухті. Залізнична станція, 
аеропорт. 95 тис. ж. (1983). Центр 
нафтогазової та нафтопереробної 
пром-сті республіки. З-ди: мех., 
ремонтно-механічний; меблева 
ф-ка. В У.— н.-д. та проектний 
ін-т нафти, індустр. ін-т, 4 серед, 
спец. навч. заклади та ін. Виникла 
1931, місто — з 1943. 
УХТОМСЬКИЙ Дмитро Васильо¬ 
вич [1719, с. Семенівське, тепер 
Первомайського р-ну Яросл. обл. 

— 4 (15). X 1774, с. Архангель¬ 
ське-Дубки, тепер Тул. обл.] — 
рос. архітектор, педагог. Навчав¬ 
ся в Москві в Школі матема¬ 
тичних та навігацьких наук. Пра¬ 
цював під керівництвом арх. І. Мі¬ 
чуріна (1723—41) та І. Коробова 
(1741—44). Споруди У. характер¬ 
ні для рос. барокко серед. 18 ст. 
Твори: проектування та завершен¬ 
ня буд-ва дзвіниці в Троїце-Сер- 
гіевій лаврі, тріумфальні Красні 
ворота (1753—57, не збереглися), 
перебудова після пожежі кол. 
Поштового двору для установ се¬ 
нату (1753—57). Засновник і ке¬ 
рівник першої в Росії архіт. шко¬ 
ли, де навчалися М. Казаков, 
О. Кокорінов, І. Старов та ін. 
Літ.: Михайлов А. И. Архитектор 
Д. В. Ухтомский и его школа. М., 
1954. 

ухтбмський Олексій Володи¬ 
мирович [1876, с. Поздіно Новго¬ 
род. губ. — 17 (30). XII 1905, Лю- 
берці, тепер місто Моск. обл.] — 
учасник революц. руху в Росії, 
машиніст паровоза. Під час рево¬ 
люції 1905—07 — член страйково¬ 
го к-ту Моск.-Казанської з-ці, 
член Центр, бюро спілки залізнич¬ 
ників, керівник бойової дружини. 
Після поразки повстання в Моск¬ 
ві (див. Грудневі збройні повстан¬ 
ня 1905) вивіз з міста поїзд з дру¬ 
жинниками. У. було заарештова¬ 
но і розстріляно карателями, 
ухтбмський Олексій Олек¬ 
сійович [13 (25). VI 1875, с. Вос- 
лома, тепер Рибінського р-ну Яро¬ 
славської обл.— 31 .VIII 1942, 
Ленінград] — рос. рад. фізіолог, 
академік АН СРСР (з 1935). 
Учень М. Є. Введенського. За¬ 
кінчив Петерб. ун-т (1906). З 
1922 і до кінця життя очолював 
кафедру фізіології людини і тва¬ 
рин цього ун-ту (з 1924—Ленінгр. 
ун-т). Праці присвячені вивченню 
осн. закономірностей процесів 
збудження і гальмування. Відкрив 
один з осн. принципів діяльності 
центр, нервової системи, названий 
ним домінантою (див. Домінанта 
у фізіології). Розробляв питання 
про нелінійні залежності в фізіол. 
процесах, про засвоєння ритму 
(режим роботи органа відповідає 
ритму зовн. подразнень) та ін. 
Премія ім. В. І. Леніна, 1932. 
Те.: Собрание сочинений. т. 1—6. Л.. 
1945-62. 
УЧАНСУ — водоспад на р. Учан¬ 
су (Водоспадній), поблизу м. Ял¬ 
ти, найбільший на Кримському 
п-ові. Вода падає майже з прямо¬ 
висного уступу Головного пасма 
Кримських гір. Вис. падіння 
98,5 м. Восени та навесні стік 
значно збільшується, влітку водо¬ 
спад майже пересихає. Навколо 
У.— заповідний ліс з сосни крим¬ 
ської, з вічнозеленими чагарни¬ 
ками (рускус, жасмин, плющ) 
у підліску. Пам’ятка природи. 
Об’єкт туризму. О. В. Єна. 
УЧЙТЕЛЬ Юхим Юлійович [н. 
15 (28).X 1913, Тирасполь] — рос. 
рад. оператор і режисер докумен¬ 
тального кіно, нар. арт. СРСР (з 
1976). Член КПРС з 1940. В 1935 
закінчив операторський ф-т Ле¬ 
нінгр. ін-ту кіноінженерів. Під час 
Великої Вітчизн. війни — фронто¬ 
вий оператор, один з режисерів- 
операторів фільмів «Ленінград у 
боротьбі» (1942), «Прорив блокади 
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Ленінграда» (1944), «Берлін», «Па¬ 
рад Перемоги» (обидва — 1945) та 
ін. Режисер фільмів «Російський 
характер» (1958), «Дочки Росії» 
(1960), «Мир дому твоєму» (1961), 
«Розповіді робітників» (1965), 
«Ленінград — місто-герой», «Вір¬ 
ність» (обидва — 1974) таін. Філь¬ 
ми «Ленінград у боротьбі» і 
«Табір смерті Клоога» (1944) де¬ 
монструвалися на Нюрнберзько¬ 
му процесі як звинувачувальні до¬ 
кументи. Нагороджений орденом 
Леніна, ін. орденами, медалями. 
Держ. премія СРСР, 1943. 
УЧЙТЕЛЬ — спеціаліст, який про¬ 
водить навчальну й виховну робо¬ 
ту з учнями в загальноосвітніх 
школах різних типів. 
В Рад. державі сформувався но¬ 
вий тип нар. У., його праця набула 
високої сусп. значущості. Діяль¬ 
ність У. включає викладання й 
виховання учнів у школі, класне 
керівництво, проведення позаклас- 
ної роботи, допомогу піонер, та 
комсомольській орг-ціям, зв’язок 
з батьками і пропаганду пед. знань 
(див. Класний керівник). На рад. 
У. покладено завдання всебічного 
гармонійного розвитку підростаю¬ 
чого покоління, підготовки молоді 
до праці. У 1925, 1968 і 1978 
відбулись всесоюз. з’їзди У.; 1925, 
1959, 1968 і 1977 — на Україні. 
В СРСР працює понад 2,7 млн. 
У. (1983). Встановлено звання на¬ 
родний учитель СРСР (1977), за¬ 
служений учитель союзних (зок¬ 
рема в УРСР, 1940) і авт. рес¬ 
публік, медалі — Н. К. Крупської 
(М-во освіти СРСР), К. Д. Ушин- 
ського (РРФСР), А. С. Макарен- 
ка (УРСР), X. Абовяна (Вірм. 
РСР), Я. С. Гогебашвілі (Груз. 
РСР). Кращих учителів удостоєно 
звання Героя Соціалістичної Пра¬ 
ці. Сотні У. Рад. України обрано 
депутатами Верховної Ради СРСР, 
Верховної Ради УРСР, ін. Рад 
нар. депутатів. Щороку першої не¬ 
ділі жовтня відзначається День У. 
Підготовку У. в Рад. Союзі здійс¬ 
нюють в ун-тах, у 240 пед. ін-тах 
(в т. ч. в ЗО пед. ін-тах і 9 ун-тах 
УРСР), пед. уч-щах (див. Педа¬ 
гогічна освіта). 
Підвищують свою кваліфіка¬ 
цію У. в Інститутах вдоскона¬ 
лення вчителів. Пед. досліджен¬ 
ня проводяться в Академії педаго¬ 
гічних наук СРСР, зокрема на 
Україні — в Педагогіки науково- 
дослідному інституті УРСР, 
Психології науково-дослідному 
інституті УРСР; обміну передо¬ 
вим пед. досвідом сприяють район¬ 
ні і міські методичні кабінети, 
будинки працівників освіти, пе¬ 
дагогічні товариства, педагогічні 
читання. Для У. видаються газети 
і журнали (на Україні — «Почат¬ 
кова школа», «Радянська освіта», 
«Радянська школа», «Дошкіль¬ 
не виховання, «Українська мова 
і література в школі», «Русский 
язик и литература в школах 
УССР»). Д. Ф. Ніколенко. 
«УЧИТЕЛЬ» — журнал буржуаз¬ 
но-ліберального напряму для вчи¬ 
телів Галичини, орган «Україн¬ 
ського педагогічного товариства» 
(див. «Рідна школа»). Виходив 
1889—1914 у Львові. Вміщував 
статті з педагогіки, психології, а 
також наук.-популярні нариси з 
різних галузей знань. «У.» також 

систематично інформував про роз¬ 
виток шкільної справи на Україні, 
в Росії, в Зх. Європі. В журналі 
виступали і прогресивні письмен¬ 
ники та вчені: І. Франко, В. Ле- 
вицький, С. Балей, В. Щурат, 
І. Верхратський та ін. 
УЧЙТЕЛЬСЬКІ ІНСТИТУТИ — 
навч. заклади для підготовки вчи¬ 
телів середніх класів загальноосв. 
шкіл, що дають незакінчену вищу 
пед. освіту. В Росії перший У. і. 
відкрито 1817 при Гол. пед. ін-ті 
в Петербурзі. У. і. готували вчите¬ 
лів для повітових училищ, пара¬ 
фіяльних шкіл і училищ, а з 
1912 — для вищих початкових 
училищ і міських училищ. У ряді 
зарубіж. країн У. і. готують учи¬ 
телів для старших класів нар. 
шкіл, вищих поч. шкіл та ін. В 
1934 в СРСР у зв’язку з переходом 
до заг. семирічного навчання орга¬ 
нізовано дворічні У. і., які готува¬ 
ли вчителів 5 — 7 класів загально¬ 
осв. школи з мови й л-ри, матема¬ 
тики, фізики, географії, історії, 
фіз. виховання та ін. навч. пред¬ 
метів. Створювалися гол. чином 
при пед. ін-тах; навч.-виховну 
роботу будували за типом пед. 
ін-тів. У 50-х рр. у зв’язку з роз¬ 
витком серед, освіти мережу У. і. 
значно скорочено, а згодом части¬ 
ну їх реорганізовано в пед. ін-ти, 
на базі інших створено пед. уч-ща. 
Див. Педагогічна освіта. 

І. В. Капрлюї'їний. 

УЧЙТЕЛЬСЬКІ СЕМІНАРіТ — 
педагогічні навч. заклади для під¬ 
готовки вчителів поч. шкіл. Пер¬ 
ші навч. заклади такого типу ви¬ 
никли в Німеччині в 17 ст., у Ро¬ 
сії — 1779 при Моск. ун-ті, 1786 — 
у Петербурзі. Поширення набули 
з 60-х рр. 19 ст. На Україні перші 
У. с. відкрито в Коростишеві й 
Острогу Волин. губ., у Вовчансь- 
ку Харків, губ. та ін. В основу ді¬ 
яльності У. с. покладено «Проект 
учительської семінарії», створе¬ 
ний К. Д. Ушинським. До У. с. 
приймали осіб, які закінчили дво¬ 
класні початкові училища. Нав¬ 
чання тривало 3—4 роки. На поч. 
1917 у Росії налічувалася 171 
У. с., зокрема на Україні — 26. 
Див. Педагогічна освіта. 

П. Д. Солому ха. 

учГння — вид діяльності люди¬ 
ни, що полягає в засвоєнні знань 
й оволодінні уміннями й навичка¬ 
ми. В широкому розумінні — ово¬ 
лодіння сусп. досвідом в його уза¬ 
гальненому вигляді, в шкільних 
умовах — одна з складових проце¬ 
су навчання, керованого учите¬ 
лем. Гол. функціями У. є пізна¬ 
вальна, розвиваюча і виховна. 
Компонентами У. виступають ме¬ 
та, мотиви, зміст, засоби роботи, 
результати. У. проводиться за та¬ 
кими етапами: мотивація, усвідом¬ 
лення мети і завдань (уроку, 
домашнього завдання, самостійної 
роботи при самоосвіті)', сприйман¬ 
ня нового матеріалу з різних дже¬ 
рел; осмислення, логічна обробка 
інформації; узагальнення й систе¬ 
матизація; закріплення знань, 
умінь і навичок; застосування їх у 
різних умовах; самоконтроль і 
корекція одержаних результатів. 
Етапи учіння динамічні, залежно 
від гол. дидактичних цілей нав¬ 
чання вони можуть поєднуватись, 
скорочуватись тощо. Учні відрізня¬ 

ються за здібностями до У., ти¬ 
пом мислення й пам’яті, розвит¬ 
ком мовлення, рівнем працездат¬ 
ності, провідними рисами особи¬ 
стості. У. і його результати багато 
в чому залежать від майстерності 
вчителя. Див. також Програмоване 
навчання. 
Літ.: Маркова А. К., Орлов А. Б., 
Фридман Л. М. Мотивация учення 
и ее воспитание у школьников. М., 
1983. „ В. Ф. Па-памарчук. 
УЧНІВСТВО — в СРСР одна з 
форм безплатного професійного 
навчання з метою підготовки ква¬ 
ліфікованих робітничих кадрів без¬ 
посередньо на виробництві. На 
підприємствах передбачене для 
молоді, яка поступає на роботу піс¬ 
ля закінчення загальноосв. школи 
(див. Наставництво), а також 
для осіб, які міняють професію 
або здобувають суміжні професії. 
У. здійснюється також у процесі 
навчання в навч.-курсових ком¬ 
бінатах, навч. пунктах, на кур¬ 
сах, створених на підприємствах 
(з відривом або без відриву від 
виробництва). Теор. і виробниче 
навчання на підприємстві прово¬ 
диться в межах робочого часу. В 
1979 прийнято постанову ЦК КПРС 
і Ради Міністрів СРСР «Про захо¬ 
ди по дальшому вдосконаленню 
підготовки і підвищення кваліфі¬ 
кації робітників на виробництві». 
Щороку в СРСР здобувають нові 
професії на виробництві бл. 6 млн. 
чол. Див. також Професійно-тех¬ 
нічна освіта, Професійно-техніч¬ 
ні навчальні заклади, Технічні 
училища в СРСР. 
Літ.: Батьішев С. Я. Актуальньїе 
проблеми подготовки рабочих вьісо- 
кой квалификации. М., 1979. 

Н. Г. Ничкало. 

УЧНІВСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ — 
об’єднання школярів, покликані 
брати участь у вихованні дит. 
колективу. В СРСР осн. школою 
комуністичного виховання школя¬ 
рів мол. і серед, класів є Всесоюз¬ 
на піонерська організація імені 
В. І. Леніна. При піонер, орг-ції 
створюються жовтенятські групи 
(див. Жовтенята). Учні віком 
від 14 років вступають у ряди 
Всесоюзної Ленінської Комуні¬ 
стичної Спілки Молоді. Крім цих 
громад, об’єднань, у школі діє уч¬ 
нівський комітет (учком)—вико¬ 
навчий орган загальношкільного 
колективу, до функцій якого вхо¬ 
дить розв’язання поточних питань 
роботи, госп. завдань, орг-ція чер¬ 
гувань тощо. В деяких школах за¬ 
мість учкому діють старостати, ра¬ 
ди активу, ради командирів тощо. 
З метою орг-ції трудового навчання 
й виховання з числа старшоклас¬ 
ників створюють постійно діючі 
учнівські виробничі бригади, ліс¬ 
ництва, сезонні табори праці й від¬ 
починку. ф. К. Ковальчук. 

УЧЧЕЛЛО Паоло (Ііссеїіо; влас¬ 
не Паоло ді Доно; 1397, Флорен¬ 
ція — 10.XII 1475, там же) — італ. 
живописець Флорентійської шко¬ 
ли живопису. В 1407—14 навчався 
в майстерні Л. Гіберті. Крім Фло¬ 
ренції, працював у Венеції, Падуї 
та Урбіно. Один з перших в Італії 
звернувся до батального жанру. 
Твори: фрески в соборі (кінний 
портрет кондотьєра Дж. Акуто, 
1436) та в Кьйостро Верде в церк¬ 
ві Санта-Марія Новелла (серед. 
30-х рр. 15 ст. та бл. 1450) — у 

УЧЧЕЛЛО 

О. О. Ухтомський. 

Ю. Ю. Учитель. 

Ушмаль. 
Частина фриза «Монас¬ 
тиря». 
Вхід до «Палацу прави¬ 
теля». 
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УШАКЕВИЧ 

М. М. Ушаков. 

С. Ф. Ушаков. Іко¬ 
на «Великий архієрей». 
1656 — 57. Державний 
історичний музей. Мос¬ 
ква. 

Ф. Ф. Ушаков. 

Орден Ушакова 1-го 
ступеня. 

Флоренції; три картини з епізода¬ 
ми битви при Сан-Романо (серед. 
50-х рр. 15 ст.), «Битва св. Георгія 
з драконом»; портрети та ін. Кар¬ 
тини У. зберігаються в галереї 
Уффіці у Флоренції, в Дуврі, 
Нац. галереї в Лондоні. 
УШАКЄВИЧ Василь (рр. н. і см. 
невід.) — укр. гравер 2-ї пол. 17 — 
поч. 18 ст. Працював у Львові. 
Автор гравюр до видань «Тріоді 
львівської» (1663), львів. чАпо¬ 
стола» (1685), «Тріоді постної» 
(1717) та ін. 
УІИАКбВ Дмит ро Миколайович 
[12 (24).І 1873, Москва — 17.ІУ 
1942, Ташкент] — рос. рад. мово¬ 
знавець, чл.-кор. АН СРСР (з 
1939). Закінчив Моск. ун-т (1895), 
професор цього ун-ту (з 1918). 
Один із засновників і голова 
(1915—31) Моск. діалектологічної 
комісії. Брав участь у підготовці 
реформи рос. орфографії 1917— 
18. Автор праць з заг. мовознавст¬ 
ва, діалектології, орфографії, ор¬ 
фоепії, лексикографії. Один з 
укладачів і гол. редактор «Гол¬ 
кового словаря русского язьїка» 
(М., т. 1—4, 1935—40), уклав 
«Орфографический словарь рус¬ 
ского язьїка» (М., 1934, 31-е вид., 
1976). 
УШАК0В Микола Миколайович 
[25.V (6.VI) 1899, м. Ростов, тепер 
Ростовського р-ну Ярославської 
обл.— 17.XI 1973, Київ] — рос. 
рад. письменник. Закінчив Київ, 
ін-т нар. господарства (1924). Жив 
і працював на Україні. Перша 
книга віршів— «Весна республіки» 
(1927). У віршах зб. «Гарячий цех» 
(1933), «Мандрівки» (1940), «Пів¬ 
нічне сяйво» (1947), «Веснопалац» 
(1962), «Теодоліт» (1967) та ін. 
відобразив життя рад. республік, 
зокрема України, ленінську друж¬ 
бу народів. «Повість швидкоплин¬ 
них літ» — про минуле й сучасне 
Києва. Перекладав твори Т. Шев¬ 
ченка, І. Франка, Лесі Українки, 
М. Коцюбинського. Нагороджений 
орденом Леніна, ін. орденами, 
медалями. Держ. премія УРСР ім. 
Т. Г. Шевченка, 1973. 
Те.: Я рифмьі не боюсь глагольной. 
М., 1970; Мои глаза. К., 1972; Сочи- 
нения, т. 1—2. К., 1979; Стихотворе- 
ния и позмьі. Л., 1980. 
Літ.: Тельпугов В. Николай Ушаков. 
М., 1961. 

УШАКбВ Симон (Пимон) Федоро¬ 
вич (1626, Москва — 25.VI 1686, 
там же) — рос. живописець і гра¬ 
вер. У 1648—64 працював у Сріб¬ 
ній і Золотій палатах у Москві, 
де створював малюнки для ішапо- 
рів, гравюр, монет тощо. З 1664 — 
в Оружейній палаті, керівник 
іконописної майстерні. Писав іко¬ 
ни, парсуни, мініатюри, карти, 
плани. Автор фресок в Архангель¬ 
ському та Успенському соборах 
(1660), розписував царську палату 
(1657), стіни Грановитої палати 
(1668), усі — в Моск. Кремлі, 
виконав ікони для церкви Трійці 
в Нікітниках (1656—57). Автор 
ікон «Вседержитель», «Казанська 
богоматір», «Владимирська богома- 
тір», «Успіння» (1663, у співавт.), 
«Трійця» (1671), «Нерукотвор¬ 
ний Спас» (1677) та ін. Свої есте¬ 
тичні погляди виклав у праці 
«Слово к люботщательному икон- 
ного писання» (бл. 1666). Твори 
У. зберігаються в ДТГ у Москві, 

ДРМ у Ленінграді, Київ, музеї 
рос. мистецтва. Серед учнів У.— 
Г. Зінов’єв, І. Максимов, Т. Фі- 
латьєв, К. Уланов. 
Літ.: Леонов А. И. Симон Ушаков. 
М.—Л., 1945; Ананьева Т. А. Симон 
Ушаков. Альбом репродукций. Л., 
1971. 

У Ш А К (З В Федір Федорович 
[травень 1744, с. Бурнаково, тепер 
Тутаєвського р-ну Яросл. обл.— 
2 (14). X 1817, с. Алексєєвка, тепер 
Темниковського р-ну Морд. АРСР] 
— рос. флотоводець, адмірал (з 
1799). З дворян. Закінчив Мор. 
кадетський корпус (1766). Учасник 
рос.-тур. воєн 1768—74, 1787—91. 
В 1785 брав участь у будівництві 
Севастопольської військ.-мор. ба¬ 
зи. З 1790 — команд. Чорномор¬ 
ським флотом, який здобув пере¬ 
моги над турками в мор. бит¬ 
вах—Керченській і біля о. Тендри 
(1790), біля мису Каліакрія (1791). 
Під час війни проти Франції бу¬ 
ло успішно проведено Середземно¬ 
морський похід Уиіакова 1798— 
1800. У. розробив і застосував так¬ 
тику маневру, нові форми мор. 
бою, вміло координував дії флоту 
3 сухопутними військами. Іменем 
У. названо бухту в Баренцовому 
м. і мис на узбережжі Охотського 
м. В1944 в СРСР встановлено Уша¬ 
кова орден і медаль його імені. 
УШАК0ВА бРДЕН — рад. вій¬ 
ськовий орден, встановлений Ука¬ 
зом Президії Верховної Ради 
СРСР від З.ІИ 1944. Цим орденом 
нагороджують офіцерів Військ.- 
Мор. Флоту за видатні успіхи в 
розробленні, здійсненні й забезпе¬ 
ченні активних морських операцій, 
в результаті чого досягнуто перемо¬ 
ги над ворогом, який мав чисельну 
перевагу. У. о. має 1-й (вищий) і 
2-й ступені. Знак ордена 1-го сту¬ 
пеня виготовляється з платини. 
Всього за роки Великої Вітчизн. 
війни У. о. обох ступенів нагоро¬ 
джено понад 200 чол. 
ушЄбті — магічні фігурки у ви¬ 
гляді мумій або людей з кирками 
і мотиками, що їх клали в похован¬ 
ня в Стародавньому Єгипті. За ві¬ 
руванням давніх єгиптян, повинні 
були заміняти померлого на робо¬ 
тах у загробних полях Осіріса. 
УШЙНСЬКИЙ Костянтин Дмит¬ 
рович [19.11 (2.III) 1823 (за ін¬ 
шими даними, 1824), Тула — 
21 (за іншими даними, 22). XII 
1870 (2.1 1871), Одеса, похований 
у Києві] — російський педагог- 
демократ, основоположник вітчиз¬ 
няної наукової педагогіки й народ¬ 
ної школи в Росії. Дитинство про¬ 
вів поблизу м. Новгорода-Сівер- 
ського на Чернігівщині. Навчався 
в Новгород-Сіверській гімназії. 
У 1844 закінчив юрид. ф-т Моск. 
ун-ту. В 1846 — 49 — професор 
Демидов. юрид. ліцею у Ярослав¬ 
лі. З 1854 — викладач рос. сло¬ 
весності та юрид. предметів Гат- 
чинського сирітського ін-ту, 1855— 
59 — інспектор його класів. З 
1859 — інспектор Смольного ін-ту 
шляхетних дівчат, з 1860 — редак¬ 
тор «Журнала Министерства на¬ 
родного просвещения». Наприкін¬ 
ці 1861 У. усунуто з посади ре¬ 
дактора, а 1862 — й від роботи 
в ін-ті через неблагонадійність. В 
1862—67 жив за кордоном, де вив¬ 
чав стан шкільної справи. В пед. 
системі У. важливе місце посідає 

вчення про мету виховання, що 
визначалася ним як підготовка 
людини до життя і праці, як фор¬ 
мування в людини почуття обо¬ 
в’язку перед народом. У. обстою¬ 
вав думку, що кожний народ має 
право мати школу рідною мовою, 
засуджував царизм за заборону 
вивчення укр. мови в школах Ук¬ 
раїни. Створив цілісну дидактичну 
систему. Визначив осн. шляхи й 
засоби розвиваючого навчання, був 
поборником класно-урочної систе¬ 
ми навчання, врахування вікових 
і психологічних особливостей ді¬ 
тей. Надавав важливого значення 
праці в психологічному й фіз. 
розвитку людини, вказував на ке¬ 
рівну роль школи й особи вчителя 
у вихованні дітей. Склав підручни¬ 
ки для поч. навчання «Дитячий 
світ і Хрестоматія» (1861) та «Рід¬ 
не слово» (1864), в яких наук, рі¬ 
вень знань поєднувався з доступ¬ 
ністю, яскравістю викладу і слу¬ 
жив завданням морального й есте¬ 
тичного виховання. Вчення У. ма¬ 
ло значний вплив на розвиток про¬ 
гресивної пед. думки багатьох 
народів Росії та ін. країн. В 
РРФСР встановлено медаль К. Д. 
Ушинського, в АПН СРСР — пре¬ 
мію ім. К. Д. Ушинського, в УРСР 
ім’я У. присвоєно Одеському пед. 
ін-ту, кільком загальноосв. шко¬ 
лам, у Києві У. встановлено па¬ 
м’ятник. 
Те.: Укр. перек л.— Твори, т. 1— 
6. К., 1952—55; Вибрані [педагогічні 
твори, т. 1—2. К., 1983. 
Літ.: Чавдаров С. X., Даденков М. Ф. 
К. Д. Ушинський. К., 1945; Гонча- 
ров Н. К. Педагогическая система 
К. Д. Ушинского. М., 1974; Педаго¬ 
гічні ідеї К. Д. Ушинського. К., 1974; 
Лордкипанидзе Д. О. Педагогическое 
учение К. Д. Ушинского. Тбилиси, 
1974; Новое об Ушинском. Ярославль, 
1981. Н. П. Каленгіченко. 

УШЙЦЯ — річка в Хмельн. обл. 
УРСР, ліва прит. Дністра. Довж. 
122 км, площа бас. 1420 км2. Тече 
Подільською височиною у вузькій 
долині, порожиста. Живлення до¬ 
щове й снігове. Воду частково ви¬ 
користовують для зрошування. 
Рибництво. У долині річки, побли¬ 
зу с. Старої Ушиці, виявлено за¬ 
лишки поселення трипільської 
культури. 
УШМА/ІЬ — один з культурних 
і політ, центрів давніх майя на 
п-ові Юкатан (Мексіка). В кін. 
10 ст. У. володіло плем’я тутуль- 
шив, що мало зв’язки з тольте- 
ками. В 13—15 ст. У. і осн. міста 
майя Майяпан і Чічен-Іца вели 
міжусобні війни за політ, воло¬ 
дарювання на Юкатані. Можливо, 
на поч. 13 ст. У. був розгромлений 
військами Майяпана. Руїни У. 
досліджуються з 19 ст. Проведена 
часткова реставрація будівель. Се¬ 
ред численних пам’яток монумен¬ 
тальної архітектури найзначніші: 
«Палац правителя», багато прикра¬ 
шений скульптурою і мозаїчним 
фризом з 20 тис. окремих пластин, 
«Будинок чарівника» — храм на 
піраміді (ЗО м заввишки), «Голу¬ 
б’ятня», «Жіночий монастир» та 
ін. Іл. див. на с. 519. 
УЩЕЛИНА — глибока вузька до¬ 
лина з стрімкими схилами. Харак¬ 
терна для гірських річок. Утворю¬ 
ється внаслідок глибинного розми¬ 
ву щільних корінних порід. Гли¬ 
бина У., як правило, перевищує 
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її ширину. На відміну від каньйо¬ 
нів, днище У. не повністю зайняте 
річищем. 
ущільнені посіви — вирощу¬ 
вання двох і більше с.-г. культур 
на одній і тій же ділянці для ефек¬ 
тивнішого використання землі і 
площі живлення рослин протягом 
вегетаційного періоду. У. п. 
гарантують максимальний ви¬ 
хід с.-г. продукції при найменших 
затратах праці. В У. п., як прави¬ 
ло, поєднують рослини скоростиг¬ 
лі й пізньостиглі та рослини з неод¬ 
наковими вимогами до умов зов¬ 
нішнього середовища (див. Про¬ 
міжні культури). На Україні у 
кормовиробництві широко застосо¬ 
вують сумісні У. п. — кукурудзи 
з бобовими (люпином, горохом, 
соєю тощо), які збагачують корми 
на протеїн, а грунт — на азот; з 
гарбузами, кабачками, суданською 
травою, іншими кормовими куль¬ 
турами. В. П. Гудзь. 

УЩІЛЬНЕННЯ ГРУНТІВ — 
штучне підвищення ЩІЛЬНОСТІ 
грунтів, яке спричинюється змен¬ 
шенням об’єму порожнин (пор) в 
них і не супроводиться докорін¬ 
ною зміною фіз.-хім. стану грун¬ 
ту. В результаті ущільнення грунт 
набуває залишкової деформації, 
яка характеризує ступінь У. г., 
оцінюваний щільністю грунту 
(об’ємною масою його мінеральної 
частини — скелета). Ущільненням 
зменшують осідання споруди (див. 
також Осідання грунту), підви¬ 
щують міцність і знижують водо¬ 
проникність грунту. Розрізняють 
У. г. поверхневе й глибинне. Для 
поверхневого У. г. застосовують 
котки дорожні, трамбувальні ма¬ 
шини, віброплити та ін. Глибинне 
У. г. здійснюють за допомогою 
залізобетонних паль, гідровібро- 
ущільнюванням або ін. способом. 
До У. г. вдаються у гідротех., 
автодорожньому, залізничному та 
цивільному буд-ві. Див. також За¬ 
кріплення грунтів. 
уЛва — психічний процес, що по¬ 
лягає у створенні людиною нових 
образів, думок на основі її попе¬ 
реднього досвіду. У. тісно пов’я¬ 
зана з абстрагуючою діяльністю 
мислення. В тлумаченні У. рад. 
психологія керується діалектико- 
матеріалістичним розумінням її 
як складного психіч. процесу ві¬ 
дображення дійсності, зумовлено 
го в кінцевому результаті мате¬ 
ріальними умовами життя суспіль¬ 
ства. У.— суто людська психічна 
властивість, що виникла й розви¬ 
вається в процесі праці й потреби 
людини виходити за межі безпо¬ 
середньо існуючого, передбачати 
результати своїх дій. У. класифі¬ 
кують за ступенем умисності (до¬ 
вільна й мимовільна), активності 
(відтворююча й творча), узагаль¬ 
неності образів (абстрактна й кон¬ 
кретна) й за змістом і видами про- 
фес. діяльності. Особливим видом 
У. є мрія, що полягає в створенні 
образів бажаного майбутнього. 
Виняткова роль у наук.-тех. і со¬ 
ціальному прогресі належить твор¬ 
чій У. Розвиток У.— необхідний 
фактор підготовки підростаючого 
покоління до творчої діяльності. 
Літ.: Роменець В. А. Психологія 
творчості. К., 1971; Дудецкий А. Я. 
Теоретические вопросьі воображения 
и творчества. Смоленск, 1974; Проб¬ 

леми управлений интеллектуальной 
деятельностью. Тбилиси, 1974. 

Т. І. Сущенко. 

УЯВЛЕННЯ — збережений і від¬ 
творюваний у свідомості чуттєво- 
наочний образ раніше сприйнятих 
предметів чи явищ дійсності. В ос¬ 
нові У. лежить актуалізація мне- 
мічних (минулих) слідів у мозку 
людини, минулий досвід, попередні 
сприймання й відчуття. У.— фор¬ 
ма чуттєвого відображення суб’єк¬ 
том навколишнього світу (див. та¬ 
кож Ейдетизм). Проте в У. за¬ 
кладено значний елемент узагаль¬ 
нення, тому воно є перехідним сту¬ 
пенем від сприйняття до мислення. 
Тісно пов’язане з мовленням. Роз¬ 
різняють У. пам’яті й У. фантазії. 
У. виконує пізнавальну й регуля¬ 
тивну функції; пов’язане з мину¬ 
лою, теперішньою й майбутньою 
діяльністю. У будь-якому акті 
довільної діяльності людина ство¬ 
рює У. мети й бажаного результа¬ 
ту. Зіставляючи У. очікуваного й 
реального, суб’єкт здійснює са¬ 
моконтроль і свідому регуляцію 
діяльності (див. також Самоспо¬ 
стереження). Термін «уявлення» 
має і значення неповного, приблиз¬ 
ного, попереднього знання. 

С. П. Бочарова. 

УЯВНІ ЧЙСЛА — числа виду 
а + Ьі, де а і Ь ^ 0—дійсні числа, 
а. і — т. з. уявна одиниця 
(і2 = — 1). У. ч. — окремий випа¬ 
док комплексних чисел. Числа ви¬ 
ду Ьі наз. чисто уявними. 

Ф — двадцять четверта буква укр. 
алфавіту. Є в усіх алфавітах, ство¬ 
рених на слов’яно-кириличній 
графічній основі. За формою на¬ 
креслення — видозмінена кирилич¬ 
на літера, що походить від грець¬ 
кої. В сучасній укр. літ. мові бук¬ 
вою чф» позначають шумний щі¬ 
линний глухий губнозубний приго¬ 
лосний звук, який може бути 
твердий (ліфт, міф, фаза) і на- 
півпом’якшений — перед і (фінік, 
фірма). Вживається в словах ін¬ 
шомовного походження, зрідка — 
в звуконаслідувальних словах. 
ФАБ’Єн (РаЬіеп; справж. ім’я 
і прізв. — П’єр Жорж; 1919, 
Париж — грудень 1944, Абзем, 
Верхній Рейн) — герой франц. 
Руху Опору. Член Франц. ком 
партії з 1936. В 1936 — 38 бо¬ 
ровся в лавах Інтернаціональних 
бригад в Іспанії. Після окупації 
Франції нім.-фашист, військами 
1940 став одним з перших керів¬ 
ників загонів франтирерів і пар¬ 
тизанів. Один з організаторів і 
керівників Паризького повстання 
1944. Загинув на фронті. 
«ФАБІАНСЬКЕ ТОВАРИСТВО» 
— реформістська організація у 
Великобританії. Засн. 1884. На¬ 
звана за ім’ям рим. держ. діяча 
фабія Максима. Серед засновни¬ 
ків і провідних діячів «Ф. т.» бу¬ 
ли подружжя Вебб, Дж. Б. Шоу, 
Г. Уеллс. Після утворення Лейбо¬ 

ристської партії (1900) чФ. т.» 
ввійшло до її складу на правах 
колективного члена. чФ. т.» за¬ 
перечує класову боротьбу пролета¬ 
ріату, виступає за «класовий мир» і 
компроміс з буржуазією. Відігра¬ 
вало і відіграє роль одного з про¬ 
відників бурж. впливу на робітн. 
клас, розсадника опортуністичних і 
соціал-шовіністичних ідей в англ. 
робітн. русі. Див. Фабіанський 
Соціалізм. Ю. М. Барабанов. 

фабіанським соціалізм— 
буржуазно-ліберальна течія в 
англійському утопічному соціаліз¬ 
мі. Зародився наприкінці 19 ст. 
у чФабіанському товаристві». 
Вважаючи соціалізм неминучим 
результатом екон. розвитку, фа¬ 
біанці заперечують революцію і 
класову боротьбу, обстоюють ево¬ 
люційно-реформістський шлях роз¬ 
витку. Вони твердять, нібито пере¬ 
хід від капіталізму до соціалізму 
можливий шляхом дрібних ре¬ 
форм, поступових перетворень сус¬ 
пільства. В. І. Ленін визначав фа 
біанство як «найбільш закінчений 
вираз опортунізму і ліберальної 
робітничої політики» (Повне зібр. 
тв., т. 26, с. 252). Ф. с. є одним 
із джерел ідеології су час. рефор¬ 
мізму. Н. І. Обушний. 
ФАБІИ МАКСЙМ Квінт Кунк- 
татор (Оиіпіиз ЕаЬіиз Махипиз 
Сипсіаіог; 275—203 до н. е.) — 
держ. діяч і полководець Старо¬ 
давнього Риму. Походив з патри¬ 
ціанського роду Флавіїв. Під час 
2-ї^ Пунічної війни (див. Пунічні 
війни) очолив римські війська в 
боротьбі проти армії Ганнібала, 
що висадилася в Італії. Прагну¬ 
чи шляхом затягування війни ви¬ 
снажити сили ворога, уникав рішу¬ 
чих зіткнень, вступаючи лише в 
дрібні сутички (звідси й прізви¬ 
сько Кунктатор — Повільний). 
ФАБЛіО, фабльо (франц. ГаЬИаи, 
від лат. ГаЬиІа — байка, розповідь) 
— невеликі віршовані оповідання 
комічного або сатирич. змісту (ча¬ 
сто спрямовані проти соціальних 
і моральних вад середньовіч¬ 
ного суспільства). Були поширені 
в Пн. Франції в 12 — 1-й поло¬ 
вині 14 ст. Породжені середньо¬ 
вічною міською літературою, хоч 
мали поширення і в феодально- 
лицарському середовищі. Основа 
Ф.— фольклорна (побутовий анек¬ 
дот). Виражали переважно ідео¬ 
логію міських верств населення. 
Видання: Рос. перекл.- Фаблио. 
Старофранцузские новелльї. М., 1971. 

Д. С. Наливайко. 

ФАБРИКА (лат. ГаЬгіса — 
майстерня) — форма організації 
промислового виробництва, осно¬ 
ваного на застосуванні системи 
машин; вища стадія розвитку ка¬ 
піталістичної промисловості, якій 
передували проста капіталістична 
кооперащя і мануфактура. В 
політ.-екон. розумінні поняття 
«фабрика» і завод тотожні. Ви¬ 
никла в останній третині 18 ст. — 
1-й чверті 19 ст. внаслідок промис¬ 
лового перевороту. На Ф. збе¬ 
рігається характерна для ману¬ 
фактури кооперація праці, осно¬ 
вана на поділі пращ найманих 
робітників. Але вона виступає не 
як поєднання праці робітників, 
що здійснюють окремі операції, 
а як комбінація різних спеціалізо¬ 
ваних одночасно діючих машин. 

ФАБРИКА. 

К. Д. Ушинський. 

Пам’ятник К. Д. У шин 
ському в Києві. Скуль¬ 
птор О. П. Скобликов, 
архітектор А. Ф. Ігна- 
щенко. Фрагмент. 1974. 
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ФАБРИКА-КУХНЯ 

Я. Ф. Фабріціус. 

Танцюючий Фавв. 
Бронза. 1 ст. Будинок 
фавна. Помпеї. Націо¬ 
нальний археологічний 
музей Неаполя. 

Капіталістична Ф., створюючи 
можливості підвищення ефектив¬ 
ності праці, виступає продуктив¬ 
ною силою капіталу, яка викори¬ 
стовується для експлуатації най¬ 
маної праці й одержання додатко¬ 
вої вартості. Становлення й 
розвиток фаб.-зав. системи відбу¬ 
валися нерівномірно й суперечли¬ 
во. Перше місце з кінця 18 ст. 
щодо розвитку фабричної системи 
посідала Англія, на поч. 20 ст. 
її випереджають Німеччина, США. 
В Росії першу бавовнопрядильну 
і бавовноткацьку Ф. (Олександ¬ 
рійська мануфактура) засновано 
1799, перший маш.-оуд. з-д Берда 
в Петербурзі створено 1795. Істор. 
значення фабричного вироби., ве¬ 
ликої машинної індустрії полягає 
в тому, що, досягаючи свого най¬ 
вищого розвитку, воно сприяє 
зростанню ч згуртованості, органі¬ 
зованості й свідомості робітн. кла 
су, розвиткові його боротьби про¬ 
ти влади капіталу, за соціальні 
перетворення і створює об’єктив¬ 
ні й суб’єктивні передумови соціа¬ 
лізму. В умовах науково-техніч¬ 
ної революції відбувається даль¬ 
ший розвиток фабричного вироби., 
постійно видозмінюються засоби 
виробництва в результаті елект¬ 
рифікації, виникнення машин з 
програмним керуванням, машин- 
автоматів і автом. ліній (див. 
Автоматизація виробництва). Ф. 
(завод) все більше поступаєть¬ 
ся місцем комплексу підприємств, 
об’єднанням різних типів, в які 
вона входить як технологічна лан¬ 
ка. Соціалістична Ф. основана на 
сусп. (загальнонародній) власно¬ 
сті на засоби вироби., кооперації 
праці вільних від експлуатації 
робітників, які працюють на себе 
і своє суспільство. Див. також Со¬ 
ціалістичне державне виробниче 
підприємство. н. П. Баранова. 

фАбрика-кУхня — в СРСР 
велике механізоване підприємст¬ 
во громадського харчування, що 
реалізує виготовлені ним страви 
у власних обідніх залах та готує 
напівфабрикати, кулінарні й кон¬ 
дитерські вироби для доготовоч 
них підприємств і продовольчих та 
кулінарних магазинів. Крім того, 
на Ф.-к. є цехи для переробки 
відходів вироби, на крохмаль, же¬ 
латин тощо. 
ФАБРЙЧНЕ ЗАКОНОДАВСТ¬ 
ВО — сукупність правових актів, 
які регулювали умови праці ро¬ 
бітників на фабриках і заводах в 
період пром. капіталізму. Виник¬ 
нення і розвиток Ф. з. зумовлюва¬ 
лися екон. і політ, боротьбою ро¬ 
бітн. класу проти капіталістичної 
експлуатації. Першими фабрични 
ми законами були акти парламен¬ 
ту Великобританії 1802 і 1819, які 
регламентували умови праці дітей 
і підлітків у текстильній пром-сті. 
Поступово дія Ф. з. поширилася 
на ін. галузі пром-сті. В серед. 19 
ст. фабричні закони було прийня¬ 
то в ряді країн Зх. Європи (напр., 
у Франції — закон про працю ді¬ 
тей і підлітків 1841, у Німеччині — 
Пром. статут 1869 тощо). В дорево- 
люц. Росії Ф. з. почало розповсю¬ 
джуватися після скасування кріпо¬ 
сного права (1861). У 1882 видано 
закон про умови праці дітей, який, 
зокрема, встановлював для них 
8-годинний робочий день, 1886 — 

правила наймання робітників на 
пром. підприємства та ін. Доклад¬ 
ний аналіз класової суті Ф. з. в 
Росії дав В. І. Ленін у творах 
«Пояснення закону про штрафи, 
що їх стягають з робітників на 
фабриках і заводах» (див. Повне 
зібр. тв., т. 2, с. 15—58) і «Новий 
фабричний закон» (там же, с. 251 — 
300). В епоху імперіалізму сфера 
законодавчого регулювання умов 
праці найманих робітників роз¬ 
ширилася, таке законодавство по¬ 
чали називати трудовим, але за 
своєю суттю трудове законодавст¬ 
во капіталістичних країн має ан- 
тиробітн. спрямованість (див. 
Антиробітниче законодавство). 
ФАБРЙЧНІ СТАРОСТИ, це 
хові старости, шопстюарди — ви¬ 
борні представники робітників у 
профспілковому русі Великобрита¬ 
нії (з кін. 19 ст.). З поч. 1-ї сві¬ 
тової війни виступили організато¬ 
рами масового антикапіталістич- 
ного руху робітників. Після ви¬ 
никнення Компартії Великобри¬ 
танії (1920) передова частина Ф. с. 
1921 ввійшла до її складу. 
Ф. с. відіграють важливу роль в 
англ. профспілковому русі. 
фабрйчно-заводськА ме- 
ДИЦЙНА — форма медичного об¬ 
слуговування робітників промис¬ 
лових підприємств у дореволюцій¬ 
ній Росії. Перші осередки Ф.-з. м. 
виникли у 18 ст. на Уралі та в 
Сестрорєцьку (за рахунок за¬ 
водської казни). Сформувалася 
Ф.-з. м. одночасно з земською ме¬ 
дициною в 2-й пол. 19 ст. У зв’язку 
з розвитком робітничого революц. 
руху царський уряд був змушений 
прийняти постанову (1866), що 
зобов’язувала підприємців створю¬ 
вати лікарні при підприємствах. 
Було видано закони про фабрич¬ 
ні інспекції (1882—97) і про від¬ 
повідальність підприємців за не¬ 
щасні випадки на підприємстві 
(1903). З 60-х рр. 19 ст. мед. 
допомога робітникам перебувала 
у віданні міських самоуправлінь 
та земських лікарняних закла¬ 
дів (здійснювалася на кошти, що 
їх стягували з робітників). Згодом 
було створено добровільні страхо¬ 
ві каси (в Петербурзі, Катериносла¬ 
ві, 1905). З 1912 почали створюва¬ 
тися лікарняні каси. Ф.-з. м. за¬ 
безпечувала потреби робітників 
у мед. допомозі лише частково. 
фабрйчно-заводськА се¬ 
ми РГЧКА (ФЗС) —загальноос¬ 
вітня школа, що з 1926 по 1934 
існувала в містах, робітничих 
селищах й фабрично-заводських 
районах СРСР. Мала на меті, 
крім заг. освіти, ознайомлювати 
учнів з трудовими прийомами й 
процесами. Учні, які закінчували 
ФЗС, могли продовжити навчання 
у 8-му класі серед, школи або 
серед, профес. навч. закладі. В 
1934 було встановлено єдині для 
СРСР типи загальноосв. школи: 
початкову, неповну середню (се¬ 
мирічну) й середню. ФЗС реорга¬ 
нізовано в неповні серед, школи. 
ФАБРЙЧНО-ЗАВОДСЬКГ КО¬ 
МІТЕТИ, фабзавкоми (ФЗК) — 
найбільш масові виборні органи 
робітників на пром. підприємствах 
Росії (березень 1917—1918). Виник¬ 
ли з ініціативи революц. робітни¬ 
ків після Лютн. революції 1917 і 
діяли паралельно з профспілками 

(див. Професійні спілки СРСР). 
ФЗК об’єднували всіх без винятку 
робітників підприємства. В утво¬ 
ренні й розгортанні діяльності 
ФЗК провідна роль належала біль¬ 
шовикам. Всупереч меншовицько¬ 
му керівництву значної частини 
профспілок, ФЗК явочним поряд¬ 
ком встановлювали 8-годинний ро¬ 
бочий день, здійснювали робітни¬ 
чий контроль над вироби, та роз¬ 
поділом продуктів, найманням і 
звільненням робітників, вдавали¬ 
ся до спроб робітн. управління 
підприємствами. Зберігаючи орг. 
самостійність, ФЗК у багатьох пи¬ 
таннях діяли в тісному контакті з 
радами робітн. депутатів, проф¬ 
спілками. ФЗК першими з орг-цій 
трудящих стали надійною опорою 
РСДРП(б) у боротьбі за підго¬ 
товку і здійснення соціалістичної 
революції. На Україні протягом 
1917 утворилися загальноміські, 
губернські (Херсонський, Таврій¬ 
ський) та Донецько-Криворізький 
обл. керівні центри ФЗК. Створе¬ 
на З.УІ 1917 Центральна рада 
ФЗК Петрограда до жовтня фак¬ 
тично була центром ФЗК Росії. 
До складу обраної в жовтні Все¬ 
російської центральної ради ФЗК 
увійшли 4 представники України. 
Під час боротьби за встановлення 
влади Рад представники ФЗК вхо¬ 
дили до ревкомів, організовува¬ 
ли на підтримку повстанцям заг. 
політ, страйки. Після перемоги 
Рад. влади вони включилися в бо¬ 
ротьбу проти екон. саботажу ка¬ 
піталістів, за впровадження ро¬ 
бітн. контролю, націоналізацію 
пром-сті. В січні 1918 1-й Всерос. 
з’ їзд профспілок ухвалив зли ги 
спілки і фабзавкоми, перетворив¬ 
ши останні на низові ланки ви¬ 
робничих профспілок на підпри¬ 
ємствах. Цей процес завершився 
під час громадян, війни 1918—20. 

А. П. Гриценко. 

ФАБРІ (РаЬгі) Золтан (н. 15.X 
1917, Будапешт) — угор. кіно¬ 
режисер і сценарист. У 1941 закін¬ 
чив акторський ф-т Будапештської 
театр, академії. В кіно — з 1952. 
Серед фільмів — «Карусель» 
і «Пан учитель Ганнібал» (обид¬ 
ва — 1956), «Анна Ейдеш» (1958), 
«Двадцять годин» (1964), «Хлопчи¬ 
ки з вулиці Пал» (1969), «Мураш¬ 
ник» (1971), «Плюс мінус один 
день» (1973), «Незавершена фра¬ 
за» (1974), «П’ята печатка» (1977), 
«Угорці» (1979). Фільми Ф. здо¬ 
були призи на Моск. міжнар. кі¬ 
нофестивалях. 
ФАбрГіДІУС Василь Іванович 
[З (15). VII 1845—1 (13).IV 1895] - 
рос. астроном. Закінчив Гельсінг- 
форський ун-т. У 1874—76 пра¬ 
цював обчислювачем у Пулков- 
ській обсерваторії, 1876—94 — аст- 
рономом-спостерігачем Київ. астр. 
обсерваторії. Провів широкі спо¬ 
стереження зір, близьких до по¬ 
люса; вивів формулу для точного 
обчислювання їхніх координат 
небесних. Ряд праць присвячено 
теор. астрономії. 
ФАБРГЦІУС Ян Фріцович [14 
(26).VI 1877, поблизу Злекаса, 
тепер Вентспілського р-ну Латв. 
РСР — 24.VIII 1929, поблизу Сочі] 
— рад. військ, діяч. В революц. 
русі з 1891. Член Комуністичної 
партії з 1903. Під час 1-ї світової 
війни — в армії: вів революц. 
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роботу серед латиських стріль¬ 
не. На чолі їх брав участь у вста¬ 
новленні Рад. влади в Латвії. З 
1918 - член ВЦВК. В 1918—20 як 
політ, працівник і командир брига¬ 
ди брав участь у боях проти нім. 
окупантів (у районі Пскова, в 
Латвії), проти денікінціз, військ 
бурж.-поміщицької Польщі. Після 
громадян, війни — на керівній 
військ, роботі; командир дивізії, 
корпусу, який дислокувався на 
Україні (1925—27), помічник ко¬ 
манд. Кавказ. Червонопрапорною 
армією (з 1928). На XV з’їзді 
ВКП(6) обраний членом ЦКК 
ВКП(б). Загинув під час авіац. 
катастрофи. Нагороджений 4 орде¬ 
нами Червоного Прапора. 
ФАБУЛА (лат. ГаЬиІа — оповідь, 
переказ, сюжет) — літературознав¬ 
чий термін, що означає схему хро¬ 
нологічно послідовного розвитку 
подій у художньому творі — без 
часових і просторових зміщень, 
авторських відступів і т. д. Ф. 
збігається з сюжетом, якщо по¬ 
дії у творі викладено в чіткій при¬ 
чинно-часовій послідовності. Проте 
трактування термінів «фабула» і 
«сюжет» у сучас. науці неоднознач¬ 
не. Частина дослідників надають 
їм протилежного значення, дехто 
користується ними як синонімами. 
Існує й точка зору, за якою термін 
«фабула» є зайвим, оскільки його 
зміст повністю збігається зі змі¬ 
стом терміна «сюжет». 

В. С. Брюховецький. 
ФАВН (лат. Рашшз) — у рим. мі¬ 
фології бог лісів і полів, покрови¬ 
тель отар і пастухів. Мав дар ві¬ 
щування. Його сином вважали ца¬ 
ря Латина, легендарного родона¬ 
чальника племені латинів. У гре¬ 
цькій міфології Ф. відповідає 
Пан. 
ФАВбРОВ Олексій Михайлович 
[16 (29). III 1900, слобода Мико¬ 
лаївка Перша, тепер с. Жовтневе 
Друге Вовчанського району Хар¬ 
ківської області — 8. VIII 1981, 
Львів] — укр. рад. учений в галузі 
рослинництва, чл.-кор. АН УРСР 
(з 1951). Закінчивши Харків, с.-г. 
ін-т (1924), завідував відділом 
Українського генетико-селекційно¬ 
го ін-ту (Одеса) до 1935, з 1935 
до 1954 — Всесоюзного н.-д. се¬ 
лекційно-генетичного ін-ту. З 1956 
очолював відділ Н.-д. ін-ту зем¬ 
леробства і тваринництва зх. райо¬ 
нів УРСР (Львів). Праці з питань 
селекції та агротехніки с.-г. куль¬ 
тур. Співавтор окремих сортів кар¬ 
топлі, динь, помідорів, суданської 
трави. Нагороджений орденом 
Леніна. ^ Ф. Ю. Палфій. 
ФАВОРСЬКИЙ Володимир Анд¬ 
рійович [3 (15).III 1886, Москва — 
29. XII 1964, там же] — рос. рад. 
графік і живописець, нар. худож¬ 
ник СРСР (з 1963), дійсний член 
АМ СРСР (з 1962). У 1903—05 
навчався в студії К. Юона у Моск¬ 
ві, 1906—07 — в школі Ш. Голло- 
ші в Мюнхені, 1907—13—в Моск. 
ун-ті. Автор станкових серій гра¬ 
вюр: «Роки революції» (1927—29), 
«Самарканд» (1942—44), «Великі 
російські полководці» (1945—47); 
портретів Ф. Достоєвського (1929), 
О. Пушкіна-ліцеїста (1935) та ін. 
Створив ілюстрації до «Слова о 
полку Ігоревім» (1937 і 1950—55), 
драми «Борис Годунов» (1953—54) 
і «Маленьких трагедій» О. Пушкі¬ 

на (1959—61) та ін., а також мону¬ 
ментально-декоративні твори: роз¬ 
писи у будинку московськрго Му¬ 
зею охорони материнства і дитин¬ 
ства (1933), на фасаді павільйону 
СРСР на Всесвітній виставці 1937 
в Парижі, мозаїки «1905 рік» 
(1957). Автор худож. оформлення 
ряду вистав ЗО—40-х рр. у театрах 
Москви і Ленінграда. Викладав 
у ВХУТЕМАСі — ВХУТЕЇНІ 
(1920 — ЗО, 1923—25 — ректор 
ВХУТЕМАСу), Ін-ті образотвор¬ 
чих мистецтв (1934—38), Ін-ті при¬ 
кладного та декоративного мист. 
(1942—48), всі—у Москві (з 1920 
— професор). Ленінська премія, 
1962. Іл. див. також на окремих 
аркушах до статей Гравюра, т. З, 
с. 448—449; Мозаїка, т. 7, с. 48— 
49; Пушкін О. С., т. 9, с. 448— 
449; Слово о полку Ігоревім, т. 10, 
с. 144—145. 
Те.і Рассказьі художника-гравера. М., 
1965; О художннке, о творчестве, о 
книге. М., 1966. 
Літ.: Халаминский Ю. Владимир 
Андреевич Фаворский. М., 1964; Кни¬ 
га о Владимире Фаворском. М., 1967; 
Розанова Н. Фаворский. Альбом. 
Л., 1970. 

ФАВбРСЬКИЙ Олексій Євгра- 
фович [20.11 (З.ІІТ) 1860, Павлово, 
тепер Горьк. обл.— 8.VIII 1945, 
Ленінград] — рос. рад. хімік- 
органік, акад. АН СРСР (з 1929), 
Герой Соціалістичної Праці (1945). 
Закінчив (1882) Петербурзький 
університет, де працював у лабо¬ 
раторіях Д. І. Менделєєва і О. М. 
Бутлерова. Професор цього ж 
ун-ту (з 1896). Засновник та пер¬ 
ший директор Ін-ту органічної 
хімії АН СРСР (1934—38). Ф.— 
один з основоположників хімії не- 
насичених органіч. сполук, зокре¬ 
ма хімії ацетилену. Відкрив та 
вивчив ізомеризацію ацетиленових 
вуглеводнів під дією каталізаторів. 
Винайшов метод одержання віні¬ 
лових ефірів, розрооив на основі 
ацетиленових вуглеводнів синтез 
к-т акрилового ряду. Відкрив но¬ 
вий метод синтезу третинних аце¬ 
тиленових спиртів (див. Фавор- 
ського реакція). Праці Ф. ста¬ 
ли теор. основою для створення 
багатьох важливих виробництв, у 
т. ч. синтетичного каучуку. Наго¬ 
роджений 4 орденами Леніна, ін. 
орденами, медалями. Держ. пре¬ 
мія СРСР, 1941. 
ФАВбРСЬКОГО РЕАКЦІЯ — 
синтез третинних ацетиленових 
спиртів конденсацією ацетилено¬ 
вих вуглеводнів з кетонами при 
наявності безводного порошкопо¬ 
дібного калію гідроксиду. Напр., 
ацетилен при взаємодії з ацето¬ 
ном утворює диметилетинілкарбі- 
нол: СН = СН + СНзСОСНз —> 

(СН3)2С(ОН)С ее СН. 
Реакцію здійснюють у середовищі 
ефірУ> бензолу та ін. органічних 
розчинників при охолодженні й 
перемішуванні. Відкрив 1900 О. Є. 
Фаворський. 
ФАВР Володимир Володимирович 
[23.VI (5.VII) 1874, Харків — 24. 
III 1920, П’ятигорськ] — укр. рад. 
гігієніст. У 1897 закінчив мед. 
ф-т Харків, ун-ту, при якому й 
залишився працювати. У 1904 за¬ 
хистив дисертацію про малярію. 
З 1911 — професор Харків, жі¬ 
ночого мед. ін-ту. Брав участь у 
боротьбі з чумою в Одесі (1910) 

та на Далекому Сході (1911). Очо¬ 
лював санітарну організацію в 
Харкові (1904—19) та П’ятигор¬ 
ську (1919—20). Праці Ф. присвя¬ 
чені питанням гігієни та епідеміоло¬ 
гії (малярія, чума, тиф, венеричні 
хвороби та ін.). Був відповідаль¬ 
ним редактором «Харьковского 
медицинского журнала» (1906— 
12) та першим редактором жур¬ 
налу «Врачебное дело». 

М. К. Бородій. 
ФАВУС — хвороба. Те саме, що й 
парта. 
ФАГИ — бактеріальні віруси. 
Те саме, що й бактеріофаги. 
ФАГбТ (італ. Га^оПо, букв.— ву¬ 
зол, зв’язка) — духовий дерев’я¬ 
ний муз. інструмент з конічним 
каналом і подвійною тростиною. 
Заг. довж. бл. 1350 мм. Викори¬ 
стовується як оркестровий, ансамб¬ 
левий і сольний інструмент. Різно¬ 
види Ф.— контрфагот і субконтр- 
фагот. 
ФАГОЦИТЄЛИ ТЕОРІЯ — тео¬ 
рія походження багатоклітинних 
організмів від джгутикових ко¬ 
лоніальних організмів; запропоно¬ 
вана І. І. Мечниковим (1877). 
Згідно з уявленнями Мечникова 
еволюція предків багатоклітин¬ 
них (подібних до бластули коло¬ 
ній плаваючих джгутикових) від¬ 
бувалася у напрямі диференціації 
клітин на локомоторні (див. Ло¬ 
комоція) і травні та все більшого 
зміцнення їх взаємозалежності. 
Травні клітини втрачали джгути¬ 
ки, переходили до амебоїдного ста¬ 
ну, занурювались у внутр. порож¬ 
нину колонії, утворюючи ф а г о - 
цитобласт. Джгутикові клі¬ 
тини зовн. шару — кінобласт 
зберегли свою локомоторну функ¬ 
цію. Так сформувався спільний 
двошаровий предок багатоклітин¬ 
них тварин — паренхімела, яку 
пізніше Мечников (1886) перейме¬ 
нував на фагоцителу, зважаючи на 
характерне для неї внутрішньоклі¬ 
тинне травлення — фагоцитоз. 
Розвиткові й дальшому обгрунту¬ 
ванню Ф. т. сприяли праці Л* 
Гайман (Нутап, 1940, 1942), В. М. 
Беклемішева (1944, 1964), А. В. 
Іванова (1968) та ін. 

, О. П. Маркевич. 
ФАГОЦИТИ (від грец. <рауод — 
пожирач і хіЗтос; — вмістище, 
тут — клітина) — клітини тва¬ 
ринних організмів, здатні до фа¬ 
гоцитозу. Поділяють на мікро¬ 
фаги й макрофаги. Термін «фаго¬ 
цити» запропонував 1883 І. І. 
Мечников. 
ФАГОЦИТбЗ — процес актив¬ 
ного поглинання і внутрішньо¬ 
клітинного перетравлювання жи¬ 
вих та неживих частинок одноклі¬ 
тинними організмами або окре¬ 
мими клітинами (фагоцитами) ба¬ 
гатоклітинних тваринних організ¬ 
мів. Основоположником вчення 
про Ф. є І. І. Мечников. Філогене¬ 
тично Ф. є одним з найбільш ран¬ 
ніх механізмів імунітету. Ф. у 
найпростіших — осн. форма за¬ 
хисту й добування їжі. У губок 
до Ф. здатні окремі клітини (ар- 
хеоцити й коленцити). Члени¬ 
стоногі мають фагоцитуючу систе¬ 
му (лімфоцити та ін. лейкоцити, 
сфероносні перикардіальні й жи¬ 
рові клітини). У ссавців, у т. ч. 
людини, активний Ф. власти¬ 
вий мікрофагам і макрофагам 

ФАГОЦИТОЗ 

В. А. Фаворський. 

О. Є. Фаворський. 

В. А. Фаворський. 
Фронтиспіс до траге¬ 
дії У. Шекспіра «Гам- 
лет». Гравюра на дере¬ 
ві. 1940. 
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ФАДДЄЄВ 

Л. Д. Фаддєєв. 

О. О. Фадєєв. 

О. О. Фадєєва. 

М. Б. Фадєєчев. 

(див. Система мононуклеарних 
фагоцитів). Об’єкт розміром менш 
як 2 мкм фагоцитується одним 
макрофагом, більш як 10 мкм — 
кількома. В процесі Ф. виділяють 
стадії прикріплення, поглинання і 
перетравлювання. Після імунного 
прикріплення відбуваєть¬ 
ся поглинання, яке є енерго- 
залежним процесом і основою яко¬ 
го є рух цитоплазми. Внаслідок 
поглинання утворюється фагосо- 
ма, в яку з лізосом надходять про¬ 
тимікробні речовини і перетрав¬ 
люючі ферменти, у т. ч. лізоцим. 
Швидкість перетравлю¬ 
вання різних об’єктів різна. 
Напр., кишкова паличка повністю 
перетравлюється за 2 год (завер¬ 
шений Ф.), збудники лепри і 
бруцельозу можуть довгий час 
перебувати у фагоцитах (незавер¬ 
шений Ф-), нерідко мікроорганіз¬ 
ми можуть спричинювати загибель 
фагоцитів. Ефективність Ф. зале¬ 
жить від т-ри (оптимальною є т-ра 
33—35 °С), співвідношення числа 
фагоцитів і бактерій, а також від 
активності процесу опсонізації, що 
передує стадії прикріплення, в 
якому, зокрема, беруть участьіму- 
ноглобуліни ІдС, І^А і ІдМ, тощо. 

Н. М. Бережна. 
фадд€єв Людвіг Дмитрович 
(н. 23.III 1934, Ленінград) — рос. 
рад. математик і фізик-теоретик, 
акад. АН СРСР (з 1976). Закінчив 
(1956) Ленінгр. ун-т, з 1969 — 
професор ЛДУ. З 1976 — заст. 
директора Матем. ін-ту ім. В. А. 
Стеклова по Ленінгр. відділенню. 
Праці Ф. стосуються матем. і те- 
ор. фізики. Він розв’зав квантову 
проблему трьох тіл («рівняння 
Фаддєєва»), обернену задачу тео¬ 
рії розсіювання в багатовимірному 
випадку, виконав цикл робіт з тео¬ 
рії квантових полів з нескінченно- 
вимірною групою інваріантності, 
зробив значний внесок у розробку 
теорії солітонів. Держ. премія 
СРСР, 1971. 
ФАДсЄВ Олександр Олександро¬ 
вич [11 (24).XII 1901, Кімри, тепер 
Калінін. обл.— 13-У 1956, Москва] 
— рос. рад. письменник, гро¬ 
мад. діяч. Член КПРС з 1918. 
Учасник громадян, війни. Друку¬ 
ватися почав 1923 (оповідання 
«Проти течії»). Роман «Розгром» 
(1927; однойм. фільм, 1931) — про 
партизанську війну на Далекому 
Сході. Подіям громадян, війни 
присвятив роман-епопею «Останній 
із удеге» (ч. 1—4, 1929—40, неза- 
кінч.). У роки Великої Вітчизн. 
війни — кореспондент газ. «Прав¬ 
да» і Радінформбюро. Друкував 
статті, нариси про героїчну бо¬ 
ротьбу рад. народу, створив кн. 
«Ленінград у дні блокади» (1944). 
Роман «Молода гвардія» (1945, 
друга ред. 1951; Держ. премія 
СРСР, 1946; однойм. кінофільм, 
1948) про героїчну боротьбу крас- 
нодонської підпільної комсомоль¬ 
ської орг-ції <Молода гвардія». 
Ф. належить автобіографічна «По¬ 
вість нашої юності» (вид. 1961). 
Літ.-критич. виступи зібрані в кни¬ 
зі «За тридцять років» (вид. 
1957). Під час роботи над «Моло¬ 
дою гвардією» приїздив на Дон¬ 
бас; у Запоріжжі збирав матері¬ 
ал про робіте, клас до роману 
«Чорна металургія» (незакінч.). Ф. 
підтримував тісні творчі зв’язки 

з укр. рад. письменниками. Автор 
статей «Про національну гордість 
українців», «Історичне возз’єднан¬ 
ня України з Росією», «Про радян¬ 
ський патріотизм і національну 
гордість народів СРСР». Романи 
Ф. інсценізовано в театрах СРСР, 
у т. ч. на Україні. У 1939—44 і 
1954—56 — секретар, 1946—54 — 
ген. секретар і голова правління 
СП СРСР. Член ЦК КПРС (1939— 
56); на XX з’їзді КПРС обраний 
кандидатом у члени ЦК КПРС. 
Був членом Всесвітньої Ради Ми¬ 
ру, очолював радянську делега¬ 
цію на міжнародних конгресах 
миру у Вроцлаві, Парижі, Нью- 
Йорку, Варшаві, Відні. Премія 
Ленінського комсомолу (1970). 
Нагороджений 2 орденами Лені¬ 
на, медалями. 
Те.: Собрание сочинений, т. 1—7. 
М., 1969—71; Собрание сочинений, 
т. 1—4. М., 1979; Сочинения, т. 1—3. 
М., 1981—32; Письма. 1916-1956. М., 
1973; О литературе. М.ч 1982; Укр. 
перекл - Проти течії. X., 1927; 
Останній із удеге. К., 1934; Мете¬ 
лиця. X., 1935; Розгром. К., 1948; 
Повість нашої юності. З листів і спо¬ 
гадів. К., 1965; Молода гвардія. К., 
1970. 
Літ.: Фадеев. Воспоминания совре- 
менников. М., 1965; БушминА. Алек- 
сандр Фадеев. _Л., 1971; Крук І. 
Письменник героїчного часу. К., 1971; 
Озеров В. Александр Фадеев. М., 
1976; Преображенский С. Недопетая 
песня. М., 1977; Самійленко Г. Олек¬ 
сандр Фадєєв і Україна. К., 1980; 
Жуков И. Испьітание жизнью. М., 
1981. /. М. Давидова. 
ФАДЄЄВА Олена Олексіївна 
[н. 12 (25).III 1914, Москва] — 
рос. рад. актриса, нар. арт. СРСР 
(з 1978). У 1937 закінчила уч-ще 
при Театрі ім. Є. Вахтангова (Мо¬ 
сква). З 1938 (з перервою) — актри¬ 
са Моск. театру ім. Ленінського 
комсомолу (1941—43 працювала у 
Фронтовому театрі імені Є. Вах¬ 
тангова). Серед ролей; Вєрочка 
(«Місяць у селі» Тургенєва), Ліза 
Протасова («Живий труп» Л. Тол- 
стого), Люся Вєрникова («Роки 
блукань» Арбузова), Роксана («Сі- 
рано де Бержерак» Ростана). Зні¬ 
мається в кіно; виконавиця ролі 
Марії Олександрівни Ульянової 
(«Серце матері»,«Вірність») та ін. 
Держ. премія СРСР, 1968. 
ФАДЄЄЧЕВ Микола Борисович 
(н. 27.1 1933, Москва) — рос. рад. 
артист балету, нар. арт. СРСР 
(з 1976). В 1952 закінчив Моск. 
хореографічне уч-ще. В 1952—77 
—соліст, з 1977 — педагог-репети- 
тор Великого театру СРСР. Пар¬ 
тії: Зігфрід («Лебедине озеро» 
Чайковського), Альберт («Жізель» 
Адана), Ромео («Ромео і Джульєт- 
та» Прокоф’єва), Хозе («Кармен- 
сюїта» Бізе— ІЦедріна), Каренін 
(«Анна Кареніна» ІЦедріна). На¬ 
городжений орденом Трудового 
Червоного Прапора. 

В. І. Зарубін. 

ФАЕТСЗН (Фаєдсоу) — у грец. мі¬ 
фології син бога сонця Геліоса. Ф. 
ублагав батька дозволити йому 
один день правувати крилатими 
вогнедишними кіньми, запряжени¬ 
ми в сонячну колісницю. Але Ф. 
не зміг справитися з ними і випу¬ 
стив з рук віжки. Коні збилися 
з дороги, наблизилися до Землі і 
мало її не спалили. Щоб урятувати 
Землю , Зевс уразив Ф. блискав¬ 
кою. Міф про Ф. широко викори¬ 
стано в л-рі (Евріпід, Овідій, 

Кальдерон), образотворчому мист. 
(Леонардо да Вінчі, Мікеландже- 
ло, Я. Тінторетто, П. Рубенс, П. 
Пікассо та ін.) й музиці (К. Сен- 
Санс, Д. Скарлатті). 
ФАЕТОН (РЬаеіЬоп) — єдиний 
рід птахів род. фаетонових ряду 
пеліканоподібних. Зовн. вигля¬ 
дом нагадує великих крячок. 
Довж. тіла ЗО—45 см. Оперення 
біле з чорним. Крила вузькі, дов¬ 
гі, довж. середніх рульових пер пе¬ 
ревищує довж. тіла. Ноги досить 
короткі. По землі пересуваються 
погано, але здатні до тривалого 
маневруючого польоту. З види, 
поширені в субтропічних і тропіч. 
зонах Атлантичного, Тихого і Ін¬ 
дійського океанів. Гніздяться по 
морських узбережжях парами або 
невеликими групами. У кладці 
1 яйце, насиджують самка і са¬ 
мець протягом 6 тижнів. Живлять¬ 
ся Ф. рибою, ГОЛОВОНОГИМИ МОЛЮС; 
ками, ракоподібними. Викопні 
рештки відомі починаючи з ниж¬ 
нього еоцену Англії. 
ФАЕТбН (франц. рЬаеІоп, за 
ім’ям міфологічного героя Фаето¬ 
на) — 1) Кузов легкового автомо¬ 
біля з м’яким верхом (тентом), що 
відкривається, і знімними бокови- 
нами. Ф. (мал.) бувають з двома 
або чотирма дверцями, з одним чи 
двома рядами сидінь. 2) Легкий 
чотириколісний кінний екіпаж з 
відкидним верхом. 
ФАЗ ПРАВИЛО, закон фаз — 
закон термодинаміки і фіз. хімії, 
який встановлює залежність між 
числом фаз п, числом компонен¬ 
тів (хімічно індивідуальних речо¬ 
вин) к і числом параметрів стану 
г рівноважної термодинамічної 
системи (див. Термодинамічна 
рівновага). Згідно з Ф. п. п ^ 
^ к + г. Так, в однокомпонентній 
системі (к = 1), стан якої опису¬ 
ється двома незалежними парамет¬ 
рами (г = 2), в рівновазі можуть 
перебувати не більше трьох фаз 
(див., напр., потрійна точка). 
За допомогою Ф. п. визначають 
число ступенів вільності термо¬ 
динамічної системи. Його викори¬ 
стовують при дослідженні власти¬ 
востей гетерогенних систем, зок¬ 
рема у фіз.-хім. аналізі. Ф. п. 
встановив 1876 Дж. Гіббс. 
ФАЗА(від грец. <раац;—поява) — 
1) Один з станів об’єкта або явища 
(див., напр., Фази Місяця). 2) Ок¬ 
ремий період у розвитку історич¬ 
ного процесу (напр., соціалізм — 
перша Ф. комунізму). 3) Ф. ко¬ 
ливання — величина, що хара¬ 
ктеризує стан коливального про¬ 
цесу в кожний момент часу. 
Напр., для гармонічних коливань, 
що описуються рівнянням х — 
= А 5Іп (сої -4- ф), сої + Ф — повна 
(змінна), а ф — початкова (незмін¬ 
на) Ф. коливання. Вимірюється Ф. 
в частках періоду коливань, а для 
синусоїдальних величин — також 
у дугових та кутових одиницях. 
4) Ф. в термодинаміці— 
сукупність частин термодинаміч¬ 
ної системи, однакових за фіз. і 
хім. властивостями і незалежних 
від кількості речовини. Співісную¬ 
чі Ф. відокремлені одна від одної 
поверхнями розділу. Зв’язок між 
числом Ф. і числом компонентів 
(хім.індивідуальних речовин)вста¬ 
новлюється фаз правилом. Напр., 
рівноважна система лід — вода — 



пара є однокомпонентною систе¬ 
мою, що складається з трьох Ф., 
які в даному разі збігаються з 
агрегатними станами речовини. 
5) Ф. в електротехніці — 
один з проводів багатофазного, 
зокрема трифазного, струму. 
ФАЗАН (РЬазіапиз) — рід птахів 
род. фазанових. Довж. бл. 82 см, 
маса до 1700 г. Хвіст довгий, кли¬ 

новидний. Забарвлення самців 
яскраве, дуже мінливе, самок — 
сіро-піщане. 2 види: Ф. зеле¬ 
ний (РЬ. уєгзісоіог), поширений 
лише в Японії, Ф. звичайний 
(РЬ. соїсЬісиз), поширений в по¬ 
мірній зоні Європи й Азії. Зуст¬ 
річається в густих заростях. Гніз¬ 
да влаштовує на землі. Полігам. 
Кладку з 8—18 яєць у квітні — 
травні насиджує самка протягом 
21—25 днів. Живиться насінням, 
ягодами, бруньками, іноді ко¬ 
махами. Цінний мисливсько-про¬ 
мисловий птах. Є також об’єктом 
акліматизації в лісових та мис¬ 
ливських г-вах. На Україні аклі¬ 
матизовані Ф. поширені в Криму, 
на Закарпатті, в Херсон., Микол, 
та ін. областях. Викопні рештки 
відомі починаючи з плейстоцено- 
вих відкладів Америки. 
ФАЗАНОВІ (РЬазіапісіае) — ро¬ 
дина птахів ряду куроподібних. 
Довж. 20—125 см, маса від 76 г 
(перепілка) до 4,25 кг (павич). На 
відміну від тетеревових у Ф. ще¬ 
па не оперена, рогової оторочки 
на пальцях немає, ніздрі не при¬ 
криті пір’ям. Ф. поширені в різ¬ 
номанітних ландшафтах. Ведуть 
наземний спосіб життя, злітають 
неохоче —лише у випадку небез¬ 
пеки. Моногами й полігами (див. 
Моногамія у тварин, Полігамія 
в біології). Для багатьох видів 
характерна складна токова пове¬ 
дінка. Гнізда мостять на землі. 
У кладці 5—24 яєць, насиджує 
лише самка до 5 тижнів. Пташеня¬ 
та виводкового типу (див. Вивод¬ 
кові птахи). Ф. переважно рос¬ 
линоїдні. Бл. 175 видів, пошире¬ 
них майже всесвітньо. В СРСР 
зустрічається до 13 видів, з них 
на Україні — 4: перепілка, сіра 
куріпка, кеклик, фазан звичай¬ 
ний. Ф.— цінні мисливсько-про¬ 
мислові птахи, яких здобувають 
заради смачного м’яса. Деякі ви¬ 
ди Ф. одомашнені та напіводо- 
машнені. Всі породи свійських ку¬ 
рей виведені в результаті одо¬ 
машнення дикої банківської кур¬ 
ки. Напіводомашнено і розводять 
в спец, г-вах японську перепілку. 
Окремі напіводомашнені види, 
напр. павича та фазанів, часто 
утримують як декоративних. Ви¬ 
копні рештки Ф. відомі почина¬ 
ючи з еоценових відкладів Фран¬ 
ції, на Україні — з пліоценових 
азовського узбережжя. 
ФАЗЕР (англ. рЬазег, скорочено 
від рЬопоп атріїїїсаііоп Ьу зііти- 
Іаіеб етІ55Іоп оґ гасНаІіоп — підси¬ 
лення фононів стимульованим ви¬ 
промінюванням)— квантовий пара¬ 
магнітний підсилювач (генератор) 
гіперзвуку або пружних коливань 
(див. Квантові генератори і під¬ 
силювачі, Пружні хвилі) надви¬ 
сокої частоти (НВЧ). Діяння Ф. 
грунтується на поширенні гіпер¬ 
звуку, що збуджується зовн. дже¬ 
релом, у кристалі з парамагніт¬ 
ними (див. Парамагнетизм) цент¬ 

рами, які під впливом електро- 
магн. або гіперзвукового поля 
накачування активізуються і на¬ 
бувають здатності його (гіпер¬ 
звук) підсилювати. Коли втрати 
енергії гіперзвуку в кристалі ком¬ 
пенсуються його підсиленням (це 
має місце при наявності т. з. обер¬ 
неного зв’язку), відбувається са¬ 
мозбудження власних пружних ко¬ 
ливань кристала (фононів) і Ф. 
перетворюється на генератор ко¬ 
герентних (див. Когерентність 
хвиль) пружних коливань НВЧ, 
що характеризуються високою ста¬ 
більністю частоти. Застосовуються 
Ф. в радіоспектроскопії твердого 
тіла і техніці НВЧ. 

Є. М. Ганапольський. 
ФАЗИ МІСЯЦЯ — різні ВИДИМІ 
з Землі форми Місяця; визнача¬ 
ються відношенням найбільшої 
ширини освітленої частини місяч¬ 
ного диска до його діаметра. По¬ 
яснюються тим, що Місяць (М.) 
при своєму русі навколо Землі 
займає різні положення відносно 
Землі та Сонця і є непрозорою ку¬ 
лею, одна половина якої освітле¬ 
на Сонцем, а друга — темна. Роз¬ 
різняють 4 осн. Ф. М. (мал.): 
новий місяць, перша чверть, пов¬ 
ний місяць та остання чверть. Під 
час нового місяця (1) М. 
проходить між Сонцем і Землею 
(перебуває в сполученні з Сонцем, 
див .Конфігурації планет), і до нас 
звернений його темний бік. Коли 
М. відійде від Сонця на 25—30°, 
тобто через 2—3 дні, буде видно 
невелику частину його освітленої 
півкулі, і він здаватиметься вузь¬ 
ким серпом, зверненим опуклістю 
праворуч (2). Через тиждень після 
нового місяця, коли М. зробить 
чверть оберта і буде розташований 
у квадратурі з Сонцем, до нас звер¬ 
нена півкуля, половина якої (пра¬ 
ва) світла, а половина темна; ця 
Ф. М. наз. першою чвертю 
(3). Ще через тиждень, у проти¬ 
стоянні, видно півкулю, всю освіт¬ 
лену Сонцем,— настав повний 
місяць (5). Після цього світ¬ 
ла частина диска починає зменшу¬ 
ватись — з правого боку з’явля¬ 
ється дедалі більше «ущерблен- 
ня». Через тиждень після повно¬ 
го місяця настає остання 
чверть (7), видно освітленою 
ліву половину диска. Далі М. на¬ 
буває форми серпа, зверненого 
опуклістю ліворуч (8) і незаба- 
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Фази Місяця (А — напрям сонячних 
променів, Б — вигляд фаз): 
/ — новий місяць; 2 — вигляд Місяця 
через 2—3 доби після нового місяця; 
З — перша чверть; 4 — вигляд Міся¬ 
ця через 2—3 доби після першої чвер¬ 
ті; 5 — повний місяць; 6 — вигляд 
Місяця через 2—3 доби після повного 
місяця; 7 — остання чверть; 8 — ви¬ 
гляд Місяця за 4 доби до нового 
місяця. 

ром зникає: знову настає новий 
місяць. Між новим і повним міся¬ 
цем М. видно звечора. Чим ближ¬ 
че до повного місяця, тим далі М. 
відходить від Сонця і тим пізніше 
заходить. Повний М. сходить при¬ 
близно під час заходу Сонця. 
«Ущерблений» М. сходить після 
заходу Сонця, а заходить уже 
вдень. Проміжок часу між двома 
послідовними однаковими Ф. М. 
наз. синодичним місяцем. Під час 
нового місяця може відбутись со¬ 
нячне, під час повного місяця — 
місячне затемнення. 
Літ.: Попов П. И., Воронцов-Велья- 
минов Б. А., Куницкий Р. В. Астро- 
номия. М., 1967. В. К. Дрофа. 

ФАЗИ РОЗВИТКУ РОСЛЙН — 
див. Розвиток рослин, а також 
Стиглість рослин. 
ФАЗЙЛ ЮЛДАШ-ОГЛЙ (1872, 
кишлак Лойка, тепер Булунгурсь- 
кого р-ну Самаркандської обл.— 
17.III 1955, м. Красногвардійськ 
Самаркандської обл.) — узб. рад. 
нар. поет-оповідач. Член КПРС 
з 1942. В репертуарі Ф. Ю. було 
понад 40 дастанів: «Алпамиш», 
«Ядгар», «Юсуф і Ахмед», «Мурад- 
хан», «Ширін і Шакар», «Фархад 
і Ширін» та ін. Ф. Ю. створю¬ 
вав дастани на сучасні йому 
теми: про нар. повстання 1916 
(«Джизацьке повстання»), про бо¬ 
ротьбу з басмачами («Ачилдов») 
та ін. Автор пісень про Леніна, про 
Велику Жовтневу соціалістичну 
революцію, про Велику Вітчизняну 
війну («Ленін», «Моя армія», 
«Привітання Жовтню», «Напуття 
батька» та ін.). Нагороджений ор¬ 
деном Леніна. 

3. У. Умарбекова. 
ФАЗОВА ШВЙДКІСТЬ — вели- 
чина, що характеризує зміщення 
фази гармонічної хвилі у просторі. 
Дорівнює V = Д = со//г, де /— 
частота коливань, X — довжина 
хвилі, со = 2л/: — циклічна ча¬ 
стота, к — хвильове число. Коли 
немає дисперсії хвиль, сукуп¬ 
ність гармонічних хвиль, що ут¬ 
ворюють хвильовий пакет, поши¬ 
рюється без зміни форми з Ф. ш., 
яка збігається з груповою швид¬ 
кістю. Ф. ш. визначають, зокре¬ 
ма, інтерференційними методами, 
вимірюючи довжину хвилі при да¬ 
ній частоті. 
ФАЗОВИЙ АНАЛІЗ — сукуп¬ 
ність методів якісного і кількісно¬ 
го визначення складу окремих фаз 
гетерогенної системи (металевого 
сплаву, руди та ін.). Осн. завдан¬ 
ням Ф. а. є розділення фаз, 
для чого звичайно вдаються до хім. 
(напр., вибірне розчинення, ек¬ 
страгування) або електрохім. 
(напр., селективним анодним роз¬ 
чиненням) методів. Поряд з хім. 
і електрохім. методами застосо¬ 
вують розділення, яке грунтується 
на відмінності густини, магн. і 
електр. властивостей фаз (після 
подрібнення аналізованого мате¬ 
ріалу). Після цього здійснюється 
звичайний мікрохімічний аналіз 
фаз. Повний Ф. а., напр., багато¬ 
фазних сплавів полягає у розді; 
денні сплаву на фази, визначенні 
їхньої кількості, дисперсності, 
хім. складу і розподілі між ними 
легуючих елементів, дослідженні 
структури, розподілу елементів у 
кристалічній структурі і встанов¬ 
ленні типу хім. зв’язку між еле- 
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Падіння Фаетона. 
Фрагмент рельєфу мар¬ 
мурового саркофага. 
190-220. Дувр. 
Париж. 

Легковий автомобіль 
ЗІЛ-117В з кузовом 
фаетон. 

Фаетон. РЬаеіЬоп 
гиЬгісаисІа. 

Фазан звичайний. 
Самець і самка 
(на задньому плані). 
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А. ф. Фаїз. 

Я. Б. Файнберг. 

ментами у фазах. Ф. а. застосо¬ 
вують також при вивченні мета¬ 
лів, керамічних матеріалів, шла¬ 
ків, мінералів тощо. 
Літ.: Фазовьій химический анализ 
руд и минералов. Л., 1962; Физико- 
химические методи фазового анализа 
сталей и сплавов. М., 1970. 

ФАЗОВИЙ ПЕРЕХІД — перехід 
речовини з однієї фази в іншу при 
зміні параметрів стану. Розріз¬ 
няють Ф. п. 1-го і 2-го роду. При 
Ф. п. 1-го роду стрибкоподібно 
змінюється густина речовини, а 
також виділяється або поглина¬ 
ється теплота (див. Теплота фа¬ 
зового переходу, Прихована теп¬ 
лота). До Ф. п. 1-го роду нале¬ 
жать усі агрегатні перетворення 
(див. Агрегатні стани речовини): 
плавлення, сублімація та ін. При 
Ф. п. 2-го роду не відбувається 
стрибкоподібної зміни густини і 
поглинання або виділяння тепло¬ 
ти, але скінченних стрибків зазна¬ 
ють, зокрема, стисливість, тепло¬ 
ємність, коеф. магнітної сприй¬ 
нятливості і об’ємного розши¬ 
рення. До цих Ф. п. належать пе¬ 
реходи металів з феромагн. стану 
в парамагнітний (див. Кюрі точ¬ 
ка) та при відсутності зовн. магн. 
поля з надпровідного (див. Над¬ 
провідність) в нормальний стан, 
перехід гелію з нормального в 
надплинний стан (див. Надплин- 
ність). Ф. п. належать до обо¬ 
ротних процесів. 
фазовий простір — багато¬ 
вимірний простір, утворений су¬ 
купністю всіх можливих Т. 3. 
узагальнених координат і уза¬ 
гальнених імпульсів р{ (і = 1, 
2, ..., N) механічної системи з N 
ступенями вільності. Має розмір¬ 
ність 2Л7. Стан мех. системи відо¬ 
бражається у Ф. п. точкою з коор¬ 
динатами рІУ ..., рд,, яка 
у випадку ізольованої системи ле¬ 
жить на т. з. поверхні сталої енер¬ 
гії, а його зміна у часі — рухом 
цієї точки вздовж т. з. фазової 
траєкторії. Елемент об’єму Ф. п., 
т. з. фазовий об’єм, дорівнює 
дрдр = сіріСІрі ... с?<7дг<ірд,. Понят¬ 
тя Ф. п. є фундаментальним у 
класичній статистичній фізиці. 
ФАЗбМЕТР (від фаза і грец. 
цєтрєш — вимірюю) — прилад, 
яким вимірюють кут зсуву (нез¬ 
бігу в часі) фаз між векторами 
електр. напруги і струму або двох 
напруг. Є Ф. електродинамічні 
(див. Електродинамічний при¬ 
лад вимірювальний), феродинаміч¬ 
ні (див. Феродинамічний прилад 
вимірювальний), електромагнітні 
(див. Електромагнітний прилад 
вимірювальний), магнітоелектрич¬ 
ні (див. Магнітоелектричний 
прилад вимірювальний) і елект¬ 
ронні (див. Електронний прилад 
вимірювальний). В усіх Ф., крім 
електронних, вимірювальним ме¬ 
ханізмом служить логометр від¬ 
повідної системи. За призначен¬ 
ням розрізняють Ф. одно- і три¬ 
фазні, щитові технічні та перенос¬ 
ні лабораторні. Ф. застосовують у 
електро- і радіотехніці, автома¬ 
тиці тощо. 
ФАЗОПЕРЕТВОРЮВАЧ, пово 
ротний трансформатор — елект¬ 
рична асинхронна машина із за¬ 
гальмованим ротором, яка діє 
як трансформатор електричний 
і дає змогу змінювати поворотом 

ротора у широких межах фазу 
вторинної напруги; один з пере¬ 
творювачів струму електрома¬ 
шинних. Є засобом перетворюваль¬ 
ної та ін. галузей техніки. Див. 
також Асинхронна електрична ма¬ 
шина. 
ФАЗОТРОН [від фаза і (елек¬ 
трон], синхроциклотрон — цикліч¬ 
ний резонансний прискорювач за¬ 
ряджених частинок з постійним 
магнітним полем і змінною ча¬ 
стотою прискорюючого електрич¬ 
ного поля. Конструктивно подіб¬ 
ний до циклотрона. Застосовують 
для прискорення альфа-частинок, 
дейтронів, іонів, протонів до 
енергії в кілька сотень МеВ. 
Макс. значення енергії частинок, 
прискорених в Ф., обмежується 
розміром магніта, що створює по¬ 
стійне магніт, поле, і, як правило, 
не перевищує для протонів 1 ГеВ. 
ФАЇЗ (Файз) Ахмад Фаїз (н. 13. 
II. 1911, Сіалкот) — Пакистан, 
поет, критик, громад, діяч. Пише 
урду і пенджабською мовами. В 
40—50-х рр. редагував ряд про¬ 
гресивних газет. Зазнавав переслі¬ 
дування влади. Один з організа¬ 
торів і керівників Руху прихильни¬ 
ків миру в Пакистані, учасник 1-ї 
конференції письменників країн 
Азії в Делі (1956), конференцій 
письменників країн Азії та Аф¬ 
рики в Ташкенті (1958, 1983) й 
Алма-Аті (1973).Поезія Ф. має гро¬ 
мадянське, політ, спрямування. 
Автор збірок «Сумні узори» (1941), 
«Руки вітру» (1952), «Тюремні 
вірші» (1957), «Долина Сінаю» 
(1971), пройнятих мотивами воле¬ 
любності, віри в народ, зб. літ.- 
критичних статей «Ваги» (1962), 
зб. листів «Хрести на моєму вікні» 
(1971). З 1950 — член Всесвітньої 
Ради Миру. Міжнар. Ленінська 
премія «За зміцнення миру між 
народами», 1962. 
Те.: Рос. перекл.— Руки ветра. 
М., 1960; Две любви. М., 1965; Из- 
бранное. М., 1977; Посвяшение. М., 
1983. 

ФАЙЄР Юрій Федорович [5 
(17).І 1890, Київ — З.УІІІ 1971, 
Москва] — рос. рад. диригент, нар. 
арт. СРСР (з 1951). Член КПРС з 
1941. Навчався в Київ. муз. уч-щі, 
1919 закінчив Моск. консерва¬ 
торію. З 1916 — соліст оркестру, 
1923—63 — диригент балетних ви¬ 
став Великого театру СРСР. Брав 
участь у постановці балетів «Чер¬ 
воний мак» Р. Глієра (1927), «По¬ 
лум’я Парижа» (1933), «Бахчиса¬ 
райський фонтан» (1936) Б. Аса- 
ф’єва, «Лелеченя» (1937), «Світ¬ 
лана» (1939) Д. Клебанова, «Та¬ 
рас Бульба» В. Соловйова-Сєдого 
(1941), «Попелюшка» (1945), «Ро- 
мео і Джульєтта» (1946) С. Про- 
коф’єва, «Гаяне» (1957),«Спартак» 
(1958) А. Хачатуряна та ін. На¬ 
городжений орденом Леніна, ін. 
орденами, медалями. Держ. пре¬ 
мія СРСР, 1941, 1946, 1947, 1950. 
Те.: О себе, о музьіке, о балете. М.. 
1974 

ФАЙЗГ Мірхайдар Мустафович 
[справж. прізв.— Файзуллін; 
19 (31). X 1891, с. Кукшелово, те¬ 
пер Оренб. обл. — 9.VII 1928, 
м. Баймак Башк. АРСР] — тат. 
рад. драматург. Один із зачина¬ 
телів татарської рад. л-ри. Дру¬ 
куватися почав 1907. Перша збір¬ 
ка — «Мої вірші» (1912). Автор 

романтичних п’єс «Жалюгідна» 
(1913), «На березі Уралу» (1919), 
«Білий ковпак» (1923), «Асильяр» 
(1917—20), водевілю «Молодь не 
дасть себе ошукати» (1911). Вер¬ 
шиною творчості Ф. є муз. драма 
«Галіябану» (1916, опуол. 1922). 
V п’єсі «Червона зірка» (1921—23), 
що відображає боротьбу селян про¬ 
ти ворогів Рад. влади, намітився 
поворот до реалізму. Писав твори 
для дітей, вивчав і збирав фоль¬ 
клор. Р. К. Ганієва. 
ФАЙНБЕРГ Яків Борисович 
(н. 7.IX 1918, м. Золотоноша, те¬ 
пер Черкаської обл.) — укр. рад. 
фізик, акад. АН УРСР (з 1979), 
засл. діяч науки УРСР (з 1982). 
Закінчив (1940) Харків, ун-т. Учас¬ 
ник Великої Вітчизн. війни. З 
1946 працює у фіз.-тех. ін-ті АН 
УРСР, одночасно (1949—72) — в 
Харків, ун-ті. Осн. наук, праці — 
з фізики і техніки прискорювачів, 
фізики плазми, плазмової елект¬ 
роніки, керованого термоядерного 
синтезу. Розробив теорію ліній¬ 
них прискорювачів на біжучій 
хвилі, запропонував та розробив 
методи прискорення заряджених 
частинок за допомогою поздовж¬ 
ніх хвиль у плазмі та електрон¬ 
них пучках (один з гол. напрямів 
колективних методів прискорен¬ 
ня); метод змінно-фазового фоку¬ 
сування частинок. Разом з О. І. 
Ахієзером передбачив пучково- 
плазмову нестійкість. Спільно з 
співробітниками виявив пучково- 
плазмовий розряд і пучкове на¬ 
грівання. Відкрив (з співавторами) 
турбулентне нагрівання та ано¬ 
мальний опір плазми. Заклав осно¬ 
ви релятивістської та нерелятн- 
вістської плазмової електроніки. 
ФАЙНШМЇДТ Ісак Ілліч [6 (18). 
VI 1875, Орел — 25.1У 1940, Хар¬ 
ків] — укр. рад. терапевт і фти- 
зіатр, засл. діяч науки УРСР (з 
1935). Закінчив мед. ф-т Харків, 
ун-ту (1899). В 1905—23 працював 
у терапевтичних клініках Харко¬ 
ва, з 1923 — професор Харків, 
мед. ін-ту. Праці Ф. присвячені 
проблемам туберкульозу, пневмо¬ 
нії, раціонального лікування сер 
цево-судинних захворювань, діа¬ 
бету тощо. Ф.— один з організа¬ 
торів перших з’їздів терапевтів 
та фтизіатрів на Україні. Брав 
участь в організації н.-д. ін-ту 
туберкульозу в Харкові (1921). 
ФАКЕЛИ ( нім. Раскеї — смолос¬ 
кип, від лат. Гах—скіпка) на Сон¬ 
ці — яскраві ділянки фотосфери 
біля краю сонячного диска, тем¬ 
пература яких вища за темпера¬ 
туру навколишнього середовища. 
Див. Сонце, Сонячна активність. 
ФАКГР (араб.— жебрак) — 1) У 
мусульманстві (див. Іслам) жеб¬ 
рущий чернець, дервіш. 2) В Ін¬ 
дії — мандрівний чернець-інду- 
їст (див. Індуїзм). 3) Фокусник, 
дресирувальник, ілюзіоніст. 
ФАКСЙМІЛЕ (від лат. Гас зіші- 
Іе — зроби подібне) — 1) Точне 
відтворення будь-якого графічного 
оригіналу (кресленика, рукопису, 
малюнка тощо) печаткою, фотогра¬ 
фічним або ін. способом. 2) Кліше- 
печатка для багаторазового відтво 
рення власноручного підпису. 
ФАКСЙМІЛЬНИЙ апарат - 
апарат, яким передають і (або) 
приймають нерухомі зображення 
плоских оригіналів (друкованого 
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або рукописного тексту, малюнків, 
фотографій тощо) в процесі фак¬ 
симільного зв'язку. Перший Ф. а. 
(електромеханічного типу) сконст¬ 
руював 1855 італ. фізик Дж. Казел- 
лі. Принцип дії електромех. Ф. а. 
полягав у послідовному «зчиту¬ 
ванні» електроконтактним прист¬ 
роєм елементів (світлих і темних 
частин) оригіналу, у передаванні 
в лінію зв’язку відповідно до оп¬ 
тичної густини цих елементів стру- 
мових і безструмових сигналів, у 
записуванні прийнятого зображен¬ 
ня оригіналу на зволожений па¬ 
пір, просочений спец, речовиною. 
Інший принцип використано в су¬ 
часних Ф. а. (мал.), що являють 
собою сукупність мех., світлооп- 
тичних і електронних пристроїв: 
фотоелектричних перетворювачів, 
модуляторів, детекторів тощо. В 
передавальному Ф. а. (або у пе¬ 
редавачі приймально-передаваль¬ 
ного Ф. а.)на оригінал, закріпле¬ 
ний, напр.,на обертовому барабані, 
спрямовується промінь світла, що 
утворює «точкову» світлову пля¬ 
му, яка послідовно (елемент за еле¬ 
ментом) обходить («переглядає») 
передаване зображення — відбу¬ 
вається його розгортка. Одночас¬ 
но відбиті від оригіналу світлові 
потоки (їхня яскравість зміню¬ 
ється залежно від оптичної густи¬ 
ни елементів зображення) послідов¬ 
но надходять у фотоелектр. пе¬ 
ретворювач, де під дією світла 
виникає (див. Фотоелектричні 
явища) пропорційний їм електр. 
струм, або сигнал,— відеосигнал, 
який у модуляторі набуває форми, 
зручної для передавання по кана¬ 
лах зв'язку (напр., по стандарт¬ 
них телефонних чи радіотелефон¬ 
них каналах). В приймальному 
Ф. а. (або у приймачі приймально- 
передавального Ф. а.) за допомо¬ 
гою відеосигналу, що потрапляє 
на спец, освітлювальну лампу, 
формується копія (факсиміле) пе¬ 
редаваного зображення. Залежно 
від величини струму, який надхо¬ 
дить з лінії зв’язку, лампа по-різ¬ 
ному освітлює (засвічує) фотопа¬ 
пір або фотоплівку. Є й інші 
способи запису зображень: на спе¬ 
ціальний (електрохімічний, тер¬ 
мохімічний, електростатичний то¬ 
що) або звичайний папір. Факси¬ 
мільними апаратами передають 
(приймають) не лише чорно-білі 
зображення (напр., кресленики), 
а й напівтонові (художні фотогра¬ 
фії тощо). В СРСР застосовують 
вітчизн. факсимільні апарати «Не¬ 
ва», «Паллада», «Газета-2» (фо- 
тозапис), «Ладога» (запис на елект- 
рохім. папір), «Штрих» (запис 
чорнилом на звичайний папір) та 
ін. Т. С. Кузнецова. 

ФАКСИМІЛЬНИЙ ЗВ’ЯЗбК — 
передавання за допомогою факси- 
мільних апаратів по лініях зв’яз¬ 
ку друкованих, рукописних або 
ін. нерухомих зображень плоских 
оригіналів з відтворенням у пунк¬ 
ті приймання їхніх копій — факси¬ 
міле* вид електрозв'язку. Відзна¬ 
чається високою надійністю, досто¬ 
вірністю і можливістю передавати 
(відтворювати) будь-які зображен¬ 
ня. Вперше був налагоджений у 
60-х рр. 19 ст. між деякими мі¬ 
стами Франції (Париж — Мар¬ 
сель, Париж — Ліон та ін.). В 
Росії у ці ж роки почав діяти між 

Москвою і Петербургом. Став 
значно досконалішим з 20-х рр. 
20 ст. після відкриття фото¬ 
ефекту, винайдення електронних 
ламп, підсилювачів електр. коли¬ 
вань, створення розгалуженої ме¬ 
режі ліній та каналів зв’язку, по 
яких можна було передавати і 
приймати нерухомі зображення. 
В СРСР почав розвиватися напри¬ 
кінці 20-х рр., у 30-х рр. набули 
поширення вітчиз. апарати для Ф. 
з. ВТОР, ЗФТ-АЧ, ФТ-5, ФТ-37, 
ФТ-38, згодом — апарати ін. типу. 
Створено факсимільну відомчу 
(в т.ч. внутрішньовиробничу) ме¬ 
режу, мережу заг. користування і 
для передавання газетних шпальт. 
Для СРСР, як багатонац. держави, 
Ф. з. має особливе значення: він 
забезпечує документальне переда¬ 
вання інформації різними алфаві¬ 
тами й різними мовами. В УРСР 
з 1983 почалось передавання 
шпальт республіканських газет в 
обласні центри. Т. С. Кузнецова. 

ФАКТ (від лат. Гасіит — зробле¬ 
не) — 1) Реальність, дійсність. 
2) В логіці й методології науки — 
судження, яке фіксує події, що 
відбуваються об’єктивно, незалеж¬ 
но від свідомості. Разом з тим це 
твердо встановлене знання, одер¬ 
жане внаслідок досвіду, що дає 
можливість зробити якийсь вис¬ 
новок, перевірити якісь припу¬ 
щення, здогад у межах кожної 
системи наук, знання. 3) Назва 
зірки в сузір’ї Голуба- 
ФАКТ ЮРИДЙЧНИЙ — обста¬ 
вини, з якими закон пов’язує 
виникнення, зміну чи припинення 
правовідносин. Життєві факти або 
обставини стають Ф. ю. внаслідок 
визнання їх д-вою і закріплення в 
законі. Осн. ознакою класифіка¬ 
ції Ф. ю. є їхнє відношення до во¬ 
лі суб’єкта правовідносин. Вихо¬ 
дячи з цього Ф. ю. поділяються 
на події (обставини, що не зале¬ 
жать від волі суб’єкта) і на дії, 
тобто обставини, які виникають 
внаслідок свідомої вольової пове¬ 
дінки, в т. ч. бездіяльності (див. 
Діяння юридичне). Юрид. дії по¬ 
діляються на правомірні й неправо¬ 
мірні (правопорушення). Будь- 
який вирок чи судове рішення, 
рішення органу влади тощо базу¬ 
ються на юрид. фактах. 
ФАКТОР (лат. Гасіог — чинник, 
від Гасіо — роблю)—1) Умова, 
рушійна сила, причина якогось 
явища. 2) (застар.) Посередник, 
дрібний комісіонер, маклер. 
ФАКТОРІАЛ (англ. ґасіогіаі, 
від Гасіог — множник) — добуток 
натуральних чисел від 1 до п; по¬ 
значається п\ Для великих чи¬ 
сел Ф. наближено обчислюють за 
Стірлінга формулою. Ф. дорів¬ 
нює числу перестановок з п еле¬ 
ментів (див. Комбінаторний ана¬ 
ліз). Використання гамма-функції 
дає змогу поширити поняття 
«факторіал» на будь-які числа. 
«ФАКТОР І В ВИ РОБИй 
ЦТВА ТЕбРІЯ»—одна з пер 
ших у буржуазній політичній 
економії вульгарних концепцій 
продуктивності, заснована на ото¬ 
тожненні процесів створення вар¬ 
тості та її розподілу між ок¬ 
ремими агентами (факторами) 
капіталістичного виробництва. Ви¬ 
никла в 1-й пол. 19 ст. Згід¬ 
но з уявленнями засновника «Ф. 

в. т.» Ж. Б. Сея у виробництві 
беруть участь три фактори — пра¬ 
ця, капітал, земля, кожний з яких 
здійснює певну послугу при ство¬ 
ренні вартості. Відповідно до 
частки в сукупній вартості кожний 
з факторів приносить доход — за¬ 
робітну плату, процент, земельну 
ренту. Цим маскується джерело 
справжнього створення доходів за 
капіталізму, а саме — праця най¬ 
маних робітників. Таким чином 
відносини капіталістичної експлу¬ 
атації затушовуються і обгрунто¬ 
вується апологетична теза про ніби¬ 
то справедливість розподілу, гар¬ 
монію класових інтересів у бурж. 
суспільстві. «Ф. в. т.» мала 
значний вплив на розвиток бурж. 
політ, економії, вона стала попе¬ 
редницею багатьох її вульгарних 
концепцій продуктивності, зокре¬ 
ма «граничної продуктивності », 
яка й досі перебуває на озброєнні 
ідейних захисників капіталізму. 

А. І. Кредісов. 

ФАКТОРІВ ТЕОРІЯ — бурж. 
соціологічні концепції, які намага¬ 
ються пояснити сусп. розвиток 
впливом одного або сукупності 
факторів. В основі Ф. т. лежить 
механістична інтерпретація однолі¬ 
нійних причинних зв’язків у 
суспільстві. В історії соціологіч¬ 
ної думки відомі спроби поясни¬ 
ти механізм розвитку суспільства 
різними факторами — географіч¬ 
ним, демографічним, психологіч¬ 
ним, економічним, технологічним 
(див., зокрема, Технологічний де¬ 
термінізм). В кін. 19 —на поч. 
20 ст. ряд бурж. соціологів (М. 
Вебер, М. М. Ковалевський та 
ін.), а також вульгаризатори мар¬ 
ксизму (див. Економічний мате¬ 
ріалізм) неправомірно зображу¬ 
вали марксизм як однофакторну 
теорію економічного детермінізму. 
Однофакторним теоріям проти¬ 
стоять багатофакторні, які пояс¬ 
нюють істор. процес як мех. на¬ 
слідок одночасного діяння бага¬ 
тьох незалежних чинників (екон., 
демографіч., реліг., психологіч. 
та ін.). Марксизм-ленінізм роз¬ 
глядає суспільство не як мех. на¬ 
бір соціальних факторів, а як ці¬ 
лісну єдність, що виявляється в 
істор. зміні суспільно-економічних 
формащй, в основі якої лежить 
діалектичний зв’язок продуктив¬ 
них сил і виробничих відносин. 
ФАКТбРІЯ (англ. Гасіогу) — 
1) Торговельна контора (поселен¬ 
ня) на території економічно від¬ 
сталої або залежної країни (зде¬ 
більшого іноземна Ф.). Капіталі¬ 
стичні Ф. виникли й поширилися 
в зв’язку з колоніальними загар¬ 
баннями, стали знаряддям експлу¬ 
атації населення колоніальних і 
залежних країн. 2) В СРСР — 
держ. заготівельно-постачальниць¬ 
кий пункт у віддалених пн. райо¬ 
нах, що є й культурним центром. 
ФАКТОРА (лат. іасіига — об¬ 
роблення, побудова)—1) В ар¬ 
хітектурі — декоративні 
особливості поверхні будівельних 
матеріалів, що їх використовують 
у композиції будівель і споруд як 
засіб художньої виразності. 2) В 
музиці — спосіб викладу музи¬ 
ки, сукупність усіх виражальних 
засобів (мелодія, акомпанемент, 
акорди тощо). Типи Ф.: гомофо- 
нічна, акордово-гармонічна, полі- 

ФАКТУРА 

Ю. Ф. Файєр. 

Приймальний факси¬ 
мільний апарат «Газе¬ 
та-2» (на передньому 
плані — пульт службо¬ 
вого зв’язку). 
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ФАКУЛЬТАТИВ¬ 
НИЙ КУРС 

Г. фаллада. 

Ю. Фалат. Залицяння 
мисливця. 1890. На¬ 
ціональний музей у 
Кракові. 

фонічна. Ф. означає також спосіб 
виконання: вокальна Ф., інстру¬ 
ментальна, хорова, органна тощо. 
3) В образотворчому 
мистецтві — характер по¬ 
верхні мистецького твору, його 
обробки; один із засобів досягнен¬ 
ня худож. виразності (в живопи¬ 
сі — характер мазка, накладання 
шару фарби; в скульптурі, деко¬ 
ративно-ужитковому мистецтві — 
відполірована або шорстка по¬ 
верхня монументу, твору худож. 
ремесла). Ф. називають також при¬ 
родні якості будь-якого матеріалу. 
4) В кіномистецтві — 
структура поверхні природних і 
штучних об’єктів, що їх знімають 
у фільмах. 
ФАКУЛЬТАТИВНИЙ КУРС 
(франц. ГасикаіН — необов’язко¬ 
вий, від лат. Гасиїїав — можли¬ 
вість, здатність) — навч. предмет, 
курс, що вивчається студентами 
вузів і учнями середніх спеціаль¬ 
них і професійно-тех. навч. закла¬ 
дів та загальноосв. шкіл за бажан¬ 
ням з метою поглиблення й розши¬ 
рення наук, і прикладних знань. 
Організуються щороку рішенням 
ради вузу (факультету), пед. ра¬ 
дами серед, спец. навч. закладів 
і загальноосв. шкіл відповідно до 
івтересів студентів (учнів). Приб¬ 
лизний перелік рекомендованих 
ф. к. є в діючих в СРСР навч. пла¬ 
нах. Співвідношення їх з обов’яз¬ 
ковими курсами залежить від типу 
навч. закладу. О. Т. Богорош. 
ФАКУЛЬТЕТ (нім. Ракикаї, від 
лат. [асиказ — можливість, здат¬ 
ність)—навчально-наук. і адм. під¬ 
розділ вузу, що здійснює підготов¬ 
ку студентів і аспірантів з однієї 
або кількох споріднених спеціаль¬ 
ностей, підвищення кваліфікації 
спеціалістів відповідної галузі нар. 
г-ва й культури, а також керів¬ 
ництво н.-д. й навч.-виховною ді¬ 
яльністю кафедр, які він об’єд¬ 
нує. В 1983 в 145 вузах УРСР було 
1078 Ф., у т. ч. вечірні, заоч¬ 
ні, підвищення кваліфікації, під¬ 
готовчі — для іноз. громадян, 
а також підготовчі відділення. 
В ряді вузів працюють загально- 
технічні факультети. На чолі 
Ф. стоїть декан, органом колектив¬ 
ного керівництва Ф. є вчена рада. 
В сучас. вищій школі деяких кра¬ 
їн Ф. наз. департаментами, ін-та- 
ми, коледжами. О. Т. Богорош. 

ФАЛАЛ€ЄВ Федір Якович [19 
(31).У 1899, с. Полянська, тепер 
Можгинського р-ну Удм. АРСР — 
12.VIII 1955, Москва] — рад. 
військ, діяч, маршал авіації 
(1944). Член КПРС з 1918. В Рад. 
Армії з 1919. Учасник громадян, 
війни. В 1934 закінчив Військ.- 
повітр. академію ім. М. Є. Жу¬ 
ковського. З квітня 1941— перший 
заст. нач. гол. управління ВПС 
Рад. Армії. Під час Великої Віт- 
чизн. війни — команд. ВПС 6-ї 
армії, команд. ВПС Пд.-Зх. фрон¬ 
ту та Пд.-Зх. напряму, нач. шта¬ 
бу — заст. команд. ВПС, представ¬ 
ник Ставки Верховного Головноко¬ 
мандування по авіації. В 1946— 
50 — нач. Військ.-повітр. акаде¬ 
мії. З 1950 — у відставці. Нагоро¬ 
джений орденом Леніна, 3 ордена¬ 
ми Червоного Прапора, ін. орде¬ 
нами, медалями. 
ФАЛАНГА [грец. <раХау£ (фаХау- 
уос;)]— у старод. Греції та Македо¬ 

нії щільно зімкнуте лінійне ши¬ 
кування піхоти (гоплітів) для 
бою. Ф. мала 8—16 рядів (рідше 
до 25), по фронту займала до 500 м 
(ряд в 1000 чол.). Остаточно офор¬ 
милася в 6 ст. до н. е. Застосову¬ 
валася також у Старод. Римі до 
кін. 4 ст. до н. е. та в пізньому Ри¬ 
мі у війнах проти варварів. 
ФАЛАНГИ — ряд безхребетних 
тварин класу павукоподібних. Те 
саме, що й сольпуги. 
ФАЛАНГИ [від грец. фаХау£ 
(фаХаууод), тут — суглоб] в ана¬ 
томії — невеликі трубчасті кі¬ 
стки, що утворюють скелет паль¬ 
ців кінщвок хребетних тварин і 
людини. У людини розрізняють 
основні, середні й кінцеві (або 
нігтьові) Ф. Кожний палець, крім 
великого, складається з трьох Ф., 
а великий — з двох. Основні Ф. 
сполучаються з головками п’яс¬ 
них (на руках) або плеснових (на 
ногах) кісток кулястими суглоба¬ 
ми, між собою — блоковидними 
суглобами, в яких відбуваються 
згинання та розгинання. 
ФАЛАТ (Раїаі) Юліан (ЗО.УІІ 
1853, с. Тулиголове, тепер Горо- 
доцького р-ну Львів, обл.— 9.VII 
1929) — польський живописець. 
Близько 1870—72 навчався в Кра¬ 
ків. Школі красних мистецтв, піз¬ 
ніше — в Мюнхен. АМ. Автор жан¬ 
рових картин з життя польс. се¬ 
лян («Сілький коваль», 1887; «Се¬ 
лянський хлопець», 1892); мис¬ 
ливців («Залицяння мисливця», 
«Повернення з ведмедем», обидві— 
1890), пейзажів. У 1895 — 1909 
очолював Краків. АМ. 
ФАЛ ЕРЙСТИ КА (лат. ґаіегае, 
рЬаІегае — металеві прикраси, що 
були відзнакою воїнам, від грец. 
фаХара — металева бляха, бряз¬ 
кальце) — допоміжна історична 
дисципліна, що вивчає історію ор¬ 
денів, медалей і відзнак і тради¬ 
ційно входить до нумізматики. 
В широкому значенні — колекціо¬ 
нування нагрудних значків і зна¬ 
ків, жетонів. Як вид колекціону¬ 
вання Ф. набула популярності в 
1-й пол. 20 ст. У СРСР матеріали 
з Ф. публікують у зб. «Советский 
коллекционер» і бюлетені «Фила- 
телия СССР». 
Літ.: Ильинский В. Н. Значки и их 
коллекционирование. М., 1976. 

ФАЛ£С (®аХтІ£) Мілетський (бл. 
625—547 до н. е.)— давньогрец. 
філософ, родоначальник антично¬ 
го матеріалізму і діалектики, 
засновник мілетської школи. 
Вперше в історії давньогрец. філо¬ 
софії пояснював світ з позицій 
наївної діалектики і стихійного 
матеріалізму. Основою всього іс¬ 
нуючого Ф. вважав матеріальне 
начало — воду, з якої все виникає, 
складається і до якої все поверта¬ 
ється. Світ, на думку Ф., є зако¬ 
номірним процесом змін станів 
цієї вічної, безконечної, рухомої, 
одухотвореної субстанції. Для Ф. 
характерний гілозоїзм. Представ¬ 
ник торг, аристократії, Ф. був 
визначним політ, діячем іонійських 
колоній. Засвоївши здобутки ва¬ 
вілонської та єгип. науки, Ф. зро¬ 
бив ряд відкриттів, зокрема в 
астрономії (вперше в Греції перед¬ 
бачив затемнення Сонця 585 до 
н. е.). Твори Ф. не збереглися. Ві¬ 
домості про нього містяться у 
творах Арістотеля. 

ФАЛГЄВ (Фалєєв) Іван Ничипо- 
рович [10 (22).IX 1858 - З.ХІ 
1924, Київ] — укр. вчений у галу¬ 
зі рибництва. В 1873 закінчив Пе- 
терб. арт. училище. В 1908 вийшов 
у відставку в чині полковника. В 
1898 організував Київ, т-во рибо- 
водів. У 1911 закінчив спец, курси 
по рибництву в Петербурзі. В 
1919 працював у Наркомземі Ук¬ 
раїни, 1920—в Київ. губ. зем 
ському управлінні, 1921—24 — 
директор рибного заповідника 
«Конча-Заспа». З 1923 — профе¬ 
сор Київ, вет.-зоотех. ін-ту. Пра¬ 
ці переважно з питань приклад¬ 
ної іхтіології. З ініціативи Ф. 
на Україні було створено перші 
розплідники коропа та ін. ставко¬ 
вих риб, рибні г-ва і заповідники. 
Створив оригінальний залізобе¬ 
тонний водоспуск-водозлив, що ді¬ 
став назву «фаліївського». Скон¬ 
струював апарат для виведення 
з ікри молоді осетрових риб у 
штучних водоймах. 
ФАЛІКМАН Іхіл Шмульович 
(31.XII 1911, селище Любарі, те¬ 
пер емт Любар Житомирської 
обл.— 1Л7 1977, Київ) — єврей¬ 
ський радянський письменник. 
Член КПРС з 1940. Учасник Вели¬ 
кої Вітчизн. війни. Друкуватися 
почав 1931 (повість «Степ осипа¬ 
ється»). У збірках оповідань «Се¬ 
ред сопок» (1937), «Початок вес¬ 
ни» (1940) відображено соціалі¬ 
стичне буд-во на Україні і Далеко¬ 
му Сході. Збірки оповідань «Лю¬ 
бов у вогні» (1943), «Люди моєї 
країни» (1945; рос. перекл.— «Гро¬ 
за над Тишайшою», 1957), романи 
«Світло приходить зі сходу»(1948; 
рос. і укр. перекл.— «Приречені 
беруть зброю», 1959), «Чорний ві¬ 
тер» (1966—68)—про події Великої 
Вітчизн. війни, героїзм рад. наро¬ 
ду в битвах проти фашизму. На¬ 
городжений орденом Вітчизн. вій¬ 
ни 2-го ступеня, медалями. 
Те.: Укр. перекл.— Оповідання 
підполковника Савченка. Уфа, 1943; 
Проба вогнем. К., 1947; Любов живе 
у Шварцвальді. К., 1966; Приречені 
беруть зброю. К., 1973. 

Г. І. Полянкер. 
ФАЛЛАДА (РаІІасіа) Ганс 
(справж. ім’я та прізв.— Рудольф 
Дітцен; 21.VII 1893, Грайфсвальд, 
тепер округ Росток, НДР — 5.II 
1947, Берлін) — нім. письмен¬ 
ник. Під час фашистської дик¬ 
татури зазнавав переслідувань. 
Літературну діяльність почав 1920. 
В романах «Маленька людино, 
що ж далі?» (1932), «Хто скуш¬ 
тував тюремної юшки» (1934) пе¬ 
редано трагізм існування просто¬ 
го трудівника в капіталістич. сус¬ 
пільстві. Панораму життя Веймар- 
ської республіки змальовано в ро¬ 
мані «Вовк серед вовків» (1937). 
У романі «Кожний помирає на 
самоті» (1947) зображено пробу¬ 
дження звичайної, «маленької» лю¬ 
дини до боротьби проти гітлерів¬ 
ської диктатури. Після війни брав 
участь у культур, житті Сх. Ні¬ 
меччини. 
Те.: Укр. перекл.— Маленька 
людино, що ж далі? К., 1960; Зачаро¬ 
ваний край. К., 1971; Р о с. п е р е к л. 
— Кто однаждьі отведал тюремной по 
хлебки. М., 1935; Волк ереди волков. 
М., 1959; Что же дальше, маленький 
человек? М., 1964; Железньїй Густав. 
М., 1969; Каждьій умирает в одиноч¬ 
ку. М., 1971; У нас дома в далекие 
времена. М., 1975. А. Г. Баканов. 
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До ст. Федеративна Республіка Німеччини. 

1. Краєвид на півночі країни. 2. Бонн. Панорама міста. 3. Гори 
Альпи в Баварії. 4. Франкфурт-на-Майні. Панорама частини міста. 
5. Металургійний завод у місті Зальцгіттері. 6. Атомна електро¬ 
станція. 7. Видобування вугілля в шахті. 8. В цеху автомобільного 
заводу фірми «Фольксвагенверк» у місті Вольфсбурзі. 9. Цех трубо¬ 
прокатного заводу фірми «Маннесман» у місті Мюльгаймі. 
10. Судноверф у місті Кілі. 11. Виробництво паперу на фабриці в 
місті Герфорді. 12. Механічне підбирання соломи. 
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До ст. Федеративна Республіка Німеччини. 

1. Собор в Ульмі. 1377 —1529. Будівництво за¬ 
кінчено 1844 — 90. Будівничі Г. та М. Парлери, 
Ульріх з Енсінгена та ін. 
2. Житловий будинок «Фазан» у Штутгарті. Архі¬ 
тектор В. Тідьє. 1962. 
3. Ратуша в Бенсберзі. Архітектор Г. Бем. 1967. 
4. Олімпійське містечко в Мюнхені. Архітектори 
Г. Голлейн та ін. 1968—72. 
5. Г. Маркс. Човен Харона. Пам’ятник жертвам 
бомбардувань Гамбурга на Ольсдорфському кладо¬ 
вищі в Гамбурзі. Вапняк. Г949 —52. 

6. В. Гейгер. Заново відкрита античність. 1955. 
Збірка Доррер. Прін-ам-Хімзе. 
7. О. Дікс. Війна і мир. Настінний розпис ратуші 
в Зінгені. Фрагмент. 1960. 
8. О. Шлеммер. Школа. Приватна збірка. Вісбаден. 
9. Сцена з вистави «Марія Стюарт* Ф. Шіллера. 
Театр «Талія». Гамбург. 
10. Сцена з опери «Лоенгрін* Р. Вагнера. Ба¬ 
варська державна опера. Мюнхен. 
11. Кадр з фільму «Доки ти зі мною». Режисер 
Г. Браун. 1953. 



ФАЛЛбПІЄВІ ТРУБИ, маткові 
труби — частина статевих орга- 
ні в у самок ссавців та у жінки; пар¬ 
ний яйцевід, по якому після ову¬ 
ляції яйцеклітина переміщується 
з черевної порожнини до мат¬ 
ки. Маткові труби в середині 16 
ст. описав італ. лікар і анатом 
Г. Фаллопій (звідси назва). Ф. т. 
поділяються на м а т к о в у. части¬ 
ну (проходить через стінку матки), 
перешийок (звужена частина 
труби), ампулу (розширення 

Фаллопієві труби (їхні частини) та 
інші статеві органи жінки (правий 
бік розітнутий): 
/ — лійка; 2 — ампула; 3 — переши¬ 
йок; 4 — матка; 5 — яєчник. 

труби) та т. з. лійку (кінце¬ 
ва частина труби, яка міститься 
поблизу яєчника). У Ф. т. відбу¬ 
вається запліднення яйцеклітини 
сперматозоїдом. У жінки довжина 
Ф. т. становить 12—20 см. Просвіт 
Ф. т. заповнений поздовжніми 
складками з додатковими ворсин¬ 
ками. При незначних запальних 
процесах складки можуть зроста¬ 
тися між собою, що перешкоджає 
пересуванню заплідненої яйце¬ 
клітини. В цьому випадку може 
виникнути позаматкова вагіт¬ 
ність, тому що звуження Ф. т. 
не є перешкодою для пересування 
сперматозоїда. Непрохідність Ф. 
т. є однією з причин безплідності. 
Захворювання: сальпінгіт, саль- 
тнгоофорит, пухлини тощо. 
ФАЛЬКГВСЬКИЙ Дмитро Ника- 
норович [справж. прізв.— Левчук; 
22.Х (З.ХІ) 1898, с. Великі Лепеси, 
тепер Кобринського р-ну Брест¬ 
ської обл. БРСР — 17.XII 1934, 
Київ] — укр. рад. поет. З 1920 — 
в лавах Червоної Армії. З 1923 жив 
у Києві, був на журналістській 
і творчій роботі. Почав друкува¬ 
тися (укр. мовою) з 1924. Нале¬ 
жав спершу до київ, філіалу «Гар¬ 
ту», потім входив до літ. угрупо¬ 
вання «Ланка» («Марс»). Автор 
поем, збірок поезій «Обрії» (1927), 
«На пожарищі» (1928), «Полісся» 
(1931). У кращих віршах оспівав 
соціалістичну революцію, будів¬ 
ництво нового життя. Деякі вірші 
Ф. («Очерет мені був за колиску» 
та ін.) стали нар. піснями. Части¬ 
на його творів позначена занепад¬ 
ницькими настроями, викликани¬ 
ми нерозумінням непу. 
Те.: [Вірші 1. В кн.: Із поезії 20-х ро 
ків. К., 1059. Л. В. Череватенко. 
ФАЛЬКГВСЬКИЙ Іван Якимо- 
вич[в чернецтві — Іриней; 31.V 
(11.VI) 1762, с. Білоцерківці, те¬ 
пер Пирятинського району Пол¬ 
тавської області — ЗО.ІУ (12.У) 
1823, Київ] — укр. вчений-просві- 
титель. Закінчив 1784 Київську 
академію. З 1784 по 1804 викла¬ 
дав у ній математику, астрономію, 
філософію (1793—95), архітекту¬ 
ру, поезію, нім. мову та теологію 
(1803 — 04 — ректор). В астр. 
курсах Ф. дотримувався кепле- 

рівської теорії руху планет; опи¬ 
сав видимий рух Сонця та залежні 
від нього явища, а також рух Міся¬ 
ця і пов’язані з ним затемнення; 
навів відомості про комети та змін¬ 
ні зорі; розглядав питання, що 
стосуються фігури та розмірів 
Землі. Під керівництвом Ф. вида¬ 
вались «Київські місяцеслови» — 
щорічники, в яких містились відо¬ 
мості про положення Місяця і 
Сонця, про затемнення, публіку¬ 
вались статті на істор. теми. Буду¬ 
чи 1812 єпископом Смоленська, 
Ф. активно сприяв організації 
опору населення міста військам 
Наполеони І. Не раз виступав з різ¬ 
ким осудженням кріпосництва, 
зокрема в офіц. паперах, наказую¬ 
чи підвідомчим йому особам по 
можливості захищати селян від 
насильства поміщиків. Рукописні 
твори Ф. зберігаються в бібліоте¬ 
ці АН УРСР (Київ). 

Я. О. Матвіїгиин. 
ФАЛЬКОНЄ (Раїсопеі) Етьєнн 
Моріс (1.ХІІ 1716, Париж — 24.1 
1791, там же)— франц. скульптор, 
представник класицизму. В 1734— 
44 навчався у скульптора Ж. Б- 
Лемуана в Парижі. Автор статуй 
та композицій на міфологічні та 
алегоричні теми: «Мілон Кротон- 
ський» (1744), «Амур, що погро¬ 
жує», «Купальниця» (обидві — 
1757), «Зима» (1771). В 1757 — 66 
очолював скульптурну майстерню 
севрської фарфорової мануфакту¬ 
ри (див. Севрський фарфор). У 
1766 Ф. був запрошений до Ро¬ 
сії, де за участю М. А. Колло і 
Ф. Гордєєва виконав пам’ятник 
Петру І в Петербурзі (1768—78, 
відкритий 1782). Твори Ф. збері¬ 
гаються в Дуврі, ДЕ в Ленінграді, 
Київ, музеї зх. та сх. мистецтва та 
ін. зібраннях. 
ФАЛЬСИФІКАЦІЯ (від лат. Гаїзі- 
Псаіиз — підроблений) — 1) Умис¬ 
не спотворення, викривлення або 
неправильне тлумачення тих чи ін¬ 
ших явищ, подій і фактів. 2) Вчи¬ 
нена з корисливих мотивів підроб¬ 
ка чогось, зміна вигляду або вла¬ 
стивостей предмета і надання йому 
такого зовн. вигляду, який не від¬ 
повідає його справжній суті. 
ФАЛЬЦЕТ (італ. ГаЬеІіо, від Гаї- 
50 — удаваний) — один з регістрів 
чоловічого співочого голосу, в яко¬ 
му використовується лише голов¬ 
ний резонатор (ізольовано від 
грудного). При Ф. голосові зв’язки 
змикаються не повністю і колива¬ 
ються тільки краями, внаслідок 
цього Ф. звучить слабо, м’яко, 
штучно. До поч. 19 ст. його засто¬ 
совували тенори для створення ви¬ 
соких звуків. У су час. оперному 
і концертному співі Ф. викорис¬ 
товується лише для забарвлення 
звуку. 
ФАЛЬШУВАННЯ ГРбШЕЙ І 
ЦГННИХ ПАПЕРІВ — виготов¬ 
лення з метою збуту, а також збут 
підроблених грош. знаків, держ. 
цінних паперів. Вважається злочи¬ 
ном за законодавством усіх країн. 
У 1929 в Женеві було укладено 
міжнар. конвенцію про боротьбу 
з підробкою грош. знаків; СРСР 
ратифікував її 1931. За рад. 
кримінальним правом фальшу¬ 
вання є одним з державних зло¬ 
чинів. Відповідно до ст. 24 Зако¬ 
ну про кримінальну відповідаль¬ 
ність за держ. злочини (в УРСР — 

ст. 79 КК УРСР) Ф. г. і ц. п. ка¬ 
рається позбавленням волі на 
строк від 3 до 15 років з конфіска¬ 
цією майна і засланням на строк 
до 5 років чи без такого; фальшу¬ 
вання, вчинюване як промисел,— 
позбавленням волі на строк від 
10 до 15 років з конфіскацією май¬ 
на і засланням на строк до 5 років 
чи без такого або смертною карою 
з конфіскацією майна. 
ФАЛЬЯ (Раїїа) Мануель де (23.ХІ 
1876, Кадіс — 14.XI 1946, Альта- 
Грасія, Аргентіна) — ісп. компо¬ 
зитор і піаніст. Учень Ф. Педре- 
ля. В 1907—14 жив у Парижі. У 
1939 емігрував з франкістської Іс¬ 
панії в Аргентіну. Автор опери 
«Коротке життя» (1905), балетів — 
«Любов-чаклунка» (1915), «Три¬ 
кутний капелюх» (1919), «Бала¬ 
ганчик маестро Педро» (1923, за 
романом «Дон Кіхот» Сервантеса; 
поєднуються елементи опери, бале- 
ту-пантоміми і лялькової вистави), 
а також симф. творів, інструм. і 
вокальних п’єс. Популярності на¬ 
був його «Танець вогню». 
ФАМА (грец. Фццт), лат. Раша) — 
у грец. і рим. міфології богиня 
поголосу, чуток. її вважали вісни¬ 
цею Зевса. 
ФАМАГУСТА — місто на Сх. 
Кіпру. Порт на узбережжі Серед¬ 
земного м. 40 тис. ж. (1974). Ме¬ 
талообробна, текст, (зокрема, ба¬ 
вовняна) та харч, пром-сть. Торг, 
центр. Рибальство. Вивіз цитрусо¬ 
вих. Публічна б-ка. Музей. Архіт. 
пам’ятки 14—16 ст. 
ФАМ ВАН ДОНГ (РЬаш Уап 
Оопя; н. 1.ИІ 1906, пров. Куанг- 
нам, Пд. В’єтнам) — держ. і по¬ 
літ. діяч Соціалістичної Республі¬ 
ки В’єтнам (СРВ). Член Компар¬ 
тії В’єтнаму з 1930. Навчався у 
Ханойському коледжі. З 1925 — 
учасник нац.-визвольного руху 
проти франц. колонізаторів. У 
1941 — один з організаторів Ліги 
боротьби за визволення В’єтнаму 
(В’єтмін). У 1941—45 брав участь 
у створенні революц. баз у Пн. 
В’єтнамі. Після проголошення у 
вересні 1945 Демократичної Рес¬ 
публіки В’єтнам (ДРВ) — міністр 
фінансів у Тимчасовому уряді. 
В 1949—55 — заст. прем’єр-міні¬ 
стра, водночас з серпня 1954 — мі¬ 
ністр закорд. справ ДРВ. З верес¬ 
ня 1955 —прем’єр-міністр і міністр 
закорд. справ (до 1961) ДРВ. З 
липня 1976 — прем’єр-міністр уря¬ 
ду, з липня 1981 — голова Ради Мі¬ 
ністрів СРВ. З 1951 — член По- 
літбюро ЦК Партії трудящих В’єт¬ 
наму, з 1976 — член Політбюро 
ЦК Компартії В’єтнаму. Нагоро¬ 
джений орденом Леніна. 
фамЄнський вік і Ярус 
(від назви місцевості Фамен у 
Бельгії) — пізній вік девонського 
періоду та відклади, що утворили¬ 
ся в той час. На Україні відклади 
Ф. я. (конгломерати, ангідрити, 
пісковики, вапняки, доломіти, ар¬ 
гіліти, алевроліти, кам. сіль) по¬ 
ширені в Дніпровсько-Донецькій 
западині, на Донбасі, Волино-По- 
дільській плиті й Галицько-Во¬ 
линській синеклізі. Потужність їх 
до 2 тис. м і більше. З відкладами 
Ф. я. пов’язані поклади кам. солі 
й гіпсу. Див. також Девонський 
період і девонська система. 
ФАМГНЦИН Андрій Сергійович 
[17 (29).VI 1835, Москва — 8.XII 

ФАМІНЦИН 

Фам Ван Донг. 

Е. М. Фальконе. 
Зима. 1771. Держав- 
ний Ермітаж у Ленін¬ 
граді. 

34 УРЕ, т. 11 
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ФАМ ТУАН 

Фам Туан. 

Фанагорія.Фігурна по¬ 
судина у вигляді Афро- 
діти. Теракота. Кінець 
5 — початок 4 ст. до н. е. 
Державний Ермітаж у 
Ленінграді. 

1918, Петроград] — рос. ботанік, 
акад. Петерб. АН (з 1884). У 1857 
закінчив Петерб. ун-т. Учень Л. С. 
Ценковського. У 1861—89— викла¬ 
дач цього ун-ту (з 1867 — профе¬ 
сор). З 1889 працював у Петерб. 
АН, засновник (1890) і директор 
лабораторії анатомії і фізіології 
рослин АН (тепер Ін-т фізіології 
рослин ім. К. А. Тімірязєва АН 
СРСР). Створив петерб. школу 
фізіологів рослин. Автор першого 
вітчизн. підручника з фізіології 
рослин. Осн. праці з питань фото¬ 
синтезу, симбіозу та обміну ре¬ 
човинну рослин. Разом з укр. уче¬ 
ним Й. В. Баранецьким уперше 
(1867) довів ідентичність водо¬ 
ростей в слані лишайників з віль- 
ноживучими водоростями. Почес¬ 
ний президент Рос. бот. т-ва (з 
1915). 
ФАМ ТУАН (РЬаш Тиап; н. 14. 
II 1947, с. Куок туан провінції 
Тхай бінь) — льотчик-космонавт 
СРВ, Герой Радянського Союзу 
(1980), двічі Герой СРВ (1973, 
1980), підполковник. Член Кому¬ 
ністичної партії В’єтнаму (з 1968). 
Закінчив військове училище льот¬ 
чиків в СРСР (1967) і Військово- 
повітряну академію ім. Ю. О. 
Гагаріна (1982). З 1979 — в Центрі 
підготовки космонавтів ім. Ю. О. 
Гагаріна, де пройшов повний курс 
навчання за програмою «Інтер- 
космос» для польотів на космічно¬ 
му кораблі «Союз» і орбітальній 
станції «Салют». 23.VIІ 1980 як 
космонавт-дослідник разом з В. В. 
Горбатком стартував на космічно¬ 
му кораблі «Союз-37». Після сти¬ 
кування (24.VII) з орбітальним 
комплексом «Салют-6» — чСоюз- 
36» (осн. екіпаж — Л. І. Попов 
і В. В. Рюмін) космонавти викону¬ 
вали технологічні і мед.-біол. дос¬ 
лідження і експерименти, підго¬ 
товлені вченими СРСР і СРВ за 
участю вчених ін. соціалістич¬ 
них країн, проводили візуальні 
спостереження і фотографування 
земної поверхні, в т. ч. окремих 
районів В’єтнаму. На Землю Ф. Т. 
і В. В. Горбатко повернулись 
31 .VII 1980 на кораблі «Союз-36». 
ФАНАГбРІЯ — античне місто на 
Таманському п-ові; тепер городи¬ 
ще поблизу с-ща Сінної Темрюць- 
кого р-ну Красно дар. кр. Колонія 
давньогрец. міста Теоса. Засн. у 
40-х рр. 6 ст. до н. е. З 5 ст. до н. е. 
в складі Боспорської держави. 
Період розквіту Ф. припадає на 
5—2 ст. до н. е. Місто карбувало 
власну срібну монету. В 1 ст. до 
н. е. наз. Агріппією. Населення Ф. 
(синди, греки, меоти, сармати) 
займалося с. г., рибальством, ре¬ 
меслами і торгівлею. Наприкінці 
4 ст. н. е. Ф. зазнала нищівного 
удару з боку гуннів. Місто існу¬ 
вало до 11—12 ст. Розкопками 
(провадяться з 19 ст.) городища, 
частина якого затоплена морем, 
відкрито залишки оборонних му¬ 
рів, житл. кварталів, храмів, гім- 
насія, терм, ремісничих майсте¬ 
рень. 
ФАНАРІОТИ [новогрец. фауосрі- 
штш, букв.— жителі Факара 
(квартал у Стамбулі з резиденцією 
грец. патріарха)] — представники 
грец. духівництва і торговельної 
аристократії (зокрема, Іпсіланті) 
в Османській імперії в 18 — на 
поч. 19 ст. Користувалися значни¬ 

ми привілеями, обіймали високі 
посади в тур. адміністрації. Па¬ 
нівне становище Ф. було ліквідо¬ 
вано у Валахії і Молдові внаслі¬ 
док Валаського повстання 1821, в 
Греції — в ході грецької на¬ 
ціонально-визвольної революції 
1821—29 
ФАНАТЙЗМ (від лат. Гапайсиз — 
несамовитий, шалений) — безроз¬ 
судна одержимість якимись ідея¬ 
ми, віруваннями, поєднана з не¬ 
терпимістю до будь-яких інших 
поглядів, реліг. вірувань. 
ФАНГ, пангве, пахуїн — група 
споріднених народів (яунде, булу, 
бене, беті та ін.), які живуть на 
Пд. Камеруну, в Екваторіальній 
Гвінеї і пн. районах Габону. Заг. 
чисельність —2,33 млн. чол. (1980, 
оцінка). Мова належить до пн.-зх. 
групи мовної сім’ї банту. Ф. 
зберігають традиційні вірування 
(культи сил природи і предків). 
Заняття: землеробство, робота на 
плантаціях; частина працює в про¬ 
мисловості. 
ФАНДІ — затока у пн.-зх. частині 
Атлантичного ок., біля берегів 
Пн. Америки. Вдається у суходіл 
на 300 км між п-овом Нова Шотлан¬ 
дія і материком. Глиб, до 208 м 
(пересічна — 75 м). Спостеріга¬ 
ються півдобові припливи заввиш¬ 
ки до 18 м (найбільші у Світово¬ 
му ок.). Осн. порт — Сент-Джон 
(Канада). 
ФАНЄРА (нім. Ригпіег, від 
франц. Іоигпіг — постачати, на¬ 
кладати) — шаруватий деревин¬ 
ний матеріал, одержуваний склею¬ 
ванням шарів (непарного числа — 
З—9 і більше) лущеного шпону. 
Шпон використовують березовий, 
вільховий, сосновий або ін. порід 
дерев, клеї — синтетичні (феноло- 
формальдегідні, карбамідні) та 
білкові (альбуміно-казеїнові). Ви¬ 
сушені та розкроєні листи шпону 
спочатку укладають (з взаємно 
перпендикулярним напрямом во¬ 
локон у суміжних шарах) у паке¬ 
ти, змазуючи поверхні внутр. пар¬ 
них шарів клеєм, після чого склею¬ 
ють на гідравлічних пресах. Роз¬ 
різняють Ф.: сухого гарячого чи 
холодного та гарячого вологого 
склеювання (відповідно з сухого 
та вологого шпону); підвищеної та 
середньої водостійкості, а також 
обмежено водостійку. ЄФ. плоска 
і профільована (гофрована), деко¬ 
ративна (вкрита кольоровими плів¬ 
ками), облицьована струганим 
шпоном та ін. До спец, належать 
Ф. броньована (вкрита з одного або 
двох боків листовим алюмінієм 
чи залізом), армована (з вклеєною 
металевою сіткою, іноді — з ша¬ 
ром гуми і тканини), металізова¬ 
на (на її поверхню напилено шар 
металу) тощо. Товщина листів 
Ф.— 1,5—18 мм (листи, товстіші 
за 18 мм, наз. фанерними плита¬ 
ми), довжина (макс.— мін.) — 
2440 (іноді 7700) — 1220, ширина 
(макс.— мін.) — 1550—725 мм. Ф. 
застосовують у меблевій пром-сті, 
буд-ві, авіа-, судно-, вагоно- і ав¬ 
томобілебудуванні, радіотехнічній 
пром-сті тощо. В УРСР Ф. виго¬ 
товляють Київ, фанерний з-д ви¬ 
робничого об’єднання «Київдерев- 
пром», Костотльський домобудів¬ 
ний комбінат, Оржівський дере¬ 
вообробний комбінат виробничого 
об’єднання «Ровнодерев», ін. під¬ 

приємства. Об’єм її вироби, в 
республіці становить (1982) 174,2 
тис. м3. Див. також Деревооброб¬ 
на промисловість. 

„ Є. С. Ткалич. 
ФАНЕРОЗОЙ (від грец. фосуєро; 
— явний і £соц — життя) — вели¬ 
кий відрізок геол. історії розвитку 
Землі (еон), що охоплює палеозой¬ 
ську, мезозойську й кайнозойсь¬ 
ку ери. Почався після докембрію, 
бл. 570 млн. років тому (див. Гео¬ 
хронологія), триває й досі. Ха¬ 
рактеризується розквітом життя 
на Землі. За Ф. виникли і набули 
широкого розвитку різні групи 
скелетних організмів. Тваринний 
світ пройшов складний шлях ево¬ 
люційного розвитку від мор. без- 
скелетних до риб, земноводних, 
плазунів і ссавців, рослинний світ 
— від найдавніших наземних — 
псилофітів до голонасінних і по¬ 
критонасінних. Виділив Ф. амер. 
геолог Дж. Чедвик 1930. Див. та¬ 
кож Палеозойська ера і група, 
Мезозойська ера і група, Кайно¬ 
зойська ера і група. 

Д. Є. Макаренко. 

ФАНЗА (кит. фан-цзи) — ки¬ 
тайське прямокутне житло кар¬ 
касного типу з двосхилим дахом, 
вкритим соломою, очеретом або 
черепицею. Буває кам’яне чи 
саманне. 
ФАНТАЗІЯ (від грец. фо^тааіос — 
уява) — 1) В психології — 
процес створення нових образів на 
основі пережитого. Суто людська 
психічна властивість, необхідний 
компонент творчої діяльності. Ф. 
тісно пов’язана з уявою і мрією. 
Може бути реалістичною і беззмі¬ 
стовною. 2) В музиці — п’єса у 
вільній формі. Більшість Ф. грун¬ 
тується на вільній (найчастіше ва¬ 
ріаційній) розробці мелодій нар. 
пісень, танців, опер, балетів тощо. 
Оркестрові ф. належать пере¬ 
важно до програмної музики. 
ФАНТАСМАГОРІЯ (від грец. 
фаутаарос — привид та ауорєіЗсо — 
говорю) — примарне фантастичне 
уявлення про що-небудь, маячні 
видіння , щось нереальне. 
ФАНТАСТИКА [від грец. фосу- 
тосстхц (ТЄ%УТ|) — мистецтво, уяв¬ 
лення]— специфіч. форма відобра¬ 
ження явищ і предметів не такими, 
якими вони є в дійсності, а дуже 
зміненими уявою, умовними, вига¬ 
даними, перебільшеними. У фанта¬ 
стичному образі реальність примх¬ 
ливо поєднується з вигадкою (кен¬ 
тавр — людинокінь). За давніх ча¬ 
сів Ф. знаходила вияв у міфах, 
казках, легендах. Фантастичні каз¬ 
кові образи (скатерка-самобранка, 
килим-самоліт) відображали мрії 
й сподівання народу. Ці образи 
творчо освоєні в л-рі та мистецтві. 
Особливо велика роль Ф. у твор¬ 
чості романтиків (Е. По, О. Грін), 
широко застосовується вона в са¬ 
тирі («Мандри Гуллівера» Дж. 
Свіфта, «Історія одного міста» М. 
Салтикова-Щедріна). У науково- 
фантастичній літературі Ф. є 
засобом популяризації наук, гіпо¬ 
тез, передбачення науково-тех. 
прогресу. В. М. Лесин. 
ФАНТ АС Т Р О Н, фантастронний 
автогенератор — генератор ре¬ 
лаксаційних (несинусоїдальних) 
електр. коливань, що створює ім¬ 
пульси напруги електричної, яка 
змінюється пропорційно часу (ім- 



531 
пульси, що лінійно зростають або 
спадають). Характерна ознака 
Ф.— стабільність тривалості ім¬ 
пульсів. Ф. з великим перепадом 
напруги (десятки і сотні вольтів) 
діють на електронних лампах 
(звичайно пентодах і гептодах), 
Ф. з меншим її перепадом — на 
бі- або уніполярних транзисто¬ 
рах. Ф. застосовують у радіотех¬ 
ніці, автоматиці й телемеханіці. 
З їх допомогою можна з великою 
точністю регулювати затримку ім¬ 
пульсів у часі, визначати часовий 
інтервал між імпульсами тощо. 
ФАНТбМНИЙ БІЛЬ (від франц. 
Іапіоше — привид) — несправж¬ 
ні відчуття болю в ампутованій 
частині тіла (звичайно у кінцівці). 
Іноді поєднується з болем у ділян¬ 
ці кукси. Здебільшого виникає 
через кілька місяців після ампу¬ 
тації. Характер болю різноманіт¬ 
ний (колючий, ріжучий, стискую¬ 
чий, тягнучий типу каузалгії то¬ 
що). Профілактика Ф. 
6.— ретельна обробка кукси під 
час ампутації. Лікування 
хворих з Ф. б.: хірургічні ме¬ 
тоди (висікання рубців, видален¬ 
ня невром кукси, операції на 
провідних шляхах тощо), медика¬ 
ментозне, фізіотерапевтичне, за- 
гальнозміцнюючі засоби. Див. та¬ 
кож Фантомні відчуття. 
ФАНТбМНІ ВІДЧУТТЯ — від¬ 
чуття наявності ампутованої (див. 
Ампутація) або відірваної части¬ 
ни тіла. Виникають у переважної 
більшості осіб, яким зроблено 
ампутацію. Зумовлюються Ф. в. 
збудженням відповідних ділянок 
головного мозку, до яких надхо¬ 
дять подразнення від ушкоджених 
нервових стовбурів кукси. Харак¬ 
тер Ф. в. різноманітний. Іноді 
виникають спотворені Ф. в., що 
характеризуються відчуттям збіль¬ 
шення або зменшення частини від¬ 
сутньої кінцівки. Різновидністю 
Ф. в. є фантомний біль. 
ФАНФАРА (від франц. ІапГаге, 
італ. ГапГага—духовий оркестр, 
трубні звуки) — 1) Духовий мід¬ 
ний муз. інструмент, рід видов¬ 
женої труби без вентилів. 2) Труб¬ 
ний сигнал урочистого або войов¬ 
ничого характеру. Складається із 
звуків мажорного тризвуку. Ви¬ 
користовується в оперних, симф. 
та ін. творах. 
ФАО — див. Продовольча й 
сільськогосподарська органі зація 
ООН. 
ФАРАБЇ (аль-Фарабі) Абу Му- 
хаммед ібн-Тархан (870, Фараб, 
тепер Отрар Кзилкумського р-ну 
Чимкент, обл. Каз. РСР—950, Да¬ 
маск) — мислитель, учений-енци- 
клопедист, один з гол. представ¬ 
ників арістотелізму (див. Арісто- 
тель). Філос. погляди Ф. були 
в осн. ідеалістичними. Проте, по¬ 
ряд з визнанням бога як першо¬ 
причини світу, Ф. висловлював 
матеріалістичні ідеї про вічне іс¬ 
нування зовн. світу, незалежного 
від бога. В теорії пізнання об¬ 
стоював пізнаванність світу, вва¬ 
жав сприйняття та уявлення гол. 
засобами чуттєвого знання. Проте 
провідну роль у цьому процесі 
відводив «світовому активному ро¬ 
зумові ►(богові). Критикуючи вчен¬ 
ня Платона про вічність душі, Ф. 
заперечував безсмертя індивіду¬ 
альної душі, наявність природже¬ 

ного знання, висловлював мате¬ 
ріалістичні ідеї про зв’язок люд¬ 
ської душі з тілом. За Ф., засобом 
пізнання світу є наука. Виступав 
проти війни й насильства, закли¬ 
кав до дружби між народами. 
Справив значний вплив на розви¬ 
ток філософії та ін. наук серед¬ 
ньовічного Сходу, зокрема на Ібн- 
Сіну, Ібн-Рушда та ін. 

К. Б. Жарикбаєв. 
ФАРАД, фарада, Ф, Р — оди¬ 
ниця електроємності в Міжна¬ 
родній системі одиниць (СІ) і в 
МКСА системі одиниць. 1 Ф. до¬ 
рівнює електроємності конденса¬ 
тора, при якій електричний заряд 
в 1 кулон створює на обкладинках 
конденсатора різницю потенціалів 
в 1 вольт. Названо на честь М. 
Фарадея. 
ФАРАДЕЙ (Рагабау) Майкл 
(22.IX 1791, Лондон — 25. VIII 
1867, там же)— англ. фізик, хімік, 
фізикохімік, основоположник 
вчення про електромагнітне по¬ 
ле, один з засновників електро¬ 
хімії, член Лондонського королів¬ 
ського т-ва (з 1824), почесний 
член Петерб. АН (з 1830). Само¬ 
тужки вивчав хімію й фізику, від¬ 
відував публічні лекції, зокрема 
лекції Г. Деві. Був служником і 
лаборантом в лабораторії Королів¬ 
ського ін-ту (з 1813), асистентом 
у Г. Деві. З 1825 Ф.— директор 
лабораторії Королівського ін-ту, 
з 1827 — професор. Осн. наук, 
праці — з електрики, магнетизму, 
хімії. Ф. встановив (1821) обер¬ 
тання провідника з електр. стру¬ 
мом навколо магніту й обертання 
магніту навколо провідника з 
струмом. Одержав (1825) бензол, 
скраплив (1826) хлор та ін. гази. 
Відкрив (1831) і дослідив елек¬ 
тромагнітну індукщю, вивчив са¬ 
моіндукцію; ці дослідження ляг¬ 
ли в основу електротехніки. Вис¬ 
ловив (1832) думку про те, що по¬ 
ширення електромагн. взаємодій 
є хвильовий процес, що відбува¬ 
ється з кінцевою швидкістю. За¬ 
пропонував поширений тепер ме¬ 
тод характеристики поля за допо¬ 
могою силових ліній. Встановив 
(1833—34) закони електролізу 
(див. Фарадея закони); запрова¬ 
див основну електрохім. термі¬ 
нологію (електроліт, електрод, 
анод, катод), якою користуються 
й досі. В 1835—38 досліджував 
явища електростатики, тоді ж 
запропонував поняття про діелек¬ 
трики. Ф. належить (1845) від¬ 
криття явищ парамагнетизму і 
діамагнетизму, повертання пло¬ 
щини поляризації світла магн. по¬ 
лем (див. Фарадея явище). Впер¬ 
ше застосував (1845) поняття маг¬ 
нітне поле. Ідеї Ф. і його наук, 
досягнення мали величезний вплив 
на розвиток всієї фізики. 
ФАРАДЕЙ — позасистемна оди¬ 
ниця електричного заряду. 1 Ф.= 
= (9,648 456 ± 0,000027) • 1()4 Кл, 
тобто кількості кулонів в 1 Ф. і 
Кл/моль у Фарадея числі збігають¬ 
ся. Застосовується в електрохімії. 
Названо ім’ям М. Фарадея. 
ФАРАДЄЯ ЗАКбНИ — основні 
закони електролізу, які пов’я¬ 
зують кількість електрики, що 
пройшла крізь електроліт, з ма¬ 
сою і хім. природою речовин, які 
при цьому зазнали перетворень на 
електродах. За першим Ф. з., 

маса речовин т, яка виділяється 
при електролізі на кожному з 
електродів, прямо пропорційна ве¬ 
личині електричного струму І і 
часу і його проходження через 
електроліт, тобто т = кіі. 
Стала к — т. з. електрохімічний 
еквівалент речовини — визнача¬ 
ється другим Ф. з.: електрохіміч¬ 
ні еквіваленти речовин пропорцій¬ 
ні їхнім хім. еквівалентам х, тоб¬ 
то к = сх, причому х = АІп, де 
А — атомна маса, п— валентність 
хім. елемента, с — стала, оберне¬ 
на Фарадея числу. Ф. з. викори¬ 
стовують для визначення хім. 
еквівалентів речовин, вимірюван¬ 
ня електричного заряду іонів 
тощо. Закони встановив (1833— 
34) М. Фарадей. 
ФАРАДЄЯ ЧИСЛО, Фарадея 
стала, Р — одна з фундаменталь¬ 
них фізичних сталих, що чисельно 
дорівнює електр. зарядові, при 
проходженні якого через електро¬ 
літ на кожному з електродів виді¬ 
ляється 1 моль одновалентної ре¬ 
човини (див. Фарадея закони). За 
вуглецевою шкалою атомних мас 
Р = (9,648456 ± 0,000027) 104 
Кл/моль. Пов’язане з Авогадро 
числом ІУА і елементарним елек¬ 
тричним зарядом е співвідношен¬ 
ням Р = ИА е. Названо на честь 
М. Фарадея. 
фарадея Явище — явище, що 
полягає у повертанні площини по¬ 
ляризації світла при поширенні 
його в речовині вздовж ліній ін¬ 
дукції магнітного поля. Кут по¬ 
вертання ф цієї площини пропор¬ 
ційний довжині шляху І світла 
в речовині і напруженості магн. 
поля Н (див. Напруженість по¬ 
ля): ф = кІН, де к — т. з. стала 
Верде, що залежить від природи 
речовини, довжини хвилі світла 
і т-ри. У Ф. я. виявляється зв’я¬ 
зок між світловими і магнітними 
явищами. Ф. я. використовують 
в наук, дослідженнях, зокрема 
для визначення оптичних пара¬ 
метрів речовин, при вивченні по¬ 
ширення радіохвиль у магн. полі 
Землі. Відкрив 1845 М. Фарадей. 
ФАРАД МЕТР (від фарад і 
грец. цєтрєю — вимірюю) — при¬ 
лад з логометром, призначений 
для вимірювання електроємнос¬ 
ті’, один з ємності вимірювачів. 
Розрізняють Ф. електродинамічні 
(див. Електродинамічний прилад 
вимірювальний) і електромагнітні 
(див. Електромагнітний прилад 
вимірювальний). Похибка вимірю¬ 
вання цими приладами 1—4 %. 
ФАРАНДбЛА (франц. Іагапсіо- 
1е) — франц. (провансальський) 
старовинний нар. танець. Муз. 
розмір 2іі і 6/8. Темп жвавий, 
швидкий. Супроводжується грою 
на флейті і тамбурині. 
ФАРАбН (грец. Фарасо, від єгип. 
пер-о, букв.—великий будинок) — 
у Стародавньому Єгипті титул 
царя. За давньоєгип. віруваннями 
Ф. вважався сином сонця, зем¬ 
ним втіленням Гора та спадкоєм¬ 
цем Осіріса. 
ФАРБИ — матеріали, що явля¬ 
ють собою однорідні суспензії мі¬ 
неральних або органічних пігмен¬ 
тів у плівкоутворюючих речови¬ 
нах', вид лакофарбових матеріа¬ 
лів. Багато які Ф. містять також 
наповнювачі, розчинники, сика¬ 
тиви, пластифікатори, антисеп- 

ФАРБИ 

34' 
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І. Фарж. 

Фарбопульт з електро¬ 
приводом. 

тики (див. Антисептичні засоби) 
та ін. домішки, що поліпшують 
ту або іншу їхню властивість. 
Розрізняють Ф.: олійні (на осно¬ 
ві олій або синтетичних масел та 
оліф), емалеві (гол. чин на основі 
розчинів синтетичних полімерів 
в органічних розчинниках), водні 
(клейові, силікатні), емульсійні — 
водні емульсії олій або алкгдних 
смол і дисперсії (див. Диспергу¬ 
вання) синтетич. полімерів, а та¬ 
кож порошкові (на основі порошко¬ 
подібних розчинних і нерозчинних 
полімерів). Крім того, їх поділя¬ 
ють на антикорозійні, декоративні, 
художні, друкарські (поліграфіч¬ 
ні), світні, термочутливі, на такі, 
що не обростають (перешкоджа¬ 
ють обростанню днища кораблів 
водоростями і молюсками), та 
ін. Ф. використовують для захис¬ 
ного і декоративного пофарбуван¬ 
ня виробів, оштукатурених і бе¬ 
тонних поверхонь, у поліграфії, в 
живописі тощо. Див. також Лако¬ 
фарбова промисловість._ 

ІН. П. СметанкгнаА 
ФАРБОПУЛЬТ — інструмент 
(апарат) для механічного розпи¬ 
лювання водорозчинних нев’яз- 
ких фарбових сумішей. Розрізня¬ 
ють Ф. (мал.) ручної дії (з плун¬ 
жерним, поршневим або діафраг¬ 
мовим насосом) і Ф. з приводом 
від електродвигуна (з діафраг¬ 
мовим насосом). Продуктивність 
Ф. 200—500 м2/год, робочий тиск 
0,4—1 МПа. Маса Ф. ручної дії 
— 5—10, Ф. з електроприводом — 
20—ЗО кг. Ф. застосовують при 
малярних роботах. 
ФАРБУВАННЯ — надання мате¬ 
ріалам у процесі обробки барвни¬ 
ками необхідного забарвлення, 
практично стійкого до фіз.-хім. 
і мех. впливу. Фарбуванню під¬ 
дають текст, матеріали (волокно, 
пряжу, тканину) — звичайно ку¬ 
бовими, кислотними, катіонни¬ 
ми, активними, дисперсними і пря¬ 
мими барвниками; шкіру і хутро— 
барвниками кислотними і хромо¬ 
вими (див. Протравні барвники)', 
папір і деревину — пігментами, 
кислотними і основними барвни¬ 
ками. При обробці хім. волокон і 
пластмас у розплав полімеру вво¬ 
дять, як правило, пігмент або ін. 
барвник. Для Ф. використовують 
установки періодичної або безпе¬ 
рервної дії. с. О. Водянюк. 
ФАРВАТЕР (голл. уаапуаіег, від 
уагеп — плавати і \уа!ег — вода), 
судновий хід — безпечний у на¬ 
вігаційному відношенні шлях по 
річці, озеру, морю, протоці або ін. 
водному простору. Відзначається 
достатніми глибинами і відсут¬ 
ністю перешкод для судноплавст¬ 
ва. Позначається буями та ін. за¬ 
собами обстави судноплавної. 
ФАРЕНГЄЙТА ШКАЛА — див. 
Температурні шкали. 
ФАРЙРСЬКА МЙВА — мова фа- 
рерщв. Належить до північної 
(скандінавської) підгрупи герм, 
групи індоєвроп. мов. Близька до 
ісландської мови (за морфологією) 
і до зх.-норвезьких діалектів (за 
фонетикою й лексикою). Так само, 
як і ісландська, вирізняється з-по¬ 
між сканд. мов значною архаїч¬ 
ністю морфології. До поч. 19 ст, 
була безписемною. У 1939 офіцій¬ 
но визнана літ. мовою фарерців. 

Алфавіт — на лат. графіч. основі. 
Літ.: Стеблин-Каменский М. И. Ис- 
тория скандинавских язьїков. М.—Л., 
1953. 

ФАРЄРСЬКІ ОСТРОВЙ — гру- 
па островів у пн.-сх. частині Атлан 
тичного ок., у складі Данії. Площа 
бл. 1,4 тис. км2. Нас. понад 41 
тис. чол. (1981), гол. чин. фарерщ. 
Включають 24 острови, найбіль¬ 
ші — Стреймой, Естурой, Суву- 
рой. Мають вулканічне походжен¬ 
ня, складені переважно з базаль- 
тів і туфів. Поверхня платоподіб- 
на (вис. до 882 м). Поширені лу¬ 
ки, вересовища; є торфові болота. 
Багато птахів (понад 220 видів). 
Осн. заняття населення —рибаль¬ 
ство, вівчарство. Гол. місто і порт 
— Торсхавн. 
ФАРЄРЦІ — населення Фарерсь- 
ких островів. Живуть також в ін. 
районах Данії. Чисельність — 41 
тис. чол. (1978, оцінка). Мова — 
фарерська (див. Фарерська мова). 
Віруючі Ф.— лютерани. В 9—10 
ст. предки Ф. переселилися на ост¬ 
рови із Зх. Норвегії. Осн. заняття 
Ф.— рибальство, традиційне (з 
часів заселення) вівчарство, а та¬ 
кож землеробство, птахівництво. 
У Ф. зберігаються традиційні бу¬ 
дівлі, одяг, начиння. 
ФАРЖ (Рагде) Ів (19.УІІІ 1899, 
Салон-де-Прованс — 31. III 1953, 
Тбілісі, похований у Парижі) — 
франц. політ, діяч; публіцист, ху¬ 
дожник. У 1927—31 жив у Марок¬ 
ко. Після окупації Франції гітле¬ 
рівцями (1940) — учасник Руху 
Опору. В 1946 — міністр поста¬ 
чання. З 1948 — один з орган іза 
торів франц. руху на захист миру. 
З 1950 Ф.— голова Нац. ради ми¬ 
ру Франції, член Всесвітньої 
Ради Миру та її бюро. Загинув 
внаслідок автомоб. катастрофи. 
Міжнар. Ленінська премія «За 
зміцнення миру між народами», 
1952. 
Те.: Рос. перекл.- Избранное. 
М., 1959. 

ФАРИНГГТ [від грец. фарцу| 
(фарОууод) — глотка] — запалення 
слизової оболонки глотки. Ф. час¬ 
то передують гострі респіраторні 
захворювання, грип та ін. інфек¬ 
ційні хвороби. Іноді до Ф. може 
спричинитися місцеве охолоджен¬ 
ня організму (пиття холодної води 
тощо), дим, алкоголь, деякі профе¬ 
сійні шкідливості (пил, гази, су¬ 
хість повітря, різкі коливання 
т-ри тощо). При гострому Ф. ви¬ 
никає відчуття сухості та дряпан¬ 
ня в глотці, кашель, незначний 
біль при ковтанні; слизова оболон¬ 
ка глотки червоніє, набрякає. Т-ра 
нормальна або трохи підвищена, 
заг. стан, як правило, задовільний. 
Розвиткові хронічного Ф. сприя¬ 
ють несвоєчасне лікування гостро¬ 
го Ф., хронічний нежить, хроніч¬ 
ний тонзиліт, гнійне запалення 
придаткових пазух носа, карієс 
зубів, порушення обміну речовин, 
хвороби легень, серця, печінки, 
нирок та ін. Для хронічного Ф. ха¬ 
рактерні нерідко відчуття сторон¬ 
нього тіла, сухості, кашель, швид¬ 
ка стомлюваність голосового апара¬ 
ту. Лікування: теплі лужні 
полоскання, інгаляції або пульве¬ 
ризації, змазування глотки розчи¬ 
ном Люголя з гліцерином тощо. 
Серед тварин на Ф. найбіль¬ 
ше хворіють коні, свині, велика 

рог. худоба та ін. Виникає внаслі¬ 
док переохолодження або проник¬ 
нення в слизову оболонку глотки 
мікроорганізмів, при деяких ін¬ 
фекційних хворобах (мит, сибір¬ 
ка, чума). Ознаки: утруднене ков¬ 
тання, слинотеча, болючість в ді¬ 
лянці глотки, висока т-ра тіла, 
хропіння та ін. Лікування: 
ізоляція хворих тварин, місцево — 
тепло, зогрівальні компреси, все¬ 
редину — сульфаніламіди, анти¬ 
біотики; інгаляції, м’які корми. 
ФАРИНГОСКОПГЯ [від грец. 
фарду| (фарОууое) — глотка і око- 
яєсо — розглядаю] — огляд глот¬ 
ки при штучному освітленні. Про¬ 
вадиться за допомогою шпате¬ 
ля, носоглоткового і гортанного 
дзеркал, лобового рефлектора та 
ін. інструментів. Під час Ф. ог¬ 
лядають язичок, піднебінні миг¬ 
далики, задню стінку глотки, виз¬ 
начають рухомість м’якого підне¬ 
біння. При Ф. лівою рукою шпа¬ 
телем надавлюють передню ча¬ 
стину язика донизу і вперед. Для 
виявлення в лакунах мигдаликів 
гною на їхній верхній полюс на¬ 
давлюють другим шпателем, узя¬ 
тим у праву руку. 
ФАРИССЇ (грец. Фосріаосїоі, від 
давньоєвр. перушім — ті, що ві¬ 
докремились) — послідовники 
релігійно-політ. течії, що існувала 
в Іудеї у 2 ст. до н. е. — 2 ст. н. е. 
серед торг.-ремісничих верств. На¬ 
магалися пристосувати старі ре- 
ліг., правові, етичні та ін. біблійні 
приписи до нових сусп. умов. Ф. 
були непримиренними ворогами 
ранньохристиянського вчення, за 
що в християнській л-рі їх назива¬ 
ли лицемірами. Переносно 
«фарисей» — лицемір, святенник. 
ФАРГА (Рагіа) Хесус (н. 
27.VI 1910, м. Борохо, шт. Фаль- 
кон) — діяч венесуельського і 
міжнар. комуністки, руху. Н. в 
сім’ї робітника. За фахом — ро- 
бітник-нафтовик. У 1944—48 — го¬ 
лова профспілки нафтовиків Вене¬ 
суели. В 1935 вступив до КП Вене¬ 
суели (КПВ). З 1946 — член ЦК і 
Політбюро ЦК КПВ. З 1951 — ген. 
секретар КПВ (обраний заочно). В 
1947—48, 1958—63 та 1968—73 - 
деп. парламенту. Не раз зазнавав 
переслідувань. У 1950—58 і 1963— 
66 перебував в ув’язненні, 1966— 
68 — в еміграції. Нагороджений 
орденом Дружби народів. 
Ф А Р К А Ш (Рагказ) Берталан 
(н. 1. VIII1949, с.Дюлагаза, Угор 
щина) — льотчик-космонавт УНР, 
Герой Радянського Союзу (1980), 
Герой УНР (1980), капітан. Член 
Угорської соціалістичної робітни¬ 
чої партії (з 1976). Закінчив Вище 
льотно-тех. училище ім. Д. Кіліа- 
на, проходив навчання в СРСР. 
З 1978 — в Центрі підготовки кос¬ 
монавтів ім. Ю. О. Гагаріна, де 
пройшов повний курс навчання за 
програмою «Інтеркосмос» для по¬ 
льотів на космічному кораблі «Со¬ 
юз» і орбітальній станції «Салют». 
26.V 1980 як космонавт-дослідник 
разом з В. М. Кубасовим старту¬ 
вав на космічному кораблі «Союз- 
36». Після стикування (27.V) з 
орбітальним комплексом «Са- 
лют-6» — «Союз-35» (осн. екі¬ 
паж — Л. І. Попов і В. В. Рюмін) 
космонавти виконували досліджен¬ 
ня і експерименти, підготовлені 
вченими СРСР і УНР, проводили 
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візуальні спостереження і фото¬ 
графування земної поверхні й ак¬ 
ваторії Світового океану, вивчали 
вплив факторів космічного по¬ 
льоту на організм людини. На 
Землю Ф. і В. М. Кубасов повер¬ 
нулись З.УІ 1980 на кораблі 

"і 

ФАРМАКОВСЬКИЙ Борис Во¬ 
лодимирович [31.1 (12.11) 1870, 
Вятка, тепер м. Кіров — 29.VII 
1928, Парголово, тепер підпоряд¬ 
коване Виборзькій райраді м. Ле¬ 
нінграда] — російський радянсь¬ 
кий археолог та історик античного 
мистецтва, член-кореспондент АН 
(з 1914). В 1892 закінчив Новоро¬ 
сійський ун-т в Одесі. З 1919 — 
професор Петрогр. ун-ту. З 1921 — 
вчений секретар Держ. академії 
історії матеріальної культури. Очо¬ 
лював археол. дослідження Оль¬ 
вії (1896, 1901—15, 1924—26). 
Провадив також розкопки в Києві 
(1908—09), Євпаторії (1916—17). 
Літ.: Лапін В. В. Засновник віт¬ 
чизняної школи античної археології. 
«Український історичний журнал». 
1970, № 5. 
ФАРМАКОГНОЗІЯ (відгрец. 
фарцахоу — ліки і уушаи; — знан¬ 
ня) — розділ фармації, що вивчає 
лікарську сировину, переважно 
рослинного, а також тваринного 
походження, і деякі продукти її 
первинної переробки (ефірні та 
жирні олії, смоли та ін.). До 
завдань Ф. входить: вивчення лі¬ 
карських рослин і місць їх зростан¬ 
ня і визначення запасів сировини; 
регламентація способів збирання, 
сушіння, сортування і транспорту¬ 
вання сировини на заводи і скла¬ 
ди, методи її приймання і збері¬ 
гання, а також розробка техноло¬ 
гії вирощування лікарських рос¬ 
лин тощо. Крім того, сучас. Ф. 
розробляє методи визначення в лі¬ 
карській сировині Т. 3. діючих 
речовин і локалізацію їх в різних 
органах, тканинах рослин і тва¬ 
рин. Історія розвитку Ф. тісно 
пов’язана з фармакологією, з роз¬ 
витком ботаніки, аналітичної хі¬ 
мії, хімічної технології тощо. Пи¬ 
тання з проблем Ф. розробляють¬ 
ся у Всесоюз. н.-д. ін-ті лікар¬ 
ських рослин (Моск. обл.), Харків, 
н.-д. ін-ті хімії та технології лі¬ 
карських засобів, хіміко-фарма- 
цевт. ін-ті Груз. РСР, на кафед¬ 
рах Ф. фармацевт, ін-тів. Спеціа¬ 
лістів з Ф. готують фармацевтичні 
ін-ти і середні медичні заклади. 
Літ.: Шелудько В. М., Колесниченко 
Ю. І. Практичний посібник з фарма¬ 
когнозії. К., 1965; Муравьева Д. А. 
Фармакогнозия. М., 1978; Ажгихин 
И. С. Технологи я лскарств. М.. 1980. 
ФАРМАКОЛбГіТ І ТОКСИКО¬ 
ЛОГІЇ КЙЇВСЬКИЙ НАУКбВО- 
ДбСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ — уста¬ 
нова Міністерства охорони здо¬ 
ров’я УРСР. Засн. 1934 у Харкові, 
1944 ін-т переведено до Києва. Су¬ 
часна назва ін-ту — з 1965 (попе¬ 
редня назва — Укр. н.-д. санітар¬ 
но-хімічний ін-т). У складі ін-ту 
(1983) — 16 лабораторій і 3 відді¬ 
ли. Осн. напрями наукових дос¬ 
ліджень: вивчення залежності біо¬ 
логічної дії речовин від їх будови; 
фармакологічної модуляції нер¬ 
вово-м’язової передачі імпульсів, 
а також вишукування нових про¬ 
типухлинних і протизапальних ре¬ 
човин. Ін-том запропоновано про¬ 
типухлинні препарати: бензотеф, 

фторбензотеф, дійодбензотеф; не- 
стероїдні протизапальні речовини: 
мефенамова кислота, натрію ме- 
фенамонат, пірамідант, унітол, ек- 
сатіол та ін. препарати. Ін-том ви¬ 
дається збірник наук, праць-«Фар¬ 
макологія і токсикологія». Ді¬ 
яльність ін-ту пов’язана з іме¬ 
нами відомих вчених О. І. Черке¬ 
са, О. О. Богомольця, М. І. Лу¬ 
ганського, П. В. Родіонова та ін. 

Ф. П. Трінус. 
ФАРМАКОЛОГІЯ (віл грец. ерар- 
цахоу — ліки і Хоуос; — вчення) — 
медико-біологічна наука, предме¬ 
том якої є вишукування, вив¬ 
чення механізму дії і методів за¬ 
стосування ліків; в широкому 
розумінні — наука про взаємодію 
лікарської речовини і організму. 
Ф. виникла і розвивалася одночас¬ 
но з медициною. Перші система¬ 
тизовані відомості про ліки були 
знайдені в єгип. папірусі Еберса 
(17 ст. до н. е.). Близько 300 
лікарських рослин згадується в 
працях Гіппократа, які докладно 
були описані пізніше, зокрема 
Діоскорідом (1 ст. н. е.). Велике 
значення для розвитку Ф. мали 
праці К. Галена, який вперше до¬ 
вів, що на організм діє не сама 
рослина, а речовини, що в ній мі¬ 
стяться; багато відомостей про лі¬ 
ки зібрано в «Каноні лікарської 
науки» Ібн-Сіни та працях Пара- 
цельса. В Київській Русі Євпрак- 
сією (онукою Володимира Монома- 
ха) відомості про ліки були зіб¬ 
рані в трактаті «Мазі». В Китаї 
Лі Шічженом у 16 ст. було ви¬ 
дано фармакопею («Вень-ІПаочан- 
му») в 52 томах. Першу фармако¬ 
пею в Росії було видано у 1778 
(«РЬагшасороеа Коззіса»). Основи 
вітчизняної експериментальної 
фармакології (19 ст.) були 
закладені Р. Бухгеймом, О. П. 
Нелюбіним, О. А. Соколовським, 
І. П. Павловим, М. П. Кравковим, 
С. В. Аничковим та ін., зокрема 
на Україні — В. І. Дибковським, 
Г. Л. Шкаверою, О. І. Черкесом, 
Ю. О. Петровським та ін. За кор¬ 
доном плідно працювали в цій га 
лузі О. ІПмідеберг, Г. Мейєр, В. 
Штрауб, П. Тренделенбург, П. 
Ерліх, К. Шмідт (Німеччина), А. 
Кешні, А. Кларк, Г. Дейл (Анг¬ 
лія), М. Орфіла, Д. Бове (Фран¬ 
ція), Г. Гейманс (Бельгія), О. 
Леві (Австрія), Д. Абель, К. Чен 
(СІЛА) та ін. Накопичення науко¬ 
вих даних, розвиток ін. наук 
(фізики, хімії, фізіології, біоло¬ 
гії, медицини та ін.) сприяли відо¬ 
кремленню з Ф. фармації, фарма¬ 
когнозії, фармацевтичної хімії, 
технології лікарських форм, ток¬ 
сикології, ветеринарної Ф. Тепер 
в самостійні дисципліни форму¬ 
ються клінічна Ф., психофармако¬ 
логія, фармакогенетика, фарма¬ 
кокінетика, фармакодинаміка, 
імунофармакологія, хіміотерапія, 
молекулярна Ф., біохімічна Ф. та 
ін. Ф. поділяють на заг. і спеці¬ 
альну. Загальна Ф. розгля¬ 
дає питання взаємозв’язку дії ре¬ 
човини залежно від її хімічної 
структури і фізико-хімічних влас¬ 
тивостей, з метою вишукування но¬ 
вих лікарських речовин; фармако¬ 
логічної регуляції функцій організ¬ 
му, вивчає шляхи введення, дози, 
концентрації ліків, що вводяться, 
займається питаннями стандарти¬ 

зації препаратів, розробкою прин¬ 
ципів комбінованої терапії, вив¬ 
чає особливості дії фармакологіч¬ 
них речовин залежно від стану ор¬ 
ганізму, а також від статі, віку, 
генетичних особливостей і оточую¬ 
чого середовища та ін. питання. 
Спеціальна Ф. займається 
з’ясуванням подібних закономір¬ 
ностей дії в окремих групах лікар¬ 
ських препаратів (наркотичних, 
снотворних, протисудорожних, ана- 
льгетиків, холінолітичних, серце¬ 
во-судинних, протипухлинних та 
ін.), а також дає порвіняльну 
характеристику окремих препара¬ 
тів і теоретично обгрунтовує їх 
раціональне застосування в кліні¬ 
ці тощо. Наукові праці з питань 
Ф. розробляються в Ін-ті фарма¬ 
кології АМН СРСР, Всесоюзно¬ 
му н.-д. хіміко-фармацевтичному 
ін-ті ім. С. Орджонікідзе (Моск¬ 
ва), Фармакології і токсикології 
київському науково-дослідному ін¬ 
ституті, лабораторіях фармако¬ 
логії н.-д. інститутів ін. профі¬ 
лю. Фахівців з Ф. готують н.-д. 
ін-ти, кафедри фармакології ме¬ 
дичних інститутів і кафедри ме¬ 
дичних ф-тів ун-тів. В СРСР пи¬ 
тання з фармакології висвітлю¬ 
ються в журналі «Фармакология 
и токсикология» (Москва), збір¬ 
нику праць «Фармакологія і ток¬ 
сикологія» (Київ) та ін. виданнях. 
Видаються (1984) багатотомна між¬ 
народна енциклопедія з фарма¬ 
кології і терапії та посібники з 
експериментальної фармакології. 
Фармакологи СРСР об’єднані у 
Всесоюзне наукове т-во фармако¬ 
логів. 
Літ.: Петровський Ю. О. Клінічна 
фармакологія. К., 1952; Аничков 
С. В., Беленький М. Л. Учебник 
фармакологии. Л., 1969; Машковс- 
кий М. Д. Лекарственньїе средства, 
ч. 1—2. М., 1977; Клиническая фар¬ 
макология. М., 1978; Фармакология. 
К., 1980; Тринус Ф. П. Фармакоте- 
рапевтический справочник. К., 1981; 
Харкевич Д. А. Фармакология. М., 
1931; Фармакология. К., 1982; Соосі 
тап Б. 5., Сіїтап А. ТЬе РЬагтасоІо- 
бісаі Вазіз о! ТЬегареиіісз. Бопсіоп — 
Тогопіо, 1970. Ф. П. Трінус. 
ФАРМАКОПЕЯ (від грец. <рар- 
цахоу — ліки і яоієсо — роблю, го¬ 
тую) — збірник стандартів і по¬ 
ложень, які нормують якість лі¬ 
карських засобів. Тривалий час 
лікування і виготовлення ліків 
не становили відокремлених про¬ 
цесів і розвивалися нероздільно, 
доповнюючи один одного, і нада¬ 
лі складали єдину спеціальність. 
Виникнення перших аптек викли¬ 
кало необхідність розробки певних 
положень, що регулювали б взає¬ 
мовідносини між лікарем і апте¬ 
карем, а також допомогли створи¬ 
ти документи, які б регламентува¬ 
ли метод і виготовлення ліків 
та їх перевірки. Такі документи 
спочатку називалися диспенсато- 
ріями, а згодом Ф. Першу Ф. бу¬ 
ло видано 1498 у Флоренції під 
назвою «ШсеПагіо Ріогепііпо», 
рос. мовою — 1866. Першу Ф. в 
СРСР видано в 1925. У Ф. відби¬ 
вається науково-тех. рівень фарм. 
науки і стан розвитку виробництва 
лікарських речовин в країні. Те¬ 
пер в СРСР діє 10-е видання Дер¬ 
жавної фармакопеї (1968). Кожне 
нове видання Ф. містить не тіль¬ 
ки відомості про методи аналізу 
і вимоги до якості ліків, найвищі 

ФАРМАКОПЕЯ 

Б. Фаркаш. 

Фарерські оегром». 
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ФАРМАЦЕВТ 

Фарфор. 
М. К. Тимченко, Я. П. 
Козлова. Ваза 4На по¬ 
двір’ї*. 1972. Держав» 
ний музей українського 
мистецтва в Києві. 

Фарфор. 
Скульптури-попільннці. 
Волокитинський Фар¬ 
форовий завод. Черні¬ 
гівщина. Середина 
19 ст. 

дози приймання отруйних і силь¬ 
нодіючих лікарських речовин, 
умови і строки їх зберігання, спо¬ 
соби виготовлення, а й відобра¬ 
жає рівень розвитку лікарської 
справи. До 10-го видання фарма¬ 
копеї вперше включено радіоак¬ 
тивні препарати, нові антибіо¬ 
тики, гормональні, психотропні, 
серцево-судинні препарати та ін., 
значно поновлено перелік сиро¬ 
ваток імунних і вакцин, дано 
ряд нових фізико-хім., фармако¬ 
гностичних і біол. методів дослід¬ 
ження ліків. Державна фармако¬ 
пея СРСР є обов’язковою для всіх 
установ і закладів Рад. Союзу, 
що виготовляють і застосовують 
лікарські засоби, і має законодав¬ 
чий характер. Перегляд і видан¬ 
ня Ф. в СРСР здійснюються Фар¬ 
макопейним комітетом М-ва охо¬ 
рони здоров’я СРСР. Більшість 
країн має свої національні Ф. 
Існує також Міжнародна фарма¬ 
копея. 
Літ.: Государственная фармакопея 
Союза Советских Социалистических 
Республик. М., 1968; Натрадзе А. Г. 
Русские и советские фармакопеи. 
М., 1978. Т. В. Ковальчук. 

ФАРМАЦЕВТ (від грец. <рарцос- 
ИЄ0ТЦ£ — той, що готує ліки) — 
спеціаліст з вищою (провізор) або 
середньою (помічник провізора) 
фармацевтичною освітою. Ф. готу¬ 
ють фармацевтичні ін-ти або фар¬ 
мацевтичні ф-ти мед. ін-тів 
(ун-тів), фармацевтичні або мед. 
училища. 
«ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЖУР¬ 
НАЛ* — науковий журнал Міні¬ 
стерства охорони здоров’я УРСР. 
Заснований 1928. В 1941 видання 
чФ. ж.»було припинено, а з 1958— 
поновлено. Висвітлює нові науко¬ 
ві досягнення, актуальні проблеми 
організації лікарського обслугову¬ 
вання населення, розвитку фар¬ 
мацевтичної науки, наукової орга¬ 
нізації праці, підготовки фарма¬ 
цевтичних кадрів. Виходить раз 
на два місяці українською мовою 
в Києві. Публікує реферати нау¬ 
кових статей російською і резюме 
англійською мовами. 

О. І. Абрамова. 

ФАРМАЦГЯ (від грец. фарцосиєСос 
— ліки) — комплекс науково-прак¬ 
тичних дисциплін, що вивчають 
питання вишукування, добуван¬ 
ня, обробки, виготовлення, дослід¬ 
ження, зберігання, стандартизації, 
контролю і відпуску лікарських 
речовин. Розвиток Ф. на терито¬ 
рії Росії почався ще за часів ут¬ 
ворення Рос. держави. З появою 
перших аптек (8—15 ст.) почало¬ 
ся поступове відокремлення Ф. 
від медицини. 18 ст. було періо¬ 
дом становлення Ф. як самостій¬ 
ної науки. Осн. дисциплінами Ф. 
є; фармацевтична хімія, фарма¬ 
когнозія, технологія лікарських 
форм (див. Ліки), судова хі¬ 
мія, історія фармації, організа¬ 
ція фармацевтичної справи. В 
СРСР створено вищі і середні фар¬ 
мацевтичні заклади, наукові уста¬ 
нови. Фармацевтичні вузи готу¬ 
ють провізорів, а фармацевтичні 
училища — фармацевтів. В УРСР 
видається < Фармацевтичний жур¬ 
нал». 
Літ.: Губський І. М., Литвиненко 
М. М. Організація і економіка фар¬ 
мацевтичної справи. К., 1976; Знци- 

клопедический словарь аптечного ра- 
ботника. М., 1960. 

Т. В. Ковальчук. 
ФАРНАК (ФарVаи^|<;; 97—47 до 
н. е.) — цар (63—47 до н. е.) Бос- 
порськог держави (без Фанагорії), 
син царя Понту Мітрідата VI 
Сенатора. Владу над Боспором 
дістав від рим. полководця Пом- 
пея в нагороду за те, що зрадив 
свого батька — ворога Риму. В 
49 (або 48 до н. е.) Ф. всупереч 
волі Риму підкорив Фанагорію. 
вдерся в Понт, захопив Аміс і 
Віфінію. 2.VIII 47 до н. е. буь 
розбитий біля м. Зели Юліем 
Цезарем, який повідомив сенат 
про цю перемогу трьома словами: 
чуєпі, уіаі, уісі» (прийшов, по¬ 

бачив, переміг). Повернувшись на 
Боспор, Ф. загинув у боротьбі про¬ 
ти свого намісника Асандра, який 
захопив боспорський престол. 
ФАРНЄЗЕ (Рагпезе) — італ. кня¬ 
зівський рід, що правив з 1545 по 
1731 у герцогстві Парма і П’ячен- 
ца. 
Ф АР Р ОХ Г ЙЄЗДГ Мохаммед 
(1887, м. Йєзд — 18.Х 1939, Теге¬ 
ран) — Іран, поет, публіцист і гро¬ 
мад. діяч. За публіцистичні статті 
й вірші, спрямовані проти англ. 
колонізаторів та Іран, правителів, 
зазнавав переслідувань. У поезіях 
чКривава революція», чВ доло¬ 
нях мужності» та ін. закликав на¬ 
род до боротьби проти гніту й 
експлуатації. В 1930—34 — в емі¬ 
грації (Берлін). Вітав Велику 
Жовтн. соціалістич. революцію. 
В 1927 відвідав СРСР. Враження¬ 
ми від поїздки поділився у чПо- 
дорожніх нарисах». Закатований у 
тегеранській в’язниці. Книгу вір¬ 
шів Ф. Й. видано 1943. Революц. 
творчість Ф. Й. відіграла значну 
роль у розвитку прогресивної Іран, 
л-ри. 
ФАРС (франц. Гагсе, від лат. Гаг- 
сіо — наповнюю, начиняю) — 1) 
Вид народного театру, поширений 
у 14—16 ст. в країнах Західної 
Європи. Був пов’язаний з се¬ 
редньовічними інтермедіями. Зго¬ 
дом Ф. став самостійним видом 
нар. театру і набув гостро-сати¬ 
ричних рис: в ньому висміювали¬ 
ся вчені-педанти, шахраюваті чен¬ 
ці, ошуканці-лікарі тощо. В кож¬ 
ній країні Ф. мав своєрідний нац. 
характер, але скрізь йому було 
властиве життєрадісне світосприй¬ 
мання. Традиції італ. Ф. лягли 
в основу нар. комедії дель арте. 
Ф. частково відродився в кін. 
19—20 ст. в сатиричних п’єсах А. 
Жаррі та Б. Брехта. Елементи Ф. 
були і в утер, інтермедіях 17—18 
ст. Прийоми фарсової буфонади 
збереглися в сучас. цирку (див. 
Клоунада). 2) У 19—20 ст. в бурж. 
театрі — беззмістовне, здебільшо¬ 
го малопристойне комедійне видо¬ 
висько, не пов’язане з нар. тра¬ 
диціями. 
ФАРСГ — див. Перська мова. 
ФАРТИНГ (англ. ГагНііпд) — 
найдрібніша розмінна англ. моне¬ 
та, дорівнює ІЦ пенні. До 1821 
карбувався з срібла, 1921—60 — 
з міді, потім — з бронзи. Вилуче¬ 
ний з обігу 1968. 
Ф АРФбР (тур. Га£Біг, від 
перського фегфур), порцеляна — 
тонкий щільний звичайно білого 
кольору керамічний матеріал з 
спіклим черепком, що просвічу¬ 

ється у тонкому шарі. Непроник¬ 
ний для рідин і газів, відзначаєть¬ 
ся високими електроізоляційними 
властивостями (електр. опір 2х 
X Ю5 Ом), термостійкістю (понад 
8—10 теплозмін), кислото- і луго¬ 
стійкістю. Водопоглинання Ф. до 
0,2 % (тонкий керам. матеріал 
з водопоглинанням до 3 % наз. на- 
півфарфором), білість 58—72 %, 

В. П. Єрмоленко. Композиція «Свя¬ 
то Союзу». 1982. Суми. 

коеф. лінійного терм, розширен¬ 
ня (38—52)- 10~~7 1/°С (в інтер¬ 
валі т-р 20—600 °С), границя міц; 
ності на згин 70—90, при ударі 
— 0,2—0,23 МПа. Складовими 
частинами фарфорової маси є као¬ 
лін, вогнетривкі пластичні глини, 
польовий шпат, кварц, кварцовий 
пісок, а також фосфати, кісткова 
зола, глинозем, літію сполуки, 
циркон тощо. За складом фарфо¬ 
рової маси розрізняють Ф. м’який 
і твердий (бідніший на флюси і 
багатший на глинозем, ніж м’я¬ 
кий). Вироби з Ф.— глазуровані, 
неглазуровані (див. Бісквіт) ви¬ 
готовляють пластичним формуван¬ 
ням, пресуванням і литтям. Від¬ 
формовані й висушені сирцеві ви¬ 
роби піддають випалу; глазур на¬ 
носять на сирцеві висушені вироби 
або на вироби, попередньо випале¬ 
ні при т-рі 800—900 °С з наступ¬ 
ним випалом (твердого Ф.— при 
т-рі 1350—1410, м’якого Ф.— при 
т-рі до 1280 °С). З маси твердого 
Ф. виготовляють в осн. посуд, 
побутові, буд., сан.-тех., електро- 
і радіотех. вироби, хім. апаратуру 
та ін., з маси м’якого Ф.— деко- 
ративно-худ. вироби, скульптури. 
Фарфорові вироби декорують різ¬ 
номанітними способами, найдав¬ 
ніший — нанесення малюнка від 
руки. Для декору масових виробів 
застосовують мех. способи — дру¬ 
кування, аерографію, декалько¬ 
манію. Для надглазурного деко¬ 
рування Ф. використовуються зо¬ 
лото, емалі тощо (див. також Ке¬ 
раміка). 
Ф. вперше було винайдено в Ки¬ 
таї в 7 ст. У Зх. Європі його від¬ 
крив 1709 Й. Бетгер (Саксонія). 
У 18 ст. виникли фарфорові з-ди 
в Німеччині (Мейсен, 1710, див. 
Саксонський фарфор; Берлін, 
1751—58), Австрії (Відень, 1717— 
18), Франції (Севр, 1756; див. 
Севрський фарфор), Англії (Чел- 
сі, 1745; Бустер, 1751). У 1744 в 
Петербурзі засн. перший в Росії 
Імператорський фарфоровий з-д 
(тепер Ленінгр. фарфоровий завод 
імені М. В. Ломоносова), де бл. 
1747 винахідник Д. Виноградов 
відкрив склад твердого Ф. Почали 
діяти приватні з-ди під Моск- 
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вою Ф. Гарднера (з 1766, тепер 
Дмитровський завод), О. Попова 
та ін. На Україні виробницт¬ 
во Ф. почалося у 18 ст. Фарфо¬ 
рові заводи працювали на Воли¬ 
ні — в Корці (1783 — 1831), Город¬ 
ниці (1799), Баранівці (1802), Дов¬ 
биші (40-і рр. 19 ст.)» Полонному 
(80-і рр. 19 ст.), Коростені (1909); 
на Чернігівщині — в с. Волокити- 
ні (1839—62). У 1922 в Києві 
було створено трест «Укрфарфор- 
фаянс» і організовано спец, лабо¬ 
раторію керамічних фарб. Над но¬ 
вою рад. тематикою в 30-х рр. 
працювали художники Ф. Мусі- 
єнко, М. Котенко, Ж. Діндо, Г. 
Теннер. У 1945 створено Київ, 
експериментальний кераміко-ху- 
дожній з-д. З ним тісно пов’язана 
творчість художників Д. Сорокі- 
на, М. Козлової, С. Сарапової, 
П. Тарасенко, Г. Калуги, В. Щер¬ 
бини, О. Жникруп, майстрів з с. 
Петриківки — нар. художника 
УРСР М. Тимченко, засл. майст¬ 
рів нар. творчості УРСР В. Пав¬ 
ленко та Г. Павленко-Черниченко. 
В 1964—72 почали випуск Ф. нові 
з-ди в Полтаві, Сумах, Бориславі 
(Львів, обл.), Синельниковому 
(Дніпропетров. обл.), Дружківці 
(Донецькаобл.), на яких працюють 
художники І. Віцько, В. Єрмо- 
ленко, В. Ковальчук, П. Щербоніс 
та ін. 
Питання розробки і вдосконален¬ 
ня технології фарфору та фаян¬ 
су вивчають Всесоюзний наук.-до¬ 
слідний інститут фарфору (Ленін¬ 
град), Фарфоро-фаянсової про¬ 
мисловості український науково- 
дослідний інститут (м. Вишневе 
Київ. обл.). Див. також Фарфоро- 
фаянсова промисловість. Іл. див. 
також на окремому аркуші, с. 208 
—209, і до ст. Кераміка, т.5, с. 102. 
Літ.: Ахьян А. М. Технология фар 
форовьіх изделий бьітового назначе¬ 
ний. М., 1971; Августиник А. И. Ке- 
рамика. Л., 1975; Мороз И. И., Ком- 
ская М. С., Сивчикова М. Г. Справоч- 
ник по фарфоро-фаянсовой промьіш 
ленности, т. 1—2. М., 1976—80; До 
линський Л. В. Український худож¬ 
ній фарфор. К., 1963; Селиванов 
А. В. Фарфор и фаянс Российской им- 
перии. Описание фабрик и заводов 
с изображениями фабричньїх клейм. 
Владимир, 1903; Щербак В. А. Сучас¬ 
ний український фарфор. «Українсь 
ке мистецтвознавство», 1968, в. 2. 

М. Г. Сівчикова 
(технічна характеристика), 

Т. Є. Сангурсько. 

ФАРФбРО-ФАЙНСОВА ПРО¬ 
МИСЛОВІСТЬ — галузь про- 
мисловості, підприємства якої 
виробляють фарфорові, фаянсові, 
майолікові та ін. вироби тонкої 
кераміки. Охоплює вироби, госп. 
та художньо-декоративного фар¬ 
фору, фаянсу, напівфарфору й 
майоліки. Осн. сировиною для 
Ф.-ф. п. є каолін, польовий шпат, 
кварцовий пісок, пластична гли¬ 
на, бентоніт. У Росії перший фар 
форовий з-д (тепер Ленінгр. фар¬ 
форовий з-д ім. М. В. Ломоносо- 
ва) збудовано 1744 у Петербурзі. 
В 50-х рр. 18 ст. збудовано Димит- 
ровський, 1882 — Дульовський 
фарфорові з-ди (тепер Моск. обл.). 
У 1915 в Росії діяло 36 з-дів 
Ф.-ф. п. На Україні у 1783 поча¬ 
ли працювати фарфор, з-д у Корці 
(Волинь), 1798 — Межигірська фа¬ 
янсова фабрика (під Києвом), 
1799 засн. Городницький фарфор, і 

Васильківський майоліковий з-ди. 
В 1913 на Україні діяло 9 з-дів по 
вироби, фарфорових і фаянсових 
виробів. За роки Рад. влади в краї¬ 
ні споруджено нові підприємства 
галузі, старі з-ди модернізовано, і 
вони перетворилися на великі ме¬ 
ханізовані підприємства, оснащені 
сучас. устаткуванням автоматич¬ 
ної та напівавтомат, дії, механізо¬ 
ваними потоковими лініями, без¬ 
перервно діючими конвейєрними 
сушарками та швидкісними пе¬ 
чами випалу. В УРСР, зокрема, 
створено велику комплексну сиро¬ 
винну базу для Ф.-ф. п., відкрито 
багаті родовища каолінів, польово¬ 
го шпату та пегматиту. В 1962— 
67 збудовано нові фарфорові з-ди 
потужністю 3 млн. шт. виробів на 
рік кожний у Полтаві, Сумах, 
Тернополі, Бориславі, Синельни¬ 
ковому. У м. Береговому споруд¬ 
жено майоліковий з-д потужніс¬ 
тю 1 млн. шт. виробів на рік. У 
восьмій п’ятирічці реконструйо¬ 
вано Полонський, Коростенський, 
Баранівський фарфорові з-ди. В 
1972 введено в дію новий з-д в м. 
Дружківці (Донец. обл.) потужні¬ 
стю 25 млн. шт. виробів на рік. 
У 1982 Ф.-ф. п. республіки на¬ 
лічувала 18 з-дів, у т. ч. 13 фарфо¬ 
рових, 2 фаянсові, 3 майолікові. 
Найбільші підприємства галузі — 
Баранівський фарфоровий завод 
імені В. І. Леніна, Будянський 
фаянсовий завод «Серп і молот*, 
Коростенський фарфоровий з-д ім. 
Ф. Е. Дзержинського, Дружків- 
ський і Полонський фарфорові 
з-ди. Проблеми розвитку Ф.-ф. п. 
на Україні розробляють у Фарфо¬ 
ро-фаянсової промисловості ук¬ 
раїнському науково-дослідному 
інституті. А. Є. Український. 

ФАРФбРО-ФАЯНСОВОЇ ПРО¬ 
МИСЛОВОСТІ УКРАЇНСЬКИЙ 
НАУКбВО-ДбСЛІДНИЙ ІН¬ 
СТИТУТ — назва (з 1983) Скля¬ 
ної і фарфоро-фаянсової промис- 
ловості українського науково-дос¬ 
лідного інституту. 
ФАСАД (франц. Га^асіе, від іасе 
— лице, лицьовий бік) — зовніш¬ 
ній бік будівлі. Пропорції, члену¬ 
вання, декор Ф. звичайно зумов¬ 
лені функціональним призначен¬ 
ням споруди, особливостями її 
стилістичного, просторового і кон¬ 
структивного рішень. 
ФАСЄТКОВІ бчі (від франц. 
ГасеПе — грань) — парні складні 
органи зору членистоногих. Скла¬ 
даються з великої кількості ома- 
тидіїв. У комах нерухомі, розмі¬ 
щені по боках голови; у ракопо¬ 
дібних іноді — на рухомих виро¬ 
стах. Розрізняють апозиційні та 

суперпозиційні Ф. о. У апози- 
ц і й н и х Ф. о. оматидії ізольо¬ 
вані один від одного непрозорим 
пігментом, і рецептори сприймають 
світло, напрям якого збігається 
з віссю даного оматидія (мал.); 
властиві тваринам, які ведуть ден¬ 
ний спосіб життя. У суперпо¬ 
зицій н и х Ф. о. ізоляція ома- 
тидіїв змінна; при слабкому освіт¬ 
ленні пігмент переміщується, і 
промінь світла проходить крізь 
кілька оматидіїв, що збільшує чут¬ 
ливість ока; характерні для тва¬ 
рин, які ведуть присмерковий або 
нічний спосіб життя. Ф. о. забез¬ 
печують у багатьох безхребетних 
колірний зір. 
ФАСІС, Фасід (Фаоїд) — 1) Дав- 
ньогрец. назва р. Ріоні, основної 
річки Колхіди. Через Ф. прохо¬ 
дила зх. частина старод. торг, 
шляху від Чорного до Каспійсько¬ 
го морів. 2) Античне і середньо¬ 
вічне місто в гирлі однойменної 
річки. Засн. в 6 ст. до н. е. грека¬ 
ми — вихідцями з Мілета. Згідно 
з повідомленням давньогрец. істо¬ 
рика і географа Страбона, Ф. був 
торг, портом колхів. За рим¬ 
ського і візантійського панування 
(2—6 ст.) Ф.— міцна фортеця з 
постійною залогою, з 11 ст.— ре¬ 
зиденція митрополита Лазіки. 
ФАСМЕР (Уазшег) Макс (28.11 
1886, Петербург — ЗО.ХІ 1962, 
Зх. Берлін) — нім. філолог, сла¬ 
віст та балканіст, член Нім. АН 
у Берліні, Саксонської АН у 
Лейпцігу та ряду ін. академій, 
іноземний чл.-кор. АН СРСР (з 
1928). Закінчив Петерб. ун-т. 
Професор Петерб. (з 1909), Са¬ 
ратовського (1917), Тартуського 
(1918—21) університетів. Згодом 
працював в ун-тах Лейпціга, Бер¬ 
ліна, Стокгольма. Автор праць 
про взаємозв’язки слов’ян, мов з 
навколишніми мовами, східноєв- 
роп. антропоніміки й топоніміки. 
Основні з них: «Греко-слов’янські 
етюди» (т. 1—3, 1906—09), «До¬ 
слідження з історичної етнології 
Східної Європи» (т. 1—4, 1932— 
36), «Словник російських геогра¬ 
фічних назв» (т. 1—7, 1967—75). 
Найзначніша праця Ф.— етимоло¬ 
гічний словник рос. мови. У бага¬ 
тьох працях використовував мате¬ 
ріали укр. мови. 
Те.: Рос. перек л.— Згимологи- 
ческий словарь русского язьїка. Пе- 
ревод и дополнения О. Н. Трубаче- 
ва. т. 1-4. М.. 1964-73. 

О. М. Трубачов. 

ФАСТІВ — місто обласного під¬ 
порядкування Київ. обл. УРСР, 
райцентр, на р. Унаві (прит. Ірпе¬ 
ня). Залізнич. вузол. 54 тис. ж. 

ФАСТІВ 

Схема будови апозицій 
ного фасеткового ока: 
1 — роговичні фасетки; 
2 — світлозаломлюю- 
чий апарат; 
3 — пігментна клітина; 
4 — зорова клітина; 
5 — світлочутливий 
елемент оматидія; 
6 — аксони зорових 
клітин; 
7 — очна капсула. 

Фарфоро-фаянсова 
промисловість. 
Перевірка якості гото¬ 
вої продукції на Пол¬ 
тавському фарфорово¬ 
му заводі. 
В цеху автоматизова¬ 
них ліній Баранівсько- 
го фарфорового заводу 
імені В. І. Леніна. 
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ФАСТІВСЬКИЙ 
ПОЛК 

1 

Фасціола печінкова: 
1 — ротова присоска; 
2 — черевна присоска; 
3 — кишечник; 
4 — матка; 
5 — яєчник; 
6 — сім’яник; 
7 — жовточники. 

В. Д. Фатальчук, О. І. 
Юнак. Обкладинка до 
збірки «Пісні колгосп¬ 
ні». 1980. 

Фахверк. Фахверковий 
будинок. Англія. 16 ст. 

(1983). Вперше згадується в істо¬ 
ричних документах під 1390. Був 
під владою шляхет. Польщі. В 
1601 Ф. надано права і привілеї 
містечка. Жителі Ф. брали актив¬ 
ну участь у визвольній війні ук¬ 
раїнського народу 1648—54. З 
серед. 80-х рр. 17 ст. до 1702 Ф.— 
полкове місто Фастівського пол¬ 
ку. Ф. був центром Палія повстан¬ 
ня 1702—04. Під час Коліївщини 
1768 Ф.— опорний пункт гайда¬ 
мацьких загонів М. Швачки та А. 
Журби. Після 2-го поділу Польщі 
(1793) Ф. у складі Правобережної 
України возз’єднано з Росією. Рад. 
владу встановлено 30.1 1918. З 
1938 Ф.— місто. Під час Великої 
Вітчизн. війни в період нім.-фа¬ 
шист. окупації (22.VII 1941—7.XI 
1943) в місті діяло антифашист, 
підпілля, одним з учасників яко¬ 
го був П. М. Буйко. У місті — 
підприємства по обслуговуванню 
залізнич. транспорту; з-ди: хім. 
машинобудування, електротерміч¬ 
ного устаткування, газомазутних 
пальникових пристроїв і газовико- 
ристовуючої апаратури, спожив¬ 
чої тари, цегельний; меблева і 
швейна ф-ки, райсільгосптехніка, 
райсільгоспхімія. Районний ком¬ 
бінат побутового обслуговування, 
будинок побуту. 14 заг.-осв., му¬ 
зична і 2 спорт, школи; 7 лік. 
закладів, у т. ч. 2 лікарні; 2 будин¬ 
ки культури, 2 клуби, 2 кінотеат¬ 
ри, 7 б-к. Пам’ятка дерев'яної 
архітектури — Покровська церк¬ 
ва (1740). У 1846 Ф. відвідав Т. Г. 
ГТТрппршгп 

ФАСТІВСЬКИЙ ПОЛК — адм.- 
тер. і військ, одиниця на Право¬ 
бережній Україні в кін. 17 — на 
поч. 18 ст. Створений у серед. 
80-х рр. 17 ст. запорізькими коза¬ 
ками на чолі з С. Палієм, які 
брали участь під час австро-тур. 
війни 1683 — 99 у поході польс.- 
шляхет. війська 1683 на Відень 
проти тур. загарбників. До скла¬ 
ду Ф. п. ввійшли пн. частина кол. 
Білоцерківського полку і майже 
вся територія кол. Паволоцького 
полку. Оселившись у м. Фастові 
(тепер Київ, обл.), який був цент¬ 
ром пропаганди католицизму на 
Правобережній Україні, С. Палій 
вигнав з міста єзуїтів, збудував 
фортецю і почав заселення Ф. п. 
козаками та селянами-втікачами 
з панських маєтків Правобереж¬ 
ної і Західної України. Протягом 
1690— 93 чисельність.козаків збіль¬ 
шилася з кількохсот до 3 тис. чол. 
Оселилося чимало і посполитих. 
Населення Ф. п. було звільнене 
від феод, повинностей і сплачува¬ 
ло лише натуральні податки на 
утримання козац. війська і стар¬ 
шини. В 90-х рр. 17 ст. Ф. п. став 
центром визвольної боротьби за 
возз’єднання Правобережної Ук¬ 
раїни з Росією. Козаки Ф. п. 
1691— 96 здійснили успішні по¬ 
ходи проти тур.-тат. агресорів (на 
Очаків, Тягиню та ін. фортеці). 
Під час Палія повстання 1702—04 
Ф. п. був гол. опорною базою 
повстанців. Після здобуття ними 
31.Х (10.XI) 1702 Білої Церкви і 
оголошення її полковим містом 
Ф. п. було перейменовано на Біло¬ 
церківський полк. 
ФАСТІВСЬКИЙ РАЙОН — у 
зх. частині Київ. обл. УРСР. Ут¬ 
ворений 1923. Площа 0,9 тис. км2. 

Нас. 50,1 тис. чол. (1983). У райо¬ 
ні — 48 населених пунктів, підпо¬ 
рядкованих 2 селищним і 21 сільс. 
Раді нар. депутатів. Центр — м. 
Фастів. Ф. р. розташований в ме¬ 
жах Придніпровської височини. 
Поверхня — пологохвиляста, під¬ 
вищена рівнина. Корисні копали¬ 
ни: граніти, глини, піски. Річки — 
Ірпінь, Унава, Кам'янка (бас. 
Дніпра). Грунти чорноземні та сі¬ 
рі й темно-сірі опідзолені. Пн., 
незначна частина району лежить у 

межах зони мішаних лісів, пд.— 
у межах лісостепу. Ліси (сосна, 
дуб, береза, вільха) займають 
17,8 тис. га. Осн. пром. і культур, 
центр району — місто обл. підпо¬ 
рядкування Фастів. Найбільші 
підприємства у районі — спирто¬ 
вий (с. Триліси), цукр. (смт 
Кожанка) з-ди, Мотовил івський 
дослідно-експериментальний дере- 
вообр. комбінат (смт Борова). 
Районний комбінат побутового об¬ 
слуговування (Фастів), 2 будин¬ 
ки побуту. Спеціалізація с. г.— 
землеробство зерново-буряківни¬ 
чого, тваринництво мол.-м’ясного 
напрямів. Площа с.-г. угідь 1982 
становила 54,5 тис. га, у т. ч. орні 
землі — 50,1 тис. га. Гол. культу¬ 
ри: озима пшениця, ярий ячмінь, 
горох, кукурудза, гречка, цукр. 
буряки, овочеві. Розвинуте садів¬ 
ництво (1,1 тис. га). У Ф. р.— 
14 колгоспів, 2 радгоспи, учбове 
г-во Укр. с.-г. академії (в с. 
Велика Снітинка), Київ, овоче- 
картопляна станція (смт Борова), 
міжколг. виробниче об’єднання по 
вироби, продуктів птахівництва, 
райсільгосптехніка, райсільгоспхі¬ 
мія. Залізнич. вузол Фастів, за¬ 
лізничні станції Мотовилівка, Ко¬ 
жанка. Майже всі автомоб. шляхи 
(245 км) з твердим покриттям. У 
районі — 27 заг.-осв. шкіл, 48 
лік. закладів, у т. ч. З лікарні, 16 
будинків культури, 21 клуб, 41 
кіноустановка, 38 б-к, музей-са- 
диба укр. композитора К. Г. 
Стеценка в с. Веприку Ф. р., де 
його поховано. У с. Трилісах 29 
грудня 1825 (10 січня 1826) поча¬ 
лося повстання Чернігівського пол¬ 
ку. У с. Ярошівці загинув П. М. 
Буйко — учасник партизанського 
руху на Україні під час Великої 
Вітчизн. війни 1941—45. На хуто¬ 
рі Млинок (поблизу с. Веприка) 
проходили дитячі роки рад. фі¬ 

зика А. П. Александрова. У Ф. р. 
видається газ. <Перемога» (з 1930). 

Л. Б. Ходаківський. 
ФАСЦІЇ (від лат. їазсіа — пов’яз¬ 
ка, перев’язь) — допоміжні елемен¬ 
ти м' язів хребетних тварин і люди¬ 
ни. Являють собою тонкі сполучно¬ 
тканинні (див. Сполучна тканина) 
листки, які складаються з перепле¬ 
тених між собою колагенових во¬ 
локон та еластичних волокон. Роз¬ 
міщуються під жировим підшкір¬ 
ним шаром (поверхнева, 
або підшкірна, Ф.) або вкри¬ 
вають, ніби футляр, окремі м’я¬ 
зи, групи їх, органи порожнин 
тулуба, судини, нерви (глибо¬ 
ка, або власна, Ф.). Ф. ут¬ 
римують м’язи та сухожилки в 
певному положенні, розділяють 
групи та шари м’язів, підтриму¬ 
ють нормальний обмін води і со¬ 
лей між кров’ю і тканинами, пе¬ 
решкоджають поширенню запаль¬ 
них процесів тощо. 
ФАСЦібЛА ПЕЧГНКОВА, пе¬ 
чінкова двоустка (Разсіоіа Ьера- 
ііса) — паразитичний черв’як кла¬ 
су дигенетичних присисні в. Па¬ 
разитує в печінкових протоках, 
жовчному міхурі травоїдних тва¬ 
рин (перев. рогатої худоби), іно¬ 
ді — людини, спричинюючи тяж¬ 
ке захворювання — фасці ольоз. 
Ф. п. поширена в усіх частинах 
світу. Життєвий цикл складний, 
з одним проміжним хазяїном — 
молюском малим ставковиком 
(Ілтпаеа Ігипсаілііа). Яйця розви- 
ваются у воді, личинка — міраци- 
дій, потрапивши в тіло проміжно¬ 
го хазяїна, перетворюється на 
спороцисту, в якій згодом розви¬ 
ваються редії, а в редіях — цер- 
карії. Вони виходять з тіла молюс¬ 
ка у воду і згодом інцистуються 
(див. Циста) на водяних росли¬ 
нах чи безпосередньо у воді, пе¬ 
ретворюючись на адолескарія. По¬ 
трапивши разом з водою або тра¬ 
вою в кишечник тварини — оста¬ 
точного хазяїна, адолескарій ви¬ 
ходить з цисти і через порожнину 
тіла молода Ф. п. проникає у про¬ 
токи печінки, де й досягає стате¬ 
вої зрілості. В. П. Коваль. 

ФАСЦІОЛЬбЗ — гельмінтозна 
хвороба свійських і диких тварин, 
гол. чин. овець, великої рог. худо¬ 
би, свиней, зайців, нутрій та ін., 
що спричинюється плоскими чер¬ 
вами фасщолами печінковими 
(див. Трематодози), які паразиту¬ 
ють в печінці. Іноді хворіє людина. 
Розвиток паразита відбувається 
за участю проміжних хазяїв — 
молюсків. Тварини заражаються 
Ф. на пасовищі, заковтуючи личи¬ 
нок збудників (адолескаріїв) з 
травою, водою, сіном. Токсини па¬ 
разита отруюють організм, спри¬ 
чинюють зміни в крові. Хворі тва¬ 
рини худнуть, знижують продук¬ 
тивність, у них порушується трав¬ 
лення, набрякають повіки, черев¬ 
на стінка, підгруддя. При гострій 
формі тварини часто гинуть. Л і - 
к у в а н н я: дегельмінтизація гек- 
сихолом, чотирихлористим вугле¬ 
цем, бітіонолом та ш. Профілак¬ 
тика: боротьба з молюсками, впо¬ 
рядкування пасовищ та місць во¬ 
допою, профілактич. дегельмінти¬ 
зація тощо. 
Літ.: Хвороби сільськогосподарських 
тварин. К., 1971; Справочник по вете- 
ринарии. Л., 1978. /О. Я. Полу лях. 
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ФАТАЛГЗМ (від лат. Гаіаііз — 
визначений долею) — релігійні, 
а також філософські погляди, що 
грунтуються на визнанні пануван¬ 
ня над людиною і суспільством 
сліпих, невідворотних сил, які 
нібито наперед визначають їхню 
долю. В міфології, напр., такими 
силами є фатум, доля\ в релігії — 
«божественний промисел», у дея¬ 
ких системах об'єктивного ідеа¬ 
лізму — ідея, логос\ у вченні 
метафізичного матеріалізму — 
природа. Гносеологічною основою 
Ф. у філос. системах є нерозумін¬ 
ня діалектичного співвідношення 
необхідності і випадковості, сво¬ 
боди і необхідності. Діалектич¬ 
ний матеріалізм протиставляє Ф. 
принцип діалектико-матеріалісти- 
чного детермінізму (див. Детер¬ 
мінізм та індетермінізм). 
ФАТАЛЬЧ^К Володимир Дмит¬ 
рович [26.V (8.VI) 1903, м. Горо- 
хів, тепер Волин. обл.—20.11 
1981, Київ] — укр. рад. графік. 
В 1929 закінчив Київ, художній 
ін-т, де навчався у В. Касіяна, 
І. Плещинського та А. Середи. 
Працював у галузі книжкової 
графіки, плаката і медальєрно¬ 
го мист. у співавт. з О. Юнак. Тво¬ 
ри: плакати — «Більшовицька ві¬ 
ялка» (1931), «Слава радянським 
партизанам...» (1944), «Прекрасна 
Україна — возз’єднана, єдина» 
(1945); оформлення та ілюстрації 
до книжок — «Українські народ¬ 
ні казки» (1951), «Літопис Великої 
дружби». Збірник (К., 1954), «Ан¬ 
тологія української поезії», т. 1— 
4 (К., 1957), «Лісова пісня» Лесі 
Українки (1958), тритомник «Укра¬ 
їнські народні пісні», 1—2 томи 
(К., 1964—65), «Хмельницький» 
Івана Ле (1969), «Кобзар» Т. Шев¬ 
ченка (1980). Автор ювілейних 
медалей та пам’ятних значків 
(1964—70). 
ФАТА-МОРГАНА (італ. £а1а 
тогдапа — міраж, марево) — 
оптичне явище в атмосфері, коли 
на горизонті з’являються численні, 
часто спотворені, зображення на¬ 
земних предметів, що знаходяться 
за горизонтрм. Являє собою склад¬ 
ну форму міражу. Виникає внаслі¬ 
док аномальної рефракції соняч¬ 
них променів, коли у нижній ат¬ 
мосфері є кілька шарів повітря 
різної густини, що можуть давати 
дзеркальне зображення наземних 
предметів. Ф.-м. спостерігається 
у чистому повітрі в жаркі дні в сте¬ 
пу, пустелях, на морі. 
ФАТИМГДИ — династія араб. 
халіфів (909—1171), яка виводила 
своє походження від Фатими, доч¬ 
ки Мухаммеда. Династія Ф. ствер¬ 
дилася в Іфрікії (сучас. Туніс) 
в результаті завоювання цієї краї¬ 
ни берберами, які боролися проти 
дин. Аглабідів. До серед. 10 ст. Ф. 
завоювали Пн. Африку і Сіцілію, 
969 — Єгипет. До кін. 10 ст. їх¬ 
ню владу визнано в Хіджазі, 
Йємені, Сірії. Столицею Халіфа¬ 
ту Ф., що являв собою військ.- 
теократичну д-ву, були Кайруан, 
потім Мах дія, а з 973 — Каїр. В 
серед. 11 ст. Халіфат Ф. занепав. 
У 1171 Ф. заступила дин. Ейюбі- 
дів. 
ФАТУМ (лат. Іаіиш) — див. Доля. 
ФАТЬМА-КОБА — навіс у Бай- 
дарській долині поблизу с. Пере¬ 
дового (біля Севастополя), в яко¬ 

му виявлено багатошарову стоян¬ 
ку. Досліджували її 1927, 1956— 
59. При розкопках відкрито шари 
часів азільської культури і тарде- 
нуазької культури. В нижньому, 
азільському, шарі виявлено залиш¬ 
ки вогнища, знайдено крем’яні 
знаряддя, кістки тварин. У верх¬ 
ньому, тарденуазькому, шарі ви¬ 
явлено скорчене поховання кро¬ 
маньйонської людини (див. Кро¬ 
маньйонці), залишки вогнищ, кре¬ 
м’яні й кістяні знаряддя, кістки 
тварин. На майданчику перед наві¬ 
сом розкопано шари неолітично¬ 
го та енеолітичного часів. 
ФАУНА [від лат. Раипа — Фавна 
(богиня полів і лісів, охоронниця і 
покровителька стад)] — сукупність 
усіх видів тварин, що сформувала¬ 
ся історично в певному зоогеогра¬ 
фічному районі суходолу або аква¬ 
торії чи на всій земній кулі. Ф. 
звичайно складається з різних за 
походженням груп тварин, чи фау¬ 
ністичних комплексів. У кожному 
з регіонів живуть як корінні ви¬ 
ди — автохтони, так і види-імміг- 
ранти (див. Іммігранти в біології). 
За місцем оселення тварин розріз¬ 
няють водну Ф. (морську, прісно¬ 
водну та ін.) та суходільну Ф. 
(грунтову, наземну, лісову, сте¬ 
пову тощо). Розрізняють також 
сучас. Ф. та викопні Ф. (кемб¬ 
рійська Ф., палеоценова Ф., го- 
лоценова Ф. та ін.). Ф. минулих 
геол. часів називають ще за міс¬ 
цем знаходження (трипільська Ф. 
тощо) чи за назвою типового 
представника (гіпаріонова Ф., ма¬ 
монтова Ф.). Поняття Ф. засто¬ 
совують також щодо окремих так¬ 
сонів тварин (ентомо-, орніто-, те- 
ріофауна та ін.). Вивчення скла¬ 
ду ф., її характерних особливо¬ 
стей, походження є осн. завдан¬ 
ням фауністики (розділ 
зоогеографії). Опису Ф. окремих 
територій та акваторій присвяче¬ 
ні спец, видання (напр., «Фауна 
СРСР», «Фауна України»). 

О. П. Маркевич. 
ФАХВЄРК (нім. РасЬ\уегк— кар¬ 
касна споруда), покліття — кістяк 
{каркас) огороджу вальної конст¬ 
рукції (переважно стіни) будин¬ 
ку, утворений звичайно з горизон¬ 
тальних (ригелів) і вертикальних 
(стояків) елементів та розкосів. 
Простір між елементами Ф. за¬ 
повнюють цеглою, каменем або ін. 
матеріалом. Ф., передаючи наван¬ 
таження на осн. каркас споруди, 
дає змогу полегшувати конструк¬ 
цію стін. За середньовіччя дерев’я¬ 
ні фахверкові споруди (мал.)були 
найпоширеніші в Зх. Європі, ін¬ 
коли їх застосовували на Україні. 
В сучас. буд-ві Ф. є різновидом 
каркаса (переважно дерев’яного) 
малоповерхових споруд допоміж¬ 
ного або госп. призначення. 
фАхед, Фахід [справж. ім’я — 
Юсеф Сальман (Сольман) Юсеф; 
19.VII 1901, Багдад — 14.11 1949, 
там же] — діяч комуністичного 
руху Іраку. Н. в сім’ї робітника. 
В 1932 заснував у м. Ен-Насірія 
один з перших у країні марксист¬ 
ських гуртків. Один із засновни¬ 
ків Іракської КЩІКП; 1934), член 
її ЦК з часу заснування. З 1940 — 
ген. секретар ІКП. В 1947 заареш¬ 
тований і засуджений до страти, 
але внаслідок руху протесту в Іра¬ 
ку та ін. країнах смертний вирок 

було замінено 20 роками ув’язнен¬ 
ня. В 1949 знову відданий до суду 
і за вироком військ, трибуналу 
страчений. В 1959, після перемоги 
Ірак, революції 1958, посмертно 
амністований. 
ФАХУ РІ Омар (1896, Бейрут — 
24. IV 1946, там же) — араб, пуб¬ 
ліцист, літературознавець, гро¬ 
мад. діяч (Ліван). Член Араб, ака¬ 
демії наук у Дамаску (з 1927). В 
10-х рр. 20 ст. брав участь у нац.- 
визвольному русі. Один із заснов¬ 
ників прогресивного журн. «Ат-Та- 
рик» («Шлях», 1941) — органу 
Антифашист, ліги Сірії і Лівану. 
В 1942—46 — голова ліванського 
Т-ва друзів СРСР. Ранні твори — 
зб. статей і оповідань «Завороже¬ 
ні двері», зб. статей «Чотири ча¬ 
стини», незакінч. повість «Мерт¬ 
вий Ханна» (усі— 1926). В публі¬ 
цистичних збірках «Пощади не¬ 
має» (1942), «Ліванська дійсність» 
(1943), «Радянський Союз — на¬ 
ріжний камінь будівництва нового 
світу» (1944) та ін. виступав проти 
фашизму, за реалізм і народність 
у л-рі, за дружбу з рад. народом. 
Літ.: Юсупов Д. И. Творческий путь 
Омара Фахури. М., 1958. 

Ю. М. Кочубей. 

ФАЦЕЛІЯ (РЬасеІіа) — рід тра¬ 
в’янистих, рідше кущових рослин 
родини водолистих. Листки черго¬ 
ві або супротивні, перисторозсі- 
чені або двічі перисторозсічені. 
Квітки трубчасто-дзвоникоподіб¬ 
ні в завійках. Плід — коробочка. 
Бл. 80 видів (за ін. джерелами — 
бл. 130), пошир, переважно в Аме¬ 
риці. В СРСР, в т. ч. й на Украї¬ 
ні,— тільки в культурі. Як медо¬ 
нос найбільше значення має Ф. 
пижмолиста (РЬ. Іапасеіі- 
Гоїіа) — однорічна трав’яниста рос¬ 
лина 20—70 см заввишки. Безпе¬ 
рервно цвіте протягом 1,5—2 міс. 
На Поліссі і в Лісостепу України 
нектаропродукція Ф. становить 
200—300 кг/га, в пд. районах та на 
родючих грунтах — до 500 кг/га. 
Урожай насіння 3—4 ц/га і біль¬ 
ше. Пізні посіви Ф. після закін¬ 
чення цвітіння заорюють на зеле¬ 
не добриво (див. Сидерагуя). 

Ю. А. Карабаги. 

ФАЦЄЦІЯ (лат. Гасеїіа — жарт, 
дотеп) — коротке смішне оповідан¬ 
ня анекдотичного змісту. Цей 
жанр гумористичної л-ри виник 
в Італії в середні віки і особливо 
поширився в епоху Відродження. 
Жанрові риси Ф. чітко визначили¬ 
ся в збірці «Фацеції» (1452) іта¬ 
лійця П. Браччоліні. Ф. генетич¬ 
но пов’язані з фабліо, але писали¬ 
ся прозою. У Ф. об’єктом висмію¬ 
вання часто ставали дворяни й ду^ 
хівництво. В Росії й на Україні 
перекладні ф. з’явилися в 17 ст. 
їх фабули використовувалися в 
байках, нар. казках та лубочній 
літературі. в. М. Лесин. 
ФАЦЗЯ (кит. — школа законни¬ 
ків), законники, легісти— давньо- 
кит. філософська школа. Осн. по¬ 
ложення школи Ф. сформулював 
Шан Ян (390—338 до н. е.), знач¬ 
ний внесок у вчення легістів зро¬ 
бив Хань Фей (288—233 до н. е.). 
Прихильники Ф. боролися проти 
пережитків родового ладу та об¬ 
щинно-патріархальних традицій. 
Легісти обстоювали абсолютизм, 
сильну імператорську владу, ство¬ 
рення централізованої деспотичної 

ФАЦЗЯ 

Фахед. 

Фацелія пижмолиста. 
Верхня частина росли 
ни та квітка. 
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Фдюмські портрети. 
Смаглява молода жін¬ 
ка. Воскова темпера. 
Середина або 2-а поло 
вина 2 ст. Державний 
музей образотворчих 
мистецтв імені 0; С. 
Пушкіна в Москві. 

Фаянс. 
Ваза для десерту. За¬ 
вод Терехових і Кнсе- 
льова. 30-і рр. 19 ст. 
Скульптурна компози¬ 
ція «Роззування чоло¬ 
віка». Гжель. Остання 
третина 18 ст. 

д-ви. До найважливіших легіст- 
ських концепцій належать: держ. 
регулювання екон. процесів, си¬ 
стематичне оновлення держ. апара¬ 
ту. Легісти виступали за концент¬ 
рацію зусиль народу на землероб¬ 
стві й війні, розробили вчення про 
нагороди й покарання як найефек¬ 
тивніші засоби виховання народу. 
Легізм був офіц. ідеологією імпе¬ 
рії Цінь (3 ст. до н. е.). В імперії 
Хань (3 ст. до н. е.— 3 ст. н. е.) 
Ф. включено до конфуціанства, 
яке стало офіц. доктриною. Ф. 
відіграла значну роль у формуван¬ 
ні імператорської системи влади 
й розвитку юридичної науки в 
Китаї. 
ФАЦІЯ (від лат. іасіез — образ, 
вигляд) — 1) У геології — 
комплекс осадочних гірських по¬ 
рід з певними літологічними, міне¬ 
ралогічними та ін. особливостями, 
що характеризують умови їхньо¬ 
го утворення. За генетичними оз¬ 
наками Ф. поділяють на морські, 
континентальні й перехідні. Вели¬ 
кі однотипні комплекси Ф. у роз¬ 
різі об’єднують у формащї. Су¬ 
купність методів реконструкції 
палеогеогр. обстановки, за якої 
утворилися Ф., наз. фаціальним 
аналізом. На підставі цього аналі¬ 
зу роблять висновки про умови 
утворення порід і пов’язаних з ни¬ 
ми корисних копалин. Деякі дос¬ 
лідники вважають, що Ф.— це 
фіз.-геогр. умови, тобто обстанов¬ 
ка осадконагромадження. Дослід¬ 
жує Ф. розділ історичної геоло¬ 
гії—вчення про фації. 2) У ланд¬ 
шафтознавстві — елемен¬ 
тарний природно-територіальний 
комплекс, найменша морфологіч¬ 
на складова частина ландшафту 
географічного. Ф. є частиною уро¬ 
чища. Являє собою найпростіше 
ландшафтне утворення в межах 
одного елементу мезорельєфу або 
окремої форми мікрорельєфу і ха¬ 
рактеризується однорідністю ма¬ 
теринської породи, умов зволо¬ 
ження, мікроклімату, грунтового 
та рослинного покриву і своєрід¬ 
ністю тваринного світу і мікроор¬ 
ганізмів. Приклади Ф.: еродова¬ 
ний схил яру, мулисто-солончаку¬ 
вате днище поду, плеската ділянка 
орного угіддя в межиріччі. 
В. О. Міщенко (фація у геології), 
В. М. Пащенко (фація у ландшафто¬ 

знавстві). 

ФАШЙЗМ (італ. Іазсізшо, від £а- 
зсіо — жмут, зв’язка; об’єднан¬ 
ня, союз) — терористична дик¬ 
татура найреакційніших сил моно¬ 
полістичного капіталу, крайньо 
праві політ, течії, партії, угрупо¬ 
вання, що виникли в бурж. краї¬ 
нах у період загальної кризи капі¬ 
талізму. Соціальною базою Ф. є 
дрібна буржуазія та декласовані 
елементи. Великі монополії вда¬ 
ються до Ф., коли вони неспромож¬ 
ні в умовах наростання робітн. 
руху і класової боротьби утримати 
владу методами парламентаризму 
і бурж. демократії. Внутр. політи¬ 
ка Ф. підпорядкована завданню 
збереження капіталістичної систе¬ 
ми, панування фінансової олігар¬ 
хії, придушення терористичними 
методами робітничого національ¬ 
но-визвольного і загальнодемо- 
кратич. рухів, демократичних прав 
і свобод. Зовнішня політика Ф. 
спрямована на імперіалістичне по¬ 

неволення інших народів, на роз¬ 
в’язування загарбницьких воєн, 
на підрив і ліквідацію соціалізму 
як світової системи. Для ідео¬ 
логії. Ф. характерні знавісні¬ 
лий антикомунізм, шовінізм і 
расизм, проповідь класового ми¬ 
ру і класової гармонії, «корпора¬ 
тивної» нації, провідної ролі «ви¬ 
щої раси», вождизму, нестримна 
соціальна демагогія з метою за¬ 
лучення на свій бік різних верств 
і прошарків капіталістичного сус¬ 
пільства, використання їх у своїх 
цілях та маскування справжньої 
суті Ф. Найвищою формою сус 
пільного життя ідеологи Ф. прого¬ 
лошують тоталітарну державу і 
мілітаризацію. Перші організації 
Ф. виникли 1919 в Італії (в 
1921 об’єдналися у Фашистську 
національну партію) та Німеччині 
(Націонал-соціалістська партія). 
В 1922 в Італії і 1933 в Ні¬ 
меччині Ф. прийшов до влади. 
В 30-х рр. фашист, і профашист, 
режими утвердилися в Португалії, 
Іспанії, Угорщині, Румунії, Поль 
щі та ряді інших країн Європи. 
Загроза, яку ніс в собі Ф. робіт 
ничому класові і всьому прогресив¬ 
ному людству, викликала масовий 
антифашистський рух, в якому 
об’єдналися представники різних 
класів, політ, поглядів, віроспові¬ 
дань тощо (див. також Антифа¬ 
шистські конгреси у Парижі). 
Значну роль в організації антифа¬ 
шист. руху відіграли комуністичні 
партії, VII конгрес Комуністич¬ 
ного Інтернаціоналу (1935). Зу¬ 
силлями комуністів у ряді країн 
було створено Народний фронт, 
що об’єднав демократичні сили в 
антифашист, боротьбі. Фашист. 
Німеччина та блок союзних з нею 
д-в (див., зокрема, <Антикомін- 
тернівський пакт*; Берлінський 
пакт 1940) розв’язали Другу сві¬ 
тову війну 1939—43. В окупова¬ 
них країнах розгорнувся антифа¬ 
шист. Рух Опору. Розгром 1945 
фашист. Німеччини та її союзників 
силами антигітлерівської коалі¬ 
ції при вирішальній ролі СРСР 
завдав тяжкого удару Ф. Проте 
корені Ф. не було остаточно лікві¬ 
довано. <Холодна війна», почата 
імперіалізмом в серед. 40-х рр., 
призвела до збереження Ф. в ряді 
країн (в Португалії — до 1974, 
Іспанії — до 1975), до відновлення 
фашист, партій і орг-цій у ФРН, 
Італії, СІЛА та ін. (див. Неофа¬ 
шизм). 1954 утвердилася фашист, 
диктатура в Парагваї, на поч. 
60-х рр. ультрареакц. сили вчини¬ 
ли спробу держ. перевороту у 
Франції (див. О АС), 1967—74 
існувала фашист, диктатура в Гре¬ 
ції, 1973 — встановлено крайньо 
правий режим в Чілі. 
До методів Ф. вдаються сіонізм 
і апартеїд. Демократичні сили 
світу ведуть активну боротьбу про¬ 
ти загрози Ф. та фашистських ре¬ 
жимів. В авангарді цієї боротьби 
йдуть комуністичні та робітничі 
партії. 
Літ.: Міжнародна солідарність у бо¬ 
ротьбі проти фашизму. 1933—1945. К., 
1970; Движение международной соли- 
дарности трудящихся. 1924—1932. К., 
1980. А. В. Кудрицький. 

ФАШЙНА (нім. ЕазсЬіпе, від лат. 
Газсіз — в’язка хмизу) — туго 
скріплена (скрученими прутами 

або дротом) в’язка хмизу. Фа¬ 
шини бувають важкі (довж. 5— 
10, діам. 0,6—1,2 м, заванта¬ 
жені галькою, щебенем та ін.) і 
легкі (довж. 2—5 м, діам. 25— 
ЗО см). Ними укріплюють береги 
річок (див. також Регуляційні спо¬ 
руди) і укоси земляних споруд, їх 
використовують в дорожньому 
буд-ві (при прокладанні доріг на 
болотистій місцевості) тощо. 
ФАЩГВКА — селище міського ти¬ 
пу Перевальського р-ну Вороши- 
ловгр. обл. УРСР. Залізнична 
станція. 6,3 тис. ж. (1983). У Ф.— 
шахта «Фащівська» виробничого 
об ’ єднання « Ворошиловградвугіл¬ 
ля», збагачувальна фабрика «Ко¬ 
мендантська», ватний цех Пере¬ 
вал ьської ф-ки «Спортвироби», 
будинок побуту. Профес.-тех. 
училище, заг.-осв. школа, лі¬ 
карня, поліклініка, 2 клуби, 2 
б-ки. ф. виникла 1893, с-ще місь¬ 
кого типу — з 1957. 
ФАЩГВКА — селище міського ти¬ 
пу Антрацитівського р-ну Вороши- 
ловгр. обл. УРСР. Розташована 
за 4 км від залізнич. ст. Комен¬ 
дантська. 3,7 тис. ж. (1983). У 
Ф.— радгосп «Супутник». Серед¬ 
ня школа, лікарня, Будинок куль¬ 
тури, 2 б-ки. Засн. 1773, с-ще 
міськ. типу — з 1958. 
ФАіЬМСЬКІ ПОРТРЕТИ, фа- 
йюмські портрети — живописні по¬ 
смертні портрети у Стародавньо¬ 
му Єгипті. Найбільшого поширен¬ 
ня набули в 1—3 ст. Багато творів 
цього типу 1887 знайдено в оазисі 
Файюм — звідси їхня назва. Писа¬ 
ли Ф. п. на тонких дошках, рідше 
—на полотні, восковими фарбами 
(іенкаустика) або темперою; іно¬ 
ді виконували ще за життя люди¬ 
ни, а після смерті накладали на 
обличчя мумії.-АФ. п. відзначали¬ 
ся життєвістю образів. Велика 
колекція зберігається в Музеї 
образотворчих мистецтв ім. О. С. 
Пушкіна в Москві та ДЕ в Ленін¬ 
граді. 
Іл. див. також до статей Єгипет 
Стародавній, т. 4, с. 96 — 97, і 
Портрет, т. 9, с. 32—33. 
Літ.: Фаюмский портрет. [Альбом]. 
М., 1965; Фаюмские портрети в Зр- 
митаже. Каталог виставки. Л., 19/9. 

ФАЯНС (франц. Гаїепсе, від наз¬ 
ви італ. міста Фаенца, одного з 
центрів керамічного виробницт¬ 
ва) — тонкий пористий керамічний 
матеріал звичайно білого кольо¬ 
ру. Відрізняється від фарфору 
меншою щільністю і більшим водо- 
поглинанням (до 9—12 %). Термо¬ 
стійкість Ф.— понад 7 теплозмін, 
вогнетривкість — 1650 — 1670 °С, 
коеф. лінійного терміч. розширен¬ 
ня в інтервалі т-р 20—600 °С (5 — 
— 9) • 10_61/°С, границя міцності 
на згин 10—ЗО, при ударі — 0,1— 
0,2 МПа. Складові частини фаянсо¬ 
вої маси — пластичні вогнетривкі 
глини, каолін, польовий шпат, 
мер гель, крейда тощо. За складом 
фаянсової маси розрізняють Ф. 
твердий (польовошпатовий, найпо¬ 
ширеніший) і м’який (напр., гли¬ 
няний, вапняний). Вироби з Ф. 
виготовляють пластичним форму¬ 
ванням і литтям, рідше — пресу¬ 
ванням. Відфсюмовані й висуше¬ 
ні сирцеві вироби піддають подвій¬ 
ному випалу, попередньому, або 
бісквітному (див. Бісквіт), — для 
закріплення черепка (при т-рі 
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950—1160 УС — для м’якого Ф., 
1230—1280 °С — для твердого Ф.) 
і наступному, або глазурному (т-ра 
950—1160 °С), — для розславлен¬ 
ня водонепроникної глазурі, нане¬ 
сеної на черепок після першого ви¬ 
палу. Деякі масивні вироби випа¬ 
люють одноразово. Декоративність 
виробів з Ф. підвищують розпи¬ 
сом підглазурними або надглазур¬ 
ними фарбами (цей розпис закріп¬ 
люють при т-рі 700—900 °С). Ф. 
застосовують переважно у вироби, 
буд. кераміки (глазурованих білих 
і кольорових облицювальних пли¬ 
ток), сан.-тех. виробів. З Ф. виго¬ 
товляють твори мистецтва (вази, 
худож. пластику та ін.), посуд. 
Вироби, близькі до Ф., були відо¬ 
мі у Старод. Єгипті. їх виготовляли 
в Китаї (4 ст.) та в Кореї. Особли¬ 
ву художню цінність становлять 
фаянсові вироби Японії (з-д Са- 
цума, 16ст.)і Персії (м. Рей, 11— 
14 ст.). У Європі виробництво Ф. 
почалося в 16 ст. у Франції 
(м. Сен-Поршер, майстер Б. Поліс¬ 
сі), а також у Голландії (м. 
Делфт). У розвиток ф. значний 
внесок зробив Дж. Веджвуд (Анг¬ 
лія, 18 ст.), який удосконалив 
виробництво ф. «кольору верш¬ 
ків». У Росії Ф. почали виробляти 
у 18 ст. На поч. 19 ст. виникли фа¬ 
янсові з-ди в селах Домніно, Куз¬ 
не цово і Городище Тверської гу¬ 
бернії, у Петербурзі; на них виго¬ 
товлялися фаянсові вироби «кольо¬ 
ру вершків», білого, сірого, мар¬ 
мурового та ін. кольорів. Особли¬ 
во цінним є гжельський Ф. з 
виразними синіми розписами на 
білому тлі і золотистими розпи¬ 
сами на жовтому тлі. На Україні 
вироби. Ф. налагоджено з кін. 18 
ст. Найвідоміший — межигірсь- 
кий Ф. (див. Межигірська фаян¬ 
сова фабрика). Для укр. Ф. харак¬ 
терні вироби (столовий і чайний 
посуд, декоративна скульптура 
тощо), прикрашені рельєфним ор¬ 
наментом, осн. мотивами якого є 
виноградна лоза з листям та гро¬ 
нами. В 19 ст. укр. Ф. оздоблював¬ 
ся сюжетними та портретними роз¬ 
писами. В СРСР осн. центрами 
виробництва худож. Ф. є Кона- 
ковський з-д ім. М. І. Калініна 
(РРФСР), будянський фаянсовий 
завод «Серп і молот»та Кам’яно- 
брідський фаянсовий завод у 
с. Кам’яний Брід Баранівського 
р-ну Житомир, обл. (УРСР). Се¬ 
ред сучас. укр. художників — Н. 
Коковихін, В. Сергєєв, В. Бєля- 
ков, А. Хихлєєва, Г. Чернова, Б. 
П’яніда, Ф. Вакула, Г. Кломбиць- 
ка, І. Сень, М. Ніколаєв, А. Ми- 
кєєва. Питання розробки і вдос; 
коналення технології фаянсу і 
фарфору вивчають Всесоюзний 
н.-д. інститут фарфору (Ленінград), 
Фарфоро-фаянсової промислово¬ 
сті український науково-дослід¬ 
ний інститут (м. Вишневе Ки¬ 
їв. обл.). Див. також Фарфоро- 
фаянсова промисловість. Іл. див. 
також на окремому аркуші с. 448— 
449 і до ст. Кераміка, т. 5, с. 102. 
Літ.: Салтьїков А. Б. Русская кера- 
мика. М., 1952. Див. також літ. до 
ст. Фарфор. М. Г. Сівчикова 

(технічна характеристика), 
Л. Є. Жогопь. 

ФЕБ (Фої|Зо£ — «Осяйний», «Про¬ 
менистий») — у грец. міфології 
одне з імен-епітетів бога Сонця 
Гелі оса (Аполлона). 

ФЄБА (за ім’ям давньогрец. бо¬ 
гині Феби) — один з супутників 
Сатурна. Діаметр 240 км, віддаль 
від центра планети 12 945 000 км. 
Відкрив 1899 амер. астроном 
У. Г. Пікерінг (1858 — 1938). Ф. 
обертається навколо Сатурна у 
напрямі, протилежному напрямові 
обертання планети навколо своєї 
осі. Див. Супутники планет. 
ФЕДАЇ, фідаї (перс, та араб., 
букв. — людина, яка жертвує со¬ 
бою в ім’я віри, ідеї) — 1) У се¬ 
редні віки в Ірані, Сірії, Лівані 
члени таємної реліг. орг-ції. 2) Під 
час Іранської революції 1905—11 
члени добровольчих збройних заго¬ 
нів міської бідноти, дрібної бур¬ 
жуазії, селян, робітників, які ста¬ 
новили головну силу революції. 
3) В новітній час: а) в Іран. Азер¬ 
байджані члени загонів самооборо¬ 
ни, учасники нац.-демократично¬ 
го руху 1945—46; б) бійці міських 
загонів патріотичного підпілля в 
Алжірі в період нац.-визвольної 
війни 1954 — 62; в) Ф. (іноді не¬ 
точно — федаїни) — члени зброй¬ 
них партизанських загонів Па¬ 
лестинського руху опору. 
ф£ДЕР (Феддер, Феддерс) Юлій 
Янович [Іванович; 7 (19).VI 1838, 
Кокнесе, тепер Стучкінського р-ну 
Латв. РСР — 19.1 (1.ІІ) 1909, Ні¬ 
жин, тепер Черніг. обл.] — латис. 
живописець, один із засновників 
латис. реалістичного пейзажного 
живопису. В 1856—62 навчався в 

Ю. Я. Федер. Долина річки Гауі. 1891. 
Художній музей Латвійської РСР. 
Рига. 

петерб. АМ у С. Воробйова, 1875— 
76 — в дюссельдорфській АМ у 
Е. Дюккера. Твори: «Пейзаж з 
грозовим небом» (1873), «Долина 
річки Гауї» (1891), «Руїни у Ліф¬ 
ляндії» (1902), «В парку Сігул- 
ди» (1907). Часто приїжджаючи на 
Україну, Ф. створив картини: «Річ¬ 
ка Донець біля Святих гір», «Поб¬ 
лизу Святогорського монастиря» 
(обидві — 1882), «Дніпровський 
поріг» (1892), «Вугільні ями» 
(1897). Викладав малювання і 
креслення в навч. закладах Єлга- 
ви, Харкова, Бєлгорода, Петер¬ 
бурга. Картини зберігаються в 
Худож. музеї Латв. РСР у Ризі, 
Дніпроп. худож. музеї. 
Літ.: Зглит А., Лапинь А. Юлий Фед¬ 
дерс. Рига, 1958. 

ФЕДЕРАЛІЗМ (франц. Гесіегаїіз- 
ше, від лат. Гоесіиз — договір, со¬ 
юз) — принцип організації держ. 
устрою на засадах федеращї. 
Під Ф. розуміють визнання не¬ 
обхідності внутр. територіального 
поділу д-ви на ряд суверенних 
д-в або держ. утворень (респуб¬ 
лік, штатів, кантонів тощо), які 
мають свої законодавчі, виконав¬ 
чі і судові органи. Ці утворення 
здійснюють свої суверенні права 
й через федеральні органи, струк¬ 

тура, компетенція і діяльінсть 
яких має на меті забезпечення 
заг. завдань та інтересів усіх суб’¬ 
єктів федерації. Ф. соціалістич¬ 
ний — принцип національно-дер¬ 
жавного устрою багатонац. соціа¬ 
лістичних держав (СРСР, СФРЮ, 
ЧССР), який гарантує на остові 
вільного самовизначення націй і 
добровільного держ. об’єднання 
рівноправних соціалістичних рес¬ 
публік держ. єдність соціалістич¬ 
них націй і народностей, їхнє гур¬ 
тування з метою будівництва со¬ 
ціалізму і комунізму. Бурж. Ф., 
як правило, не пов’язаний з держ. 
організацією міжнац. відносин і 
має історично минущий харак¬ 
тер. Гол. тенденцією його розвитку 
в умовах монополістичного капіта¬ 
лізму є тенденція до створення 
унітарних держав, унітаристської 
централізації. Є. А. Тихонова. 

ФЕДЕРАЛЬНЕ БЮРб РОЗСЛІ¬ 
ДУВАНЬ (ФБР) — відомство м-ва 
юстиції СІЛА, створене 1908 для 
розслідування порушень федераль¬ 
ного законодавства. На ФБР по¬ 
кладено також гарантування держ. 
безпеки СІЛА. Поєднує функції 
кримінальної й таємної політ, по¬ 
ліції. Використовується правля¬ 
чими колами для переслідування 
прогресивних організацій. 
ФЕДЕРАЛЬНІ ЗБбРИ — найви¬ 
щий орган влади державної і єди¬ 
ний законодавчий орган ЧССР. 
Обираються населенням строком 
на 5 років у складі двох рівноправ¬ 
них палат: Народної палати (200 
депутатів) і Палати національнос¬ 
тей (75 депутатів — від ЧСР і 
75 депутатів — від ССР). Ф. з. 
приймають Конституцію ЧССР та 
інші закони, вирішують принципо¬ 
ві питання внутр. і зовн. політи¬ 
ки, обирають Президента ЧССР 
(строком на 5 років), контролюють 
діяльність уряду ЧССР тощо. В 
період між сесіями Ф. з. їхню ком¬ 
петенцію, за деякими винятками, 
здійснює Президія Федеральних 
зборів. П. Ф. Мартиненко. 
ФЕДЕРАТИ (лат. Гоесіегаи, від 
Гоесіи$ — союз) — 1) Варварські 
племена, які виконували військ, 
службу на кордонах Рим. імперії; 
одержували для поселення при¬ 
кордонні землі і жалування. 2) В 
період Великої французької рево¬ 
люції добровольці, які відправля¬ 
лися з провінцій до Парижа захи¬ 
щати завоювання революції. 3) У 
Франції в період «Ста днів» учас¬ 
ники добровольчих загонів, які 
створювалися для відсічі війсь¬ 
кам антинаполеонівської коаліції. 
4) Бійці Національної гвардії, які 
захищали Паризьку комуну 1871. 
ФЕДЕРАТЙВНА РАДА ХАРКІВ¬ 
СЬКИХ комітетів РСДРП — 
с.-д. орган, створений 14 (27).XI 
1905 на об’єднаному засіданні Хар¬ 
ків. к-тів більшовиків і меншови¬ 
ків для керівництва революц. бо¬ 
ротьбою трудящих Харкова. Мен¬ 
шовики змушені були погодитися 
на об’єднання під тиском робітни¬ 
ків, які вимагали єдиного с.-д. ке¬ 
рівництва. До складу Федератив¬ 
ної Ради від більшовиків увійшли 
Артем (ф. А. Сергєєв), Б. В. Аві- 
лов і Г. В. Мерцалов. Федератив¬ 
на Рада мала свій орган — <Из- 
вестия Федеративного Совета 
Харьковских комитетов РСДРП». 
Більшовицька фракція Ради об- 

ФЕДЕРАТИВНА 
РАДА ХАРКІВ¬ 

СЬКИХ КОМІТЕТІВ 
РСДРП 

Фаянс. 
Ваза. Києво-Межигір- 
ський завод. Перша тре¬ 
тина 19 ст. 
О. В. Рибіна. І. П. 
Сень. Барильце. Бу¬ 
дянський завод. 1967. 
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Республіки 
Німеччини. 

ФЕДЕРАТИВНА 

РЕСПУБЛІКА 

НІМЕЧЧИНИ 

Площа — 
248 тис. км2 

Населення — 
6л. 59,7 мли. чол. 
(1982) 

Столиця — 
м. Бонн 

стоювала тактику рішучих дій, 
закликала робітників до повстан¬ 
ня, стала керівним центром рево- 
люц. боротьби Харків, пролета¬ 
ріату. Більшовики через військ.- 
революц. орг-цію проводили сис¬ 
тематичну агіт.-пропагандистську 
роботу серед солдатів. Незважаю¬ 
чи на опір меншовиків, які трима¬ 
ли курс на згортання революції, 
більшовики були ініціаторами й 
організаторами заг. листопадово¬ 
го страйку робітників, спільної 
збройної демонстрації робітників 
і солдатів Харків, гарнізону, Хар¬ 
ківського збройного повстання 
1905. В кін. грудня 1905 поліція 
заарештувала більшість членів 
Федеративної Ради. В січні 1906 
після розгрому Ради створено 
Об’єднаний Харків, к-т РСДРП. 
ФЕДЕРАТЙВНА РЕСПУБЛІКА 
НІМЕЧЧИНИ, ФРН — держава в 
Центр. Європі. На Пн. омивається 
Північним та Балтійським моря¬ 
ми. До складу ФРН входять о-ви 
Сх.-Фризькі, Пн.-Фризькі, Гель- 
голанд, Дюне і Фемарн. У адм. 
відношенні поділяється на 10 зе¬ 
мель. Карти див. на окремому ар¬ 
куші, с. 496—497. 
Державний лад. ФРН — республі¬ 
ка. За формою держ. устрою — 
федерація 10 земель. Діючу кон¬ 
ституцію прийнято 1949 (з того 
часу внесено багато змін і до¬ 
повнень). Права земель, кожна з 
яких має свою конституцію, ланд- 
таг (парламент) і уряд, обмежені 
федеральною конституцією. Зако¬ 
нодавча влада належить парла¬ 
ментові, що складається з двох 
палат — бундестагу (обирається 
населенням на 4 роки; 498 депута¬ 
тів) і бундесрату (включає від З 
до 5 представників уряду від 
кожної землі). 
Глава д-ви — президент, який оби¬ 
рається строком на 5 років Феде¬ 
ральними зборами, до складу 
яких входять усі члени бундеста¬ 
гу й така сама кількість виборщи- 
ків з числа депутатів ландтагів. 
Виконавчу владу здійснює фе¬ 
деральний уряд на чолі з феде¬ 
ральним канцлером, який обира¬ 
ється бундестагом. Діє Федераль¬ 
ний конституційний суд, що ко¬ 
ристується правами конституцій¬ 
ного контролю, тлумачення кон¬ 
ституції, вирішення спірних питань 
між федерацією та землями. 

П. Ф. Мартиненко. 

Природа. Берегова лінія країни 
порізана численними затоками 
та естуаріями річок, береги ни¬ 
зовинні. Пн. частину ФРН зай¬ 
має Пі епічно-Німецька низовина 
(вис. 50—100 м), для якої харак¬ 
терні водно-льодовикові форми 
рельєфу (моренні рівнини, зандри 
тощо). У серед, частині підносять¬ 
ся Середньонімецькі гори (Рейн¬ 
ські Сланцеві гори, Гарц, Шварц- 
вальд, Баварський Ліс та ін.) з 
пересічними висотами 600—700 м. 
На Пд. — Баварське плато, що 
відділяє Середньонімецькі гори 
від передових хребтів Сх. Альп з 
найвищою вершиною країни — г. 
Цугшпітце (вис. 2963 м). Найваж¬ 
ливіші корисні копалини: вугілля, 
калійна та кам’яна солі, нафта, 
залізна та поліметалеві руди, гра¬ 
фіт. Клімат більшої частини тери¬ 
торії помірний, у пн.-зх. районах— 
морський. Пересічна т-ра січня від 

— 1 до +1,5°, липня від +16 до 
+ 19°. Опадів на рівнинах 600— 
700 мм, в горах до 1600—1800 мм 
на рік. Річкова сітка густа, най¬ 
більші ріки: Рейн, Дунай, Везер, 
Емс, Ельба. Багато річок сполуче¬ 
ні каналами. На Пн.-Німецькій 
низовині поширені підзолисті та 
торфово-болотні грунти, в перед¬ 
гір’ях Середньонімецьких гір та 
на Баварському плато — бурі лі¬ 
сові грунти; на Пд. й Пд. Сх. знач¬ 
ні площі зайняті перегнійно-кар 

Вид частини міста Вупперталя. 

бонатними грунтами. Бл. ЗО % тер. 
країни вкрито лісами (дубово-бу¬ 
ковими, мішаними, в горах — 
хвойними). Для охорони природи 
у ФРН створено понад 40 природ¬ 
них парків (Пфальцський Ліс, 
Гарц, Бергштрасе-Оденвальд та 
ін.) і 35 заповідників. 
Населення. 94 % нас. країни ста¬ 
новлять німці. Живуть також знач¬ 
ні групи іммігрантів, переважно з 
країн Пд. Європи. Держ. мова — 
німецька. Пересічна густота нас.— 
240,7 чол. на 1 км2 (1982). Най- 
густіше заселені долина Рейну і 
особливо Рурський пром. район, 
найрідше — пд. приальпійські ра¬ 
йони. Міське населення становить 
94 % (1981). Найбільші міста: 
Гамбург, Мюнхен, Кельн, Ессен, 
Франкфурт. 
Історія. ФРН створена у вересні 
1949 рішенням зх. д-в (США, 
Великобританії, Франції, в ме¬ 
жах кордонів їхніх окупай, зон) 
при активній участі нім. міліта¬ 
ристських та імперіалістичних кіл 
на порушення рішень Потсдамсь¬ 
кої конференції 1945 щодо устрою 
Німеччини після 2-ї світової вій¬ 
ни. До влади у ФРН прийшли 
представники великих монополій, 
юнкерів, кол. нацисти й гітлерів¬ 
ські генерали. З проголошенням 
ФРН було створено держ.-політ, 
основу для відновлення і зміцнен¬ 
ня влади нім. монополій. У 1949— 
69 уряд ФРН формувався блоком 
партій Християнсько-демократич¬ 
ний союз і Християнсько-соціаль¬ 
ний союз (ХДС/ХСС), який прово¬ 
див політику відродження мілі¬ 
таризму, придушення демокра¬ 
тичних сил у країні, невизнання 
існуючих у Європі післявоєн. кор¬ 
донів. За допомогою амер. креди¬ 
тів і мобілізації внутр. ресурсів 
у ФРН швидко відновлювалась 
економіка, зростав воєнно-пром. 
потенціал. Уряд К. Аденауера 
(1949—63) офіційно домагався роз¬ 
ширення тер. ФРН до кордонів 
кол. гітлерівської Німеччини (на 
1.1 1937). «Загальний договір» 

1952 між США, Великобританією, 
Францією і ФРН проголосив су¬ 
веренітет ФРН і скасування в ній 
окупаційного режиму. Паризькі 
угоди 1954 санкціонували міліта¬ 
ризацію ФРН і вступ її 1955 до аг¬ 
ресивного блоку НАТО і Західно¬ 
європейського союзу. В країні від¬ 
роджувалася воєнна пром-сть, фор¬ 
мувалися власні збройні сили — 
бундесвер, 1956 запроваджено заг. 
військ, повинність. Зміцнювалися 
політ, і екон. позиції ФРН в Зх. 
Європі, поширювалась її експансія 
на зовн. ринках. У вересні 1955 
на пропозицію Рад. уряду було 
встановлено дипломатичні відно¬ 
сини між ФРН і СРСР, проте пов¬ 
ної нормалізації їх не було досяг¬ 
нуто через реваншистський курс 
уряду ФРН. Щодо СРСР та ін. 
соціалістичних країн правлячі ко¬ 
ла ФРН робили ставку на політику 
з позиції сили, чинили опір будь- 
яким крокам, спрямованим на 
ослаблення міжнар. напруженості, 
намагалися перешкодити соціа¬ 
лістичному будівництву в НДР, 
прагнули незаконно включити до 
складу ФРН Західний Берлін. У 
1955 вони проголосили т. з. док¬ 
трину Хальштейна, за якою виз¬ 
нання НДР ін. д-вами спричиняло 
розрив ФРН дипломатичних від¬ 
носин з ними. В 1957 ФРН стала 
членом Європейського економіч¬ 
ного товариства. В 1958 бунде¬ 
стаг прийняв рішення про осна¬ 
щення бундесвера ракетно-ядер¬ 
ною зброєю. В 50-х рр. у країні 
відбулися масові виступи трудя¬ 
щих проти втягнення ФРН у 
систему екон. і воєнних союзів зх. 
д-в, розгорнувся широкий рух під 
гаслом боротьби «проти атомної 
смерті», посилився страйковий рух. 
У відповідь на рух протесту прав¬ 
лячі кола ФРН вдалися до обме¬ 
ження демократичних прав і сво¬ 
бод трудящих, посилювали репре¬ 
сії, 1956 заборонили діяльність 
Комуністичної партії Німеччини. 
Наслідком мілітаристського і ре¬ 
ваншистського курсу уряду ФРН 
було поширення неонацистського 
руху (1964 засн. неонацистську 
Націонал-демократичну партію). 
Екон. труднощі, банкрутство зов¬ 
нішньополітичних концепцій прав¬ 
лячих кіл ФРН призвели 1966 до 
відставки уряду Л. Ерхарда (з 
1963). Уряд «великої коаліції» — 
ХДС/ХСС і С.-д. партії Німеччи¬ 
ни (СДПН), що прийшов до влади, 
очолив К. Г. Кізінгер (ХДС), який 
проголосив т. з. нову «східну по¬ 
літику», що загалом не змінила 
зовнішньополіт. курсу ФРН. У 
1968 засн. Нім. комуністичну пар¬ 
тію. На виборах 1969 до бундеста¬ 
гу блок ХДС/ХСС зазнав поразки, 
було сформовано новий коаліцій¬ 
ний каоінет з представників СДПН 
і ліберально-бурж. Вільної демо¬ 
кратичної партії (ВлДП), який 
очолив В. Брандт (СДПН). Новий 
уряд пішов по шляху визнання по¬ 
літ. і тер. реальностей у Європі, 
вжив ряд заходів, що сприяли 
розрядці міжнародної напруже¬ 
ності і ‘ припиненню охолодної 
війни>. В 70-х рр. було укладе¬ 
но Радянського Союзу — ФРН 
договір 1970, Договір між ПНР і 
ФРН 1970 (в яких підтверджува¬ 
лася непорушність існуючих у Єв¬ 
ропі кордонів і містилася відмова 
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від застосування сили у розв’язан¬ 
ні спірних питань), Договір між 
НДР і ФРН 1972, Договір між 
ЧССР і ФРН 1973, договори з 
НРБ, УНР. У 1973 ФРН було 
прийнято в ООН. У 70-х рр. 
розвивалися екон., торг, і наук.- 
тех. зв’язки ФРН з соціалістич¬ 
ними країнами, в практику взає¬ 
мовідносин увійшли регулярні зу¬ 
стрічі і консультації між політ, 
і держ. діячами соціалістичних 
країн і ФРН. Важливе значення 
для розвитку радянсько-західно- 
нім. відносин мали переговори 
керівників СРСР і ФРН 1973, 
1978, 1980 і 1981 (див. Радян¬ 
ського Союзу — ФРН докумен¬ 
ти), в ході яких укладено ряд 
угод, що розширювали сферу 
співробітництва між обома кра¬ 
їнами. В 1974 уряд ФРН очо¬ 
лив Г. Шмідт (СДПН), який про; 
довжував курс свого попередника і 
водночас першочерговим зав¬ 
данням ставив зміцнення блоку 
НАТО, мілітаризацію країни, зро¬ 
стання витрат на гонку озброєнь. 
Це викликало на поч. 80-х рр. ши¬ 
рокі протести зх.-нім. громад¬ 
ськості, яка виступає проти загро¬ 
зи ядерної війни, натовських пла¬ 
нів «доозброєння» (зокрема, Кре- 
фельдську відозву проти розмі¬ 
щення амер. ракет на січень 1984 
підписало 5 млн. чол.). Як від¬ 
значалося на XXVI з’їзді КПРС, 
позиції ФРН і СРСР в ряді 
питань істотно розходяться. ФРН 
робить спробу ігнорувати Чоти¬ 
ристоронню угоду по Західному 
Берліну (укладена 1971), не зва¬ 
жає в ряді питань на суверені¬ 
тет НДР. СРСР стоїть за суво¬ 
ре і повне додержання досягну¬ 
тих у 70-х рр. домовленостей. 
У жовтні 1982 з урядової коалі¬ 
ції СДПН — ВлДП вийшли віль¬ 
ні демократи (примкнули до блоку 
ХДС/ХСС), що привело до від¬ 
ставки уряду. До влади прийшов 
коаліційний кабінет з представ¬ 
ників блоку ХДС/ХСС і ВлДП. 
Уряд, який очолив лідер ХДС 
Г. Коль, підтримує реакційний 
курс США, зокрема щодо розмі¬ 
щення на тер. ФРН нових видів 
амер. ракетно-ядерної зброї. 
ФРН — член Європейської ради, 
Європейського об'єднання вугіл¬ 
ля і сталі, Євратому. 

В. Н. Гулевич. 

Політичні партії, профспілки. 
Християнсько-демократичний со¬ 
юз (ХД С), виник 1945, оформився 
як єдина партія 1950. Хрис¬ 
тиянсько-соціальний союз (ХСС), 
засн. 1945. В і і'ь на демо¬ 
кратична партія (ВлДП), 
засн. 1948. Виражає інтереси гол. 
чином середньої буржуазії. ХДС, 
ХСС і ВлДП входять до урядо¬ 
вої коаліції. Соціал-демократична 
партія Німеччини (СДПН), засн. 
1946. Партія «Зелені», 
засн. 1980 внаслідок об’єднання 
політично різнохарактерних груп. 
Націонал-демократич¬ 
на партія, засн. 1964. Нео¬ 
нацистська. Німецька комуніс¬ 
тична партія, засн. 1968. Н і - 
мецький союз миру, 
засн. 1960. Об’єднання 
німецьких профспілок, 
.засн. 1949. Входить до МКВП. 
Господарство. ФРН — високо- 
розвинута індустр. країна з інтен¬ 

сивним с. г. За обсягом пром. ви¬ 
роби. вона посідає 3-є місце в ка¬ 
піталістичному світі (після США 
та Японії). В 1981 на ФРН при¬ 
падало 8,5 % обсягу пром. ви¬ 
роби. і 10,0 % експорту капіта¬ 
лістичних країн. Характерними 
рисами г-ва ФРН є високий рівень 
концентрації вироби, і капіталу, 
велика роль сфери послуг, потуж¬ 
ний фінанс. та наук.-тех. потен¬ 
ціал, забезпеченість значною мі¬ 
рою власними сировиною і про¬ 
довольством, значна експортна 
спрямованість економіки, залеж¬ 
ність від зовн. ринків збуту. Про¬ 
відна роль в економіці належить 
приватним монополістичним об’єд¬ 
нанням (концернам), серед най¬ 
більших — «Рурколе АГ» (вугіль¬ 
на пром-сть), «Тіссен», «Крупп», 
«Маннесман», «Клекнер» (мета¬ 
лургія, важке машинобудування, 
коксохімія), «Сіменс», «АЕГ-Те- 
лефункен», «Бош» (електронна та 
електротех. пром-сть), «Байєр АГ», 
«БАСФ», «Гегст» (хім. пром-сть). 
У банківській справі т. з. «вели¬ 
ка трійка» — «Дойче банк», «Дре¬ 
зденський банк», «Коммерцбанк» 
— контролює понад 50 % кредит¬ 
ної системи. Держ. сектору нале¬ 
жать частина добувної пром-сті, 
кольорової металургії, машинобу¬ 
дування, а також виробництво 
електроенергії, шляхи сполучен¬ 
ня, система зв’язку тощо. Гол. 
держ.-монополістичні об’єднання— 
«Фольксвагенверк», РВЕ, «Зальц- 
гіттер». Значну роль у розвит¬ 
ку держ.-монополістичного капіта¬ 
лізму відгірає також воєнно-пром. 
комплекс. З військовим вироби, 
пов’язано понад 1000 підприємств, 
у т. ч. всі найбільші концерни важ¬ 
кої пром-сті, зокрема «Флік» (тан¬ 
ки), « Мессершмітт-Бельков-Блом » 
(авіаракетне озброєння) та ін. 
Витрати на озброєння становлять 
найбільшу статтю витрат по держ. 
бюджету. 
Певні позиції в економіці ФРН 
утримує іноз. капітал (гол. чин. 
СІЛА). В умовах заг. кризи капі¬ 
талізму, загострення суперечнос¬ 
тей між провідними капіталістич¬ 
ними країнами (зокрема, з США) 
г-во країни розвивається нерівно¬ 
мірними темпами, зазнаючи пе¬ 
ріодичних спадів. Інфляція та без¬ 
робіття стали хронічними явища¬ 
ми. В 1982 вартість життя зросла 
проти попереднього року на 4,6 % , 
чисельність безробітних досягла 
2,5 млн. чол. (1983). 
Промисловість. На промисло¬ 
вість і буд-во припадає 43,1 % 
валового внутр. продукту. Вона 
відзначається високою питомою ва¬ 
гою наукоємних галузей, перева¬ 
жанням обробної пром-сті над до¬ 
бувною (пром-сть ФРН споживає 
бл. 10 % всієї сировини, що добу¬ 
вається в капіталістичному світі). 
Основа паливно-енерг. бази — 
нафта (52 %) і газ (гол. чин. ім¬ 
портні), а також власні кам. 
(Рурський, Ахенський та Саар- 
ський басейни) та буре (Нижньо- 
рейнський, Нижньосаксонський, 
Гессенський, Баварський басейни) 
вугілля. Більшу частину електро¬ 
енергії виробляють ТЕС, працю¬ 
ють 14 АЕС. Видобувають заліз., 
свинцеву, цинкову, мідну руди, 
калійну та кам. солі, плавиковий 
шпат, у невеликій кількості нафту, 

природний газ. Переважно на 
довізній заліз, руді та власному 
коксівному вугіллі розвинута чор¬ 
на металургія. Більшу частину ча¬ 
вуну і сталі виплавляють у Рурі 
(гол. центр — Дуйсбург). Значне 
трубопрокатне вироби., що контро¬ 
люється гол. чин. концерном «Ман¬ 
несман». Кольорова металургія 
представлена виплавкою алюмінію 
з імпортних бокситів та глинозе¬ 
му, міді з імпортних концентра¬ 
тів, свинцю, цинку. Гол. центри — 
Гамбург, Дуйсбург. Провідна га¬ 
лузь обробної пром-сті — машино¬ 
будування та металообробка. Особ¬ 
ливо виділяються електротех. та 
електронне машинобудування (зо¬ 
крема, вироби. ЕОМ, побутових 
електротех. і електронних прила¬ 
дів, високовольтного устаткуван¬ 
ня, телеграфно-телефонної апара¬ 
тури, електронних приладів для 
воєнної пром-сті та ін.). Підпри¬ 
ємства розміщені гол. чин. на Пд. 
країни, зокрема у Мюнхені, Нюрн¬ 
берзі, Штутгарті, а також у Гам¬ 
бурзі. Осн. центри автомобілебу¬ 
дування, що за обсягом вироби, й 
експортом посідає одне з провід¬ 
них місць у капіталістичному сві¬ 
ті, — Вольфсбург, Ганновер, Бре¬ 
мен, Кельн, ІПтутгарт, Рюссельс- 
гайм, Бохум, Мюнхен. Розвинуті 
верстатобудування, металург., 
хім., текст, і поліграф, машинобу¬ 
дування, вироби, ковальсько-пре¬ 
сового та підйомно-кранового 
устаткування, буд. та с.-г. ма¬ 
шин, тракторів, дизель-моторів, 
підшипників, інструментів, локо¬ 
мотивів, вагонів, устаткування 
для деревообр. та харч, пром-сті. 
Гол. центри — Дуйсбург, Кельн, 
Обергаузен, Ессен, Дюссельдорф, 
Бохум, Аугсбург. Високий рі¬ 
вень розвитку має воєнна, зокре¬ 
ма авіаракетна, пром-сть, зосеред¬ 
жена в районах Мюнхена й Бре¬ 
мена. Значна атомна пром-сть, що 
спеціалізується на виробництві 
атомних реакторів і комплексного 
устаткування для АЕС. Суднобу¬ 
дування представлене вироби, мор. 
(у т. ч. воєнних) та річкових суден. 
Судноверфі у Бремені, Гамбурзі, 
Кілі, Дуйсбурзі, Франкфурті-на- 
Майні, Регенсбурзі. Підприємства 
точної механіки і оптики у Штут¬ 
гарті, Франкфурті-на-Майні, Вец- 
ларі. Значне вироби, металовиро¬ 
бів (Золінген, Ремшайд). Хім. 
пром-сть працює гол. чин. на імпор¬ 
тній сировині і виробляє широ¬ 
кий асортимент продукції — пласт¬ 
маси, синтетичні смоли, волокна, 
каучук та ін. матеріали, сірчану 
кислоту, соду, мінеральні добри¬ 
ва, лаки, фарби, ліки, рідке пали¬ 
во з вугілля тощо (Людвігсгафен, 
Леверкузен, Франкфурт-на-Май¬ 
ні, Марль, Дюссельдорф, Гамбург 
та ін.). Нафту переробляють на 
з-дах у Гамбурзі, Гельзенкірхені, 
Інгольштадті, Карлсруе, Кельні. 
Певне значення має текст, (бавов¬ 
няна, вовняна, лляна, шовкова, 
джутова) промисловість, а та¬ 
кож виробництво взуття. Розви¬ 
нута харчосмакова (м’ясна, мо¬ 
лочна, борошномельна, цукр., риб¬ 
на, консервна, пивоварна, спирто¬ 
горілчана, виноробна, на довізній 
сировині — олійницька, шоколад¬ 
на та тютюнова) промисловість; гол. 
центри—Гамбург, Ганновер, Кельн, 
ІПтутгарт, Дортмунд, Бремен,. 
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Установка для вироб¬ 
ництва синтетичного га¬ 
зу з кам’яного вугілля 
на заводі в місті 
Обергаузені. 

Виробництво деяких 
видів промислової 
продукції (млн. т) 

Продукція 1982 

Електроенергія, 
млрд. кВт-год 361,0 
Кам’яне вугіл¬ 
ля 89,0 
Кокс 26,8 
Буре вугілля 127,3 
Буровугільні 
брикети 3,95 
Залізна руда 1.2 
Чавун і домен¬ 
ні феросплави 26,3 
Сталь 35,9 
Мідь електро¬ 
літична 0,3 
Свинець 0.3* 
Алюміній пер¬ 
винний 0,7 
Калійні солі 2,1 
Азотні добрива 0,9 
Сірчана кисло¬ 
та 3,6 
Штучні і синте¬ 
тичні волокна 0,7 

Цемент 30,0 

Автомобілі, 
тис. шт. 4028,8 

Нафта 4,3 

Природний газ, 
млрд. ма 16,6 

• 1960. 
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Конторська будівля 
«Чілегауз» у Гамбурзі. 
Архітектор Ф. Гегер. 
1922-23. 

А. П. Вебер. Барабан¬ 
щик. Літографія. 1951. 

Сільське господарст- 
в о. Частка сільс. і лісового г-ва 
та рибальства у валовому внутр. 
продукті становить 2,3 % (1982). 
Воно відзначається високим рів¬ 
нем тех. оснащеності, хімізації та 
інтенсифікації. Більша частина 
землі належить великим земле¬ 
власникам. Кількість дрібних г-в 
внаслідок їхньої малої конкуренто¬ 
спроможності скорочується. Під 
с.-г. угіддями — більш як 50% 
тер. країни. Зростає залежність 
с. г. від монополістичного капіта¬ 
лу, що виражається в регулюванні 
с.-г. вироби, з боку монополій. 
Гол. галузь с. г. — тваринництво, 
на яке припадає понад 70 % про¬ 
дукції всього с.-г. вироби. Пого¬ 
лів’я (млн., 1982): великої рогатої 
худоби — 15,1, свиней — 22,5, ку¬ 
рей — більш як 100. В 1982 вироби, 
м’яса становило 4,3 млн. т, у т. ч. 
свинини — 2,9 млн. т. Кормову 
базу тваринництва, крім природ¬ 
них пасовищ, становлять також 
сіяні трави, коренеплоди, зернові, 
відходи харчосмакової пром-сті, 
довізні корми. У структурі посів¬ 
них площ провідну роль відіграють 
зернові культури (збір, млн. т, 
1982): пшениця — 8,6, жито — 1,6, 
ячмінь — 9,5, овес — 3,1; цукр. 
буряки — 22,7, кормові корене¬ 
плоди — 13,8, кукурудза (на зеле¬ 
ний корм та силос) — 39,4, хміль 
тощо. Розвинуті виноградарство, 
садівництво й овочівництво. В лі¬ 
сах — заготівлі деревини. В 1982 
виловлено бл. 276 тис. т риби та 
молюсків. 
Транспорт. У внутр. переве¬ 
зеннях найбільша частка припадає 
на автомоб. транспорт. Довж. 
(тис. км, 1982): автошляхів — 
172,5; залізниць — 31,3 (у т. ч. 
електрифікованих — 11,5), внутр. 
водних шляхів — 4,3; тоннаж мор. 
торг, флоту — 6809 тис. брутто 
реєстрових т. Гол. мор. порти — 
Гамбург, Бремен і Бремергафен, 
річкові — Дуйсбург, Мангейм, 
Кельн. Найбільші аеропорти — 
Франкфурт-на-Майні, Дюссель¬ 
дорф, Мюнхен, Кельн—Бонн. 
Зовнішня торгівля. 
Експорт країни становить бл. 30% 
вартості валового нац. продукту. 
Вивозять гол. чин. продукцію 
машинобудування (понад 53,6 % 
вартості експорту), хім. пром-сті 
(12,6 %), товари широкого вжитку 
тощо, довозять сировину і паливо 
(бл. 40%), машини і устаткуван¬ 
ня (25%), продовольство (бл. 
20% ). Гол. торг, партнери — краї¬ 
ни Європейського економічного 
товариства і США. Розвиваються 
торг.-екон. зв’язки з Рад. Союзом, 
зокрема в реалізації довгостроко¬ 
вого проекту, за яким СРСР по- 
стачатиме природний горючий газ 
у обмін на устаткування для газо¬ 
проводів та кредити. Грошова 
одиниця — марка ФРН. За кур¬ 
сом Держбанку СРСР 100 ма¬ 
рок = 28,5 крб. (лютий 1984). 

С. Б. Лавров- 

Медичне обслуговування. За да¬ 
ними ВООЗ, 1977 в країні було 
722,9 тис. лікарняних ліжок (бл. 
118 ліжок на 10 тис. ж.), з них бл. 
52% належать д-ві. В 1976 мед. 
допомогу подавали 122,1 тис. лі¬ 
карів (19,9 лікаря на 10 тис. ж.) 
та 31,9 тис. зубних лікарів, пра¬ 
цювало (1974) 24,8 тис. фармацев¬ 

тів. Лікарів готують на 28 мед. 
факультетах університетів. 

А. М. Сточик. 

Освіта, наукові та культурно-ос¬ 
вітні заклади. За конституцією 
держава зберігає право загально¬ 
го контролю за системою освіти. 
В кожній землі є Міністерство 
культів, що відає всіма питаннями 
освіти. Навчання в загальноосв. 
школі починається з 6-річного ві¬ 
ку і триває 9 років, у деяких зем¬ 
лях — 10 років. Поч. ступінь шко¬ 
ли — 1—4 класи (в деяких зем¬ 
лях 1—6 класи) є обов’язковим для 
всіх дітей. Далі учні розподіляють¬ 
ся по трьох типах загальноосв. 
шкіл: осн. школа (строк навчання 
5— 6 років), що дає право здобут¬ 
тя наступної профес. освіти; ре¬ 
альна школа (строк навчання — 
4—6 років), що дає неповну се¬ 
редню освіту з професійною спря¬ 
мованістю, а також право вступу 
до серед, профес.-тех. навч. зак¬ 
ладів, а після закінчення їх — 
до тех. вузів; гімназія (7—9 років), 
що дає повну серед, освіту й право 
вступу до ун-тів і вузів. Розвива¬ 
ється новий тип загальноосв. шко¬ 
ли — загальна школа. В 1979/80 
навч. р. у країні було 255 заг. шкіл 
(понад 220 тис. учнів), 18,4 тис. 
поч. і осн. шкіл (5044,4 тис. учнів), 
2623 реальні школи (1351,1 тис. 
учнів), 2477 гімназій (2119 тис. 
учнів). У системі профес. освіти є 
профес. школи, тех. й інженерні 
уч-ща, школи серед, спец, освіти з 
різних профілів і спец, вищі шко¬ 
ли. В 1979/80 навч. р. у 6396 про¬ 
фес. школах і уч-щах навчалося по¬ 
над 2491 тис. учнів. Систему вищої 
освіти складають ун-ти, вузи, ху- 
дож. вищі школи, тех. школи то¬ 
що. Навчання платне. В 1981/82 
навч. році у 284 вузах і в 103 
ун-тах навчалося 1044,2 тис. 
студентів. Найбільші ун-ти — 
в Гамбурзі (засн. 1919), у Мюнсте- 
рі (засн. 1780), Боннський універ¬ 
ситет (засн. 1777), Гейдельбер¬ 
зький університет (засн. 1386), 
Мюнхенський університет імені 
Людвіга Максиміліана (засн. 
1472), ун-т в Марбурзі та ін. Най¬ 
більшими 6-ками ФРН є Держ. 
6- ка в Мюнхені (понад 4,2 млн. 
тт.), б-ка у Франкфурті-на-Майні 
(понад 2 млн. тт.), 6-ки університе¬ 
тів — Геттінгенського університе¬ 
ту, у Гейдельберзі, Кельні, Кілі, 
Тюбінгені та ін. Наукові уста¬ 
нови країни (понад 3 тис.) поділя¬ 
ються на державні, вузівські, при¬ 
ватні і т. з. «незалежні». Най¬ 
більші н.-д. ін-ти і академії зосере¬ 
джено в держ. секторі: Баварська 
АН (засн. 1759), Геттінгенська АН 
(засн. 1751), Гейдельберзька АН 
(засн. 1909), Академія наук і л-ри 
(Майнц, засн. 1949) та ін. Наук, 
роботи в галузі тех. наук прово¬ 
дяться, зокрема, в вузах — Бонн¬ 
ському ун-ті, Тех. ун-ті в Браунш- 
вайгу та ін. Працюють також у цій 
галузі Т-во нім. інженерів, Т-во 
буд. інженерів (обидва засн. 1946), 
Нім. т-во авіації й космонавтики 
(засн. 1968). Дослідження з при¬ 
родничих наук пов’язані з діяль¬ 
ністю Т-ва ім. М. Планка (засн. 
1948), Геогр>. ін-ту в Бонні тощо. 
Соціологічні й філос. дослідження 
проводять, зокрема, Ін-т соціоло¬ 
гічних досліджень у Франкфурті- 
на-Майні (див. Франкфуртська 

школа), Т-во ім. 1. Канта (засн. 
1969). У 1969 у Франкфурті-на- 
Майні створено Ін-т марксистських 
досліджень. Діють наук, центри в 
галузі історії (Союз істориків 
ФРН, засн. 1949), Ін-т сучасної 
історії в Мюнхені (засн. 1950) 
та ін.; в галузі економіки — Ін-т 
світової економіки при Нільсько¬ 
му ун-ті, Мюнхенський ін-т екон. 
досліджень. Музеї: Стара й 
Нова пінакотеки, Німецький му¬ 
зей (засн. 1903), Баварський 
нац. музей (засн. 1855), усі — в 
Мюнхені, Музей ужиткового мис¬ 
тецтва у Франкфурті-на-Майні 
(засн. 1877), Музей красних мис¬ 
тецтв у Бремені (засн. 1823), бу- 
динки-музеї К. Маркса в Трїрі та 
Ф. Енгельса в Вупперталі, Буди- 
нок-музей Бетх;овена в Бонні (засн. 
1889), Музей братів Грімм у Кассе- 
лі (засн. 1960), Міжнар. газетний 
музей у м. Ахені (засн. 1885) та 
ІН. Л. /. Писарєва. 

Преса, радіомовлення, телебачен¬ 
ня. В 1983 у ФРН видавалося 
понад 400 щоденних газет тиражем 
23 млн. прим, і понад 7700 пе¬ 
ріодичних видань заг. тиражем по¬ 
над 277 млн. прим. Найпоширеніші 
щоденні газети: «Франкфуртер 
альгемайне» («Франкфуртська за¬ 
гальна газета», з 1949); «Вельт» 
(«Світ», з 1946); «Більд-цайтунг> 
(«Ілюстрована газета», з 1952); 
«Зюддойче цайтунг» («Південно- 
німецька газета», з 1945); «Вестдой- 
че альгемайне» («Західнонімецька 
загальна [газета]», з 1948); «Гам¬ 
бургер моргенпост» («Гамбурзька 
ранкова пошта», з 1950). <Унзере 
цайть (з 1969) — ЦО Нім. ком¬ 
партії. Найбільші громад.-політ, 
щотижневики: «Цайт» («Час», з 
1946) ; «Шпігель» («Дзеркало», з 
1947) ; «ПІтерн» («Зірка», з 1948); 
«Форвертс» («Вперед», з 1876) — 
парт, орган СДПН. Інформ. агент¬ 
ство Дойче Прессе-Агентур (див. 
ДПА) засн. 1949. У ФРН ра¬ 
діопередачі ведуться 34 іноз. мо¬ 
вами, діють регіональні радіо- і 
телецентри. 
Література. З 50-х рр. до нашого 
часу книжковий ринок ФРН запов¬ 
нюють видання реваншистсько-мі¬ 
літаристського, бульварно-розва¬ 
жального і т. п. характеру. Знач¬ 
не місце в л-рі посідають модер¬ 
ністсько-занепадницькі тенденції 
(Г. Бенн та його послідовники), 
їм протистоїть антифашист, реаліс¬ 
тична л-ра, зачинателем якої в 
ФРН був В. Борхерт. Значну роль 
у її розвитку відіграла «Група 47» 
(1947—67), один з засновників 
якої — Г. В. Ріхтер. Її представ¬ 
ники В. Кеппен, А. Андерш, М. 
Вальзер та ін. у своїх творах ви¬ 
кривають фашизм і війну, «непе- 
реборене минуле» в житті ФРН, 
сучасне «суспільство споживання». 
Видатними письменниками-анти- 
фашистами були Л. Франк і Г. 
Вайзенборн. З 60-х рр. розвива¬ 
ється л-ра про робітн. клас (рома¬ 
ни М. фон дер Грюна, Б. Глу- 
ховського, нариси Г. Вальрафа 
та ін.), пов’язана з дортмунд- 
ською «Групою 61» (1961—72), 
з «Об’єднанням гуртків робітни¬ 
чої літератури» (1970). Ці роки 
стали періодом розквіту жанру 
роману, документального театру. 
Розвивалися далі новелістика й 
поезія. З кін. 60-х рр. зміцню- 
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ється література соціалістичної 
орієнтації (політ, лірика II. Шют- 
та, політ, пісні Д. Зюверкрюпа, 
Ф. Й. Дегенхардта, романи 
Г. Фукса, У. Тімма, А. Кюна, 
художньо-документальні твори Г. 
Вальрафа, Б. Енгельмана, Ф. Де- 
ліуса, п’єси Ф. К. Креца та ін.). 
З 2-ї пол. 70-х рр. у л-рі ФРН з’яв¬ 
ляються нові явища — «жіноча» 
л-ра, л-ра «нової суб єктивності» 
(пильна увага до внутр. світу лю¬ 
дини в тісних зв’язках з суспіль¬ 
ним життям), численні твори на 
істор. тематику, значна біограф, 
л-ра тощо. В перекладі укр. і рос. 
мовами видано твори В. Борхер- 
та, Г. Бьолля, В. Кеппена, Г. 
Вайзенборна, Л. Франка, М. Валь- 
зера, Г. В. Ріхтера, А. Андерша, 
Б. Глуховського, и 3. Ленца, М. 
фон дер Грюна, Й. Редінга та ін. 

Н. М. Матузова. 

Архітектура. В кін. 40-х рр. в ар¬ 
хітектурі адм. та урядових буді¬ 
вель переважали риси неокласи¬ 
цизму. В 50-х рр. нім. архітектори 
(Е. Ейєрман, П. Шнейдер-Есле- 
бен та ін.) під впливом творчості 
арх. В. Гропіуса та Л. Міса ван 
дер Рое прагнули до раціональ¬ 
ності композиційних рішень. 
У кін. 50-х рр. в архітектурі поши¬ 
рилася течія органічної архітекту¬ 
ри (арх. Г. Герінг, Г. ПІарун) та 
сформувався зх.-нім. варіант бру- 
талізму і (арх. О. М. Унгерс та 
ін.). В 60—70-х рр. посилилася 
тенденція до створення архіт. ан¬ 
самблів на різних рівнях. В буд-ві 
широко застосовували консольно- 
підвісні конструкції, висячі конст¬ 
рукції з залізобетону, оригінальні 
покриття з тканин у вигляді роз¬ 
тягнутих тентів тощо (Олімпійсь¬ 
кий комплекс у Мюнхені, 1968— 
72, арх. Г. Беніш та ін.; телеві¬ 
зійна студія у Гамбурзі, 1964— 
67, арх. Ф. та І. Шпенгслін, Г. 
Пемпельсфорт). 
Образотворче мистецтво. Для ху- 
дож. культури ФРН характерна 
особливо гостра боротьба між мо¬ 
дернізмом і реалістичними тенден¬ 
ціями. Прогресивні митці твор¬ 
чо й глибоко осмислюють трагічну 
спадщину 2-ї світової війни й гост¬ 
рі соціальні конфлікти сучасності. 
Серед модерністських течій у жи¬ 
вописі панували сюрреалізм (М. 
Ціммерман, Р. Ельце, Е. Енде) 
й абстрактне мистецтво (В. 
Баумейстер, Ф. Вінтер, Е. В. Най), 
у скульптурі — «архітектура ма¬ 
лих форм» (композиції Н. Крікке, 
Б. Майєр-Деннінгхофа, Г. Ульма- 
на, О. Гайєка). В 60—70-х рр. пере¬ 
важали поп-арт (Г. П. Альвер- 
ман, П. Вундерліх, К. Клафек), 
кінетичне мистецтво (О. Піне), 
гіперреалізм (П. Нагель, Г. Ріх- 
тер), різновиди хепенінга й кон¬ 
цептуального мистецтва (Й. Бо- 
йюс, К. Рінке, В. Фостелл). На 
поч. 80-х рр. поширилася мода на 
т. з. «нових диких», що імітували 
архаїчно-примітивістську й непро¬ 
фесіональну творчість (Г. Базе- 
ліц, М. Буте, 3. Польке). В 40— 
50-х рр. у розвитку прогресивних 
тенденцій в мист. ФРН певну роль 
відіграли представники старшого 
покоління нім. експресіонізму (О. 
Дікс, К. Гофер, К. Шмідт-Рот- 
луф); традиції А. Матісса про¬ 
довжував Г. Пурман. Гуманістич¬ 
ний пафос, нерідко пристрасний 

антимілітаристський протест знай¬ 
шли гострий вияв у живописі й гра¬ 
фіці А. П. Вебера, В. Гейгера, О. 
Панкока, К. Рессінга, Г. Краліка. 
До високих досягнень реалізму 
можна віднести творчість скульп¬ 
торів Ю. Вебера, Г. Маркса, Е. 
Матаре, Р. Гесса. Риси модерніз¬ 
му й гуманістичні пошуки супереч¬ 
ливо сполучаються в картинах Ф. 
Радцівілла, ксилографіях Г. А. П. 
Грісгабера, скульптурі В. Гржи- 
мека, Г. Зейца, В. Отто. З 1960 
багато прогресив. художників ФРН 
(живописці Ю. Валлер, К. Тім- 
нер, К. Шеллеман та ін.) об’єд¬ 
налися навколо журналу «Тен¬ 
денції», який відстоював прин¬ 
ципи соціально активного мис¬ 
тецтва. Не без впливу цієї групи 
в 70—80-х рр. посилилися творчі 
контакти з культурою НДР; анти¬ 
імперіалістичну публіцистичність 
набула творчість й окремих худож¬ 
ників, що вийшли з авангардизму 
(напр., скульптора 3. Нойєнгаузе- 
на, плакатиста К. Штека). 

М. М. Соколов. 

Музика. У муз. житті ФРН після¬ 
воєнного часу провідною була 
творчість і діяльність компози¬ 
торів старшого покоління П. Гін- 
деміта [постановки балету «Чоти¬ 
ри темпераменти» (1946) та опе¬ 
ри «Кардільяк» (1952); симфонія 
«Гармонія світу» (1953) і «Пітс- 
бурзька симфонія» (1958)], К. 
Орфа [муз.-сценічні твори «Бер- 
науерін» (1947), «Антігона» (1949), 
«Цар Едіп» (1959), «Прометей» 
(1968), «Комедія кінця світу» 
(1973); нові постановки (1947— 
75) «Карміни Бурани» та «Ро¬ 
зумниці»; розробка і організація 
системи заг. дитячого муз. вихо¬ 
вання], В. Егка [опери «Ірланд¬ 
ська легенда» (1955) і «Ревізор» 
(1957, за М. Гоголем), ба лети, во- 
кально-симф. музика]. Ряд виз¬ 
начних творів написали К. А. 
Гартман [опера «Симпліцій Симп- 
ліцисимус» (нова ред. 1955), симф. 
і камерна музика], Б. Блахер 
(опери, опера-балет, інструм. тво¬ 
ри), В. Фортнер [опери «Криваве 
весілля» (1957, за Гарсіа Лоркою), 
«Єлизавета Тюдор», 1972] та 
Г. Біалас, Е. Пеппінг, В. Ма- 
лер, Г. Генцмер. Серед компози¬ 
торів, творчість яких почалася 
після 1945,— Г. В. Генце (з 1956 
живе в Італії; автор муз.-сценічних, 
вокально-симф., симф. і камерних 
творів), К. ІПтокгаузен (інструм. 
музика), Б. А. Ціммерман, Г. 
Клебе. До авангардистів належать 
М. Кагель, П. Ружичка, Е. Кар- 
кошка, Д. Шенбах. Відомими муз. 
колективами є Вюртемберзький 
оперний театр (Штутгарт), Бавар¬ 
ська держ. опера (Мюнхен), Гам¬ 
бурзька опера, оперні театри 
Франкфурта-на-Майні і Кельна; 
симфонічні оркестри Пн.-Німець¬ 
кого та Баварського радіо. Балетні 
трупи є в Мюнхені, Франкфурті- 
на-Майні, Штутгарті, Гамбурзі, 
Ганновері, Кельні, при Німецькій 
опері на Рейні (Дюссельдорф — 
Дуйсбург). Серед музичних дія¬ 
чів — диригенти В. Фуртвенглер, 
Е. Йохум, Г. Караян, и Р. Кем- 
пе, Г. Кнаппертсбуш, Й. Кайль- 
берт, Ф. Лайтнер; співаки Е. 
Шварцкопф, Г. Піларчик, Д. Фі- 
шер-Діскау, І. Борк, А. ПІлемм, 
К. Александер, К. Гефлігер. Се¬ 

ред балетмейстерів — Г. Тетлі, Е. 
Вальтер, Дж. Ноймайєр, Г. Ро- 
зен, П. ван Дейк, Г. Бауман; ар¬ 
тистів балету — Г. Гальгубер, 
Г. Райнгольм, Г. Деге, Б. Кайль, 
Г. Клаусс. У країні проводяться 
нім. і міжнар. муз. фестивалі, 
конгреси, з’їзди, конкурси й сим¬ 
позіуми з питань муз. науки і пе¬ 
дагогіки. В 1982 у ФРН гастролю¬ 
вав Київ, театр опери та оалету 
ім. Т. Г. Шевченка. 
Театр ФРН почав своє існування 
в складній обстановці життя краї¬ 
ни після закінчення 2-ї світової 
війни. Військ, окупаційні власті 
забороняли постановки п’єс про¬ 
гресивних драматургів. Поряд з 
цим у деяких театрах ішли п’єси, 
в яких реабілітовувалася нім. 
вояччина. Передові діячі театру 
прагнули спрямувати його розви¬ 
ток на демократичний шлях. Не¬ 
зважаючи на опір реакційних еле¬ 
ментів, в репертуар включалися 
п’єси, які порушували важливі 
проблеми сучасності: «Професор 
Мамлок» Ф. Вольфа (Дюссель¬ 
дорф, Мюнхен), «За дверима» 
В. Борхерта (Гамбург), «Підпіль¬ 
ники» Г. Вайзенборна (в кіль¬ 
кох театрах). Після проголошення 
1949 ФРН почала поновлюватися 
система державних театрів. На 
творчих засадах відчувався вплив 
буржуазного комерційного театру, 
зокрема театрів США. В репер¬ 
туарі переважали п’єси, далекі 
від суспільно-політ. проблем ча¬ 
су, твори представників театру 
абсурду. В 50—60-х рр. в резуль¬ 
таті консолідації демократичних 
сил у суспільстві на сценах теат¬ 
рів з’явилися п’єси прогресивного 
спрямування — «Намісник» та 
«Солдати» Р. Гохгута, «Чорний ле¬ 
бідь» М. Вальзера, «Справа Ро- 
берта Оппенгеймера» Г. Кіпгардта, 
«Верхня Австрія» та «Діти Мюнхе¬ 
на» Ф. К. Креца, «Добрий чоловік 
з Сезуана», «Кар’єра Артуро Уї», 
«Матінка Кураж та її діти», «Кав¬ 
казьке крейдяне коло», «Життя 
Галілея» Б. Брехта та ін. Серед 
відомих театрів ФРН — Гамбур¬ 
зький драм, театр, в основі ре¬ 
пертуару переважає національна 
класика — Г. Лессінг, Й. В. Гете 
(гастролі в СРСР, 1959). У те¬ 
атрі «Талія» (Гамбург) 1974 рад. 
режисер Г. Товстоногов здійснив 
виставу «Ідіот» за Ф. Достоєв- 
ським, в Кельнському драм, теат¬ 
рі 1983 О. Табаков поставив п’єсу 
М. Гоголя «Ревізор». У Мюнхені 
діють «Резиденцтеатр» і «Камер- 
шпіле» (останній гастролював в 
СРСР, 1977). В репертуарі Франк¬ 
фуртського драматичного театру 
(Франкфурт-на-Майні) — п’єси 
У. Шекспіра, Г. Ібсена, Г. Гаупт- 
мана, М. Горького; Нац. театр у 
Мангеймі здійснив постановки 
п’єс М. Горького «На дні» та «Во¬ 
роги». Міський театр у Дюссель¬ 
дорфі будує свій репертуар на 
кращих зразках світової класики 
(зокрема, 1976 поставив «Владу 
темряви» Л. Толстого) та су час. 
нім. драматургії (гастролі в СРСР, 
1978). В 1970 в Мюнхені ви¬ 
ник робітн. «Театр К» (режи¬ 
сер і організатор В. Анратс), у 
Дортмунді — «Ініціативний театр» 
— театр молодих робітників, ви¬ 
стави яких висвітлюють становище 
нар. мас у капіталістичному світі. 

ФЕДЕРАТИВНА 
РЕСПУБЛІКА 
НІМЕЧЧИНИ 

А. Хейцінгер. 
Сталевар. Гравюра. 
1954. 

Г. Кралік. Стратегія 
холодної війни. Офорт. 
1956. 
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ФЕДЕРАЦІЯ 
В театр, житті ФРН постійно йде 
боротьба між прогресивним і кон¬ 
сервативним комерційним театром. 
Прогресивні театр, діячі ФРН 
прагнуть до співробітництва з 
театр, колективами НДР. Так, 
реж. Г. Гільперт у Нім. театрі 
(НДР) здійснив постановку п’єси 
A. Чехова «Три сестри*. Серед 
відомих акторів ФРН — Е. Флік- 
кеншільдт, Б. Мінетті, Є. Дойч, 
B. Гінц, Ф. Кортнер, М. ІИелл, 
Т. Гольцман, М. Деген, Ю. Лям- 
пе, М. Нікліш, Є. Клевер, І. Ан- 
дерс; режисерів — Г. Грюндгенс, 
Ф. Кортнер, П. Палітч, Г. Бук- 
віц, П. Цадек, П.Штайн, Г. Го- 
льман. /. Г. Посудовська. 

Кіно. Після закінчення 2-ї світо¬ 
вої війни окремі кінокомпанії по¬ 
чали випускати художні філь¬ 
ми. З 1949 виробництво картин 
значно збільшилось, але це бу¬ 
ли комерційні, переважно розва¬ 
жальні, іноді реакційного спряму¬ 
вання, стрічки. Серед фільмів, 
які засуджували нацизм і крити¬ 
кували мораль бурж. суспільства: 
«Капітан з Кепеніка» (1956, реж. 
Г. Кейтнер; в рад. прокаті — «Сила 
мундира»), «Останній акт» (1955, 
за Е. М. Ремарком, реж. Г. В. 
Пабст), «Ярмарок» (1960) і «Чоло¬ 
віча прогулянка» (1964; обидва — 
реж. В. Штаудте), «Міст» (1959, 
Б. Віккі), «Дівиця Розмарі» 
(1958, реж. Р. Тіле), «Ми — вун¬ 
деркінди» (1958) і «Привиди в зам¬ 
ку Шпессарт» (1961; обидва — 
реж. К. Гофман). Новий етап у 
кіно ФРН почався у 2-й половині 
60-х рр. і пов’язаний з напрямом 
«Молоде кіно», представники яко¬ 
го — режисери А. Клуге, В. Гер¬ 
цог, Р. В. Фассбіндер, Ф. Ш. Шпі- 
кер, К. Рішерт, Ф. Шлендорф, 
Н. Кюкельман, М. фон Тротта та 
ін., створили фільми соціально- 
критичного напряму. Широку по¬ 
пулярність здобули фільми: «По¬ 
лювання на лисиць заборонено» 
(1966, реж. П. Шамоні), «Мис¬ 
ливські сцени в Нижній Баварії» 
(1969, реж. П. Флайшман), «Кож¬ 
ний за себе і бог проти всіх» (1974, 
реж. В. Герцог), «Зганьблена честь 
Катаріни Блюм» (1974, реж. Ф. 
Шлендорф і М. фон Тротта), 
«Жерстяний барабанчик» (1979, 
реж. Ф. Шлендорф), «Заміжжя 
Марії Браун» (1979, реж. Р. В. Фас¬ 
сбіндер), «Свинцеві часи» (1981, 
реж. М. фон Тротта), «Стан справ» 
(1982, реж. В. Вендерс), «Доктор 
Фаустус» (1982, реж. Ф. Зайтц) 
та ін. Провідні актори кіно ФРН: 
М. Адорф, Г. Бухгольц, Г. Мес- 
семер, Л. Пульвер, О. Фішер, Ма¬ 
рія і Максиміліан Шелл, К. Юр- 
генс. У ФРН проводяться Між- 
нар. кінофестивалі в Обергаузені 
та Мангеймі. Діють Німецький ін¬ 
ститут кіно і телебачення (Мюн¬ 
хен) та Німецький інститут кіно¬ 
знавства (Вісбаден). 
Іл. див. на окремому аркуші, с. 
528—529. л. І. Брюховецька. 

Літ.: Федеративная Республика Гер- 
мании. М., 1975; Демин А. А., Лав- 
ров С. Б. ФРГ: география, населенне, 
ахономика. М., 1982; Гулевич В. Н. 
Миролюбні сили ФРН у боротьбі 
проти мілітаризму і реваншизму 
(1955—1966). К., 1968; Гулевич В. Н. 
У боротьбі проти загрози неонацизму 
у ФРН (1965-1971). К., 1972; Гуле 
вич В. Н. Класи і політичні партії 
ФРН. К.. 1975; Новик Ф. И. Нео 

нацизм в ФРГ: подьемьі и пораження. 
1949-1974. М., 1976; Кремер И. С. 
ФРГ: внутриполитическая борьба и 
внешняя ориентация. М., 1977; Ада- 
мо Г. ХДС/ХСС. Сущность и полити- 
ка. Пер. с нем. М., 1979; Бобров В. А. 
ФРГ. Штрихи к портрету. М., 1978; 
Фрадкин И. Реставратори орла и 
свастики. М., 1971; Млечина И. В. 
Литература и «общество потребле- 
ния». М., 1975; Матузова Н. М. 
Рабочий класе в художественной ли- 
тературе ФРГ. К., 1977; Стеженский 
В., Черная Л. Литературная борьба 
в ФРГ. М., 1978; История литературьі 
ФРГ. М., 1980; Марченко Е. Искусст- 
во Федеративной Республики Герма- 
нии. В кн.: Борьба за прогрессивное 
реалистическое искусство в зарубеж- 
них странах. М., 1975; Друскин М. С. 
О западноевропейской музьіке XX 
века. М., 1973; История зарубежного 
театра, ч. 3. М., 1977. 

федерація (лат. Гоебегаїіо — 
об’єднання, союз) — форма дер¬ 
жавного устрою, при якому кіль¬ 
ка держ. утворень, що юридично 
мають певну політ, самостійність, 
утворюють єдину союзну державу. 
Характерними ознаками Ф. є (як 
правило): наявність у кожного чле¬ 
на федерації, поряд із загальнофе- 
деральними, своєї конституції, за¬ 
конодавчих, виконавчих і суд. ор¬ 
ганів; у більшості Ф. одночасно 
існує єдине громадянство країни 
і громадянство федеральних час¬ 
тин; територія Ф. складається 
з тер. її окремих суб’єктів (земель, 
штатів, кантонів, союзних рес¬ 
публік тощо); в ряді Ф. існує 
двопалатна система. Першою в 
історії була бурж. Ф. СІЛА. Всі 
бурж. Ф. побудовані на тер. осно¬ 
ві і мало чим відрізняються від 
бюрократичної централізованої 
бурж. унітарної держави. Ф. є 
ФРН, Швейцарія, Австрія, Кана¬ 
да, Бразілія, Мексіка, Індія, Ні¬ 
герія тощо. 
Соціалістична Ф. докорінно від¬ 
різняється від буржуазної Ф., 
оскільки побудована на принципо¬ 
во іншій основі. Вона базується 
на добровільності об’єднання рів¬ 
ноправних і суверенних членів Ф., 
які мають право вільного виходу 
з неї, на нац.-тер. принципі. Все 
це є надійною гарантією суверені¬ 
тету націй. Соціалістична Ф. бу¬ 
дується на принципі демократич¬ 
ного централізму. Створення 
СРСР — першої соціалістичної Ф. 
є результатом перемоги Великої 
Жовтн. соціалістичної революції 
(див. Радянська федерація). Со¬ 
ціалістичними Ф. є також СФРЮ, 
ЧССР. 
ФЕДЕРАЦІЯ ІНОЗЕМНИХ 
ГРУП на Україні — керівний ор¬ 
ган іноземців-комуністів, що вхо¬ 
дили до більшовицької партії, 
перебували на території республі¬ 
ки і брали участь у боротьбі за 
владу Рад. Організована в Киє¬ 
ві після перенесення до міста осн. 
діяльності Центральної федера¬ 
ції іноземних груп РКП(б). 
Працювала з березня по серпень 
1919. Головою федерації був че¬ 
хословацький інтернаціоналіст Я. 
Гандлірж. До її складу входили 
болг., грецька, нім., польс., рум., 
угор., чехословацька і югослов’ян- 
ська комуністичні групи. Англо- 
амер., італ., мусульманська і 
франц. групи організаційно не 
входили до федерації, але були 
зв’язані з нею. Федерація працю¬ 
вала під керівництвом ЦК РКП(б), 

ЦК КП(б)У, Виконкому Комін¬ 
терну. Вона об’єднувала і коорди¬ 
нувала роботу іноз. груп на тери¬ 
торії республіки, брала участь у 
формуванні інтернац. частин Чер¬ 
воної Армії, в політ, роботі серед 
військ інтервентів, вела революц. 
агітацію і пропаганду серед спів¬ 
вітчизників. 

„ В. Ю. Мельниченко. 
федерація іноземних 
ГРУП ПРИ ЦК РКП(б) - див. 
Центральна федерація іноземних 
груп РКП(б). 
ФЕДЕРАЦІЯ СЕНТ-КРІСТбФЕР 
І НЄВІС — держава (з 19.ІХ 1983) 
на о-вах тієї ж назви в групі На¬ 
вітряних о-вів у Карибському м.; 
кол. володіння Великобританії 
Сент-Крістофер (Сент-Кіттс)— 

ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ 
СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТІВ (ФУСД) 
— об’єднання укр. філій Соціа¬ 
лістичної партії Канади (СПК). 
Засн. 1910. Укр. філії СПК існу¬ 
вали з 1907 у Вінніпезі, Нанаймо, 
Портідж-ла-Прейрі. В ін. місце¬ 
востях укр. робітники вступали до 
загальноканадських філій СПК. 
Укр. філія СПК у Вінніпезі ви¬ 
давала з 1907 газ. <Червоний пра¬ 
пор». До ФУСД увійшло 10 філій. 
Друкованим органом її стала газ. 
«Робочий народ». СПК не визна¬ 
вала ФУСД. У 1910 ФУСД при¬ 
єдналася до створеної того самого 
року Канад. с.-д. партії. В 1914 
ФУСД перейменовано на Укра¬ 
їнську соціал-демократичну пар¬ 
тію. 
ФЕДСЦЬКИЙ Альфред Костян 
тинович (1857, Житомир — 21.VII 
1902, Мінськ, похований у Хар¬ 
кові) — укр. оператор хронікаль¬ 
но-документальних фільмів і фо¬ 
тограф. Освіту здобув у Відні у 
фотографічному ін-ті при АМ. 
Протягом кількох років був фото¬ 
графом у Києві, з 1894 — у Хар¬ 
кові. Удосконалив кінознімальний 
апарат, яким з 1896 вперше на Ук¬ 
раїні знімав хронікальні фільми 
(«Джигітування козаків», «Народ¬ 
не гуляння на Кінній площі в Хар¬ 
кові» та ін.). Зробив перші спроби 
в галузі кольорової фотографії. 
Літ.: Шимон О. О. Сторінки з істо¬ 
рії кіно на Україні. К., 1964. 

фЄдін Костянтин Олександро¬ 
вич [12 (24).II 1892, Саратов — 
15.VII 1977, Москва] — рос. рад. 
письменник, акад. АН СРСР (з 
1958), Герой Соціалістичної Пра¬ 
ці (1967). Друкуватися почав 
1913. Перша книга — зб. опові¬ 
дань «Пустир» (1923). Роман «Мі¬ 
ста і роки» (1924, однойм. фільми 
1930 та 1973) — про події 1-ї 
світової та громадян, воєн. Опо¬ 
відання і повісті («Ранок у Важ¬ 
ному», «Трансвааль», «Мужики», 
всі — 1926) присвячені темі селян¬ 
ства. В романі «Брати» (1927—28) 
порушив питання відношення мис¬ 
тецтва до революц. дійсності. 
Романи «Викрадення Європи» 
(кн. 1—2, 1933—35) та «Санато¬ 
рій „Арктур”» (1940)— про кри¬ 
зу політичних і моральних устоїв 
капіталістичного Заходу. Події Ве¬ 
ликої Вітчизн. війни відобразив 
у п’єсі «Випробування почуттів» 
(1942), циклі оповідань «Кілька 
населених пунктів» (1943), нари¬ 
сах «Побачення з Ленінградом» 
(1944). Автор трилогії «Перші ра- 
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дощі» (1945, однойм. фільм, 1956), 
«Незвичайне літо» (1945—48, од¬ 
нойм. фільм, 1956; за обидва рома¬ 
ни Держ. премія СРСР, 1949), 
«Вогнище» (кн. 1—2, 1961—65), 
у якій показав життя Росії протя¬ 
гом півстоліття. Автор праць з іс¬ 
торії й теорії л-ри [кн. «Письмен¬ 
ник, мистецтво, час» (1957, доп. 
вид. 1961, 1973, 1980)], портретів 
сучасників (Максима Горького, 
С. Цвейга, Р. Роллана), письмен¬ 
ників минулого, роздумів про 
письменницький труд. Був пер¬ 
шим секретарем (1959—71) і го¬ 
ловою (з 1971) правління СП 
СРСР. Депутат Верховної Ради 
СРСР 6 — 9-го скликань. Нагоро¬ 
джений 4 орденами Леніна, ін. 
орденами, медалями, 2 ордена¬ 
ми Німецької Демократичної Рес¬ 
публіки. 
Те.: Собрание сочинений, г. 1 — 10. 
М., 1969 — 73; Собрание сочинений, 
т. 1-6. М., 1982—84 [в 12 т.]; Пи- 
сатель. Искусство. Время. М., 1980; 
У к р. перекл.- Викрадення Єв¬ 
ропи, кн. 1-2. К.—X., 1935-36; 
Перші радощі. К., 1954; Незвичайне 
літо. К., 1954; Вогнище. К., 1963. 
Літ.: Творчество Константина Феди- 
на. Статьи. Сообщения. Документаль- 
ньіе материальї. Встречи с Фединьїм. 
Библиография. М.. 1966; Бугаенко 
П. Романтическая трилогия К.А. Фе- 
дина. М., 1981. Л. І. Шевченко. 

ф£ДІНГ (англ. Гасіте, від Гасіе — 
повільно затухати, завмирати) — 
те саме, що й завмирання радіо- 
сигналу. 
ф£ДІР (рр. н. і см. невід.)— укр. 
гравер кін. 17 — поч. 18 ст. Пра¬ 
цював у Києві між 1694 і 1724. 
Твори: гравюри на дереві «По¬ 
биття Стефана» (у книзі «Апо¬ 
стол», 1695), «Усікновення» (1697), 
«Обмивання ніг апостолам» (у 
виданні «Страсного Євангелія», 
1706), «Успіння» (у збірнику «Мо- 
литослов», 1707), «Богородиця» 
(1709) та ін. 
ф£ДІР II (Теодрос II; до прого¬ 
лошення імператором — Каса, 
Касса; 1818, Куара — 13.ІУ 1868, 
фортеця Мекдела) — імператор 
Ефіопії з 1855. Прагнучи перетво¬ 
рити Ефіопію на централізовану 
д-ву, Ф. II створив сильну армію, 
впорядкував збирання податків, 
заборонив работоргівлю, вів бо¬ 
ротьбу проти сваволі великих фео¬ 
далів. У 1867 Великобританія, яка 
намагалася підкорити Ефіопію, 
спираючись на великих феодалів, 
розв’язала війну проти неї. Після 
поразки ефіопських військ 1868 
під Магдалою Ф. II покінчив жит¬ 
тя самогубством. 
ф£ДІР ІВАНОВИЧ [31.V 1557, 
Москва — 7 (17).І 1598, там же] — 
рос. цар з 1584. Син царя Івана IV. 
Управління д-вою фактично здійс¬ 
нював його шурин Борис Годунов. 
За правління Ф. І. посилився 
феод.-кріпосницький гніт, приско¬ 
рився процес дальшого закріпа¬ 
чення селянства. До Росії було 
остаточно приєднано Зх. Сибір. 
Внаслідок російсько-шведської 
війни 1590—93 Росія повернула 
собі втрачені в ході Лівонської 
війни 1558—83 міста Ям, Іванго- 
род, Копор’є та Корелу. З урядом 
Ф. І. вів переговори про подання 
допомоги повсталим проти польс.- 
шляхет. панування козакам геть¬ 
ман реєстрових козаків К. Ко- 
синський. 

ФЄДІР ОЛЕКСІЙОВИЧ [ЗО.У 
(9.VI) 1661, Москва — 27.IV (7.У) 
1682, там же] — рос. цар з 1676. 
Син царя Олексія Михайловича. 
За тяжкохворого Ф. О. правили 
різні групи бояр. Уряд його провів 
ряд реформ: посошне оподатку¬ 
вання було замінено подвірним 
оподаткуванням (1679), скасовано 
місництво (1682) та ін. Реформи 
викликали загострення соціаль¬ 
них суперечностей (див., зокрема, 
Московське повстання 1682). За 
Ф. О. 1676—81 відбулася перша 
війна між Росією і Туреччиною 
(див. Російсько-турецькі війни 
17—19 століть). Рос. війська 
разом з укр. козац. полками від¬ 
били спроби Туреччини загарба¬ 
ти Лівобережну Україну (див. 
Чигиринські походи 1677, 1678, 
Бахчисарайський мирний договір 
1681). 
федор£нко Євген Григорович 
[н. 25.VII (7.VIII) 1903, с. Раків- 
щина, тепер Овруцького р-ну Жи¬ 
томир. обл.] — укр. рад. філософ, 
доктор філософських наук (з 
1962), засл. діяч науки УРСР (з 
1982). Член КПРС з 1932. Закін¬ 
чив Одес. ун-т (1933). Учасник 
Великої Вітчизн. війни 1941—45. 
З 1933 — на викладацькій робо¬ 
ті, зокрема 1946—63 і з 1969 — в 
Київ, ун-ті (з 1969 — професор), 
1963—69 — зав. кафедрою філо¬ 
софії Київ. мед. ін-ту. Осн. пра¬ 
ці з питань істор. матеріалізму та 
етики. Нагороджений орденами 
Вітчизняної війни 1-го і 2-го сту¬ 
пенів, «Знак Пошани», медалями. 
Те.: Коммунистическая нравствен- 
ность. К., 1958; Основи марксистско- 
ленинской зтики. К., 1972. 

ФЕДОР£НКО Іван Іванович 
[6 (18).II 1827, Харків — 26.ХІІ 
1888 (7.1 1889), там же] — укр. 
та рос. астроном. Закінчив (1848) 
Харків, ун-т. Працював на Пул- 
ковській обсерваторії (з 1850), 
у Київ, (з 1853) та Харків, (з 
1857; з 1862 — професор) ун-тах. 
Осн. наук, праці присвячені вив¬ 
ченню власних рухів зір. Ф. брав 
участь у складанні каталога 4637 
зір, близьких до полюса, виданого 
Пулковською обсерваторією, в екс¬ 
педиції для визначення геогр. ко¬ 
ординат ряду насел. пунктів Росії. 
ФЕДОР£НКО Микола Прокопо- 
вич [н. 28.IV (11.V) 1917, с. Пре- 
ображенка, тепер Оріхівського 
р-ну Запоріз. обл.] — рад. еконо¬ 
міст, акад. АН СРСР (з 1964), 
акад.-секретар Відділення еконо¬ 
міки АН СРСР (з 1971). Член 
КПРС з 1942. Закінчив воєнно- 
хім. академію в Москві 1942. В 
1949—62 — на викладацькій ро¬ 
боті. З 1963 — директор Центр, 
економіко-матем. ін-ту АН СРСР, 
гол. редактор журн. «Зкономика 
и математические методи». Осн. 
праці—з проблем рад. економіки, 
зокрема економіки хім. пром-сті, 
оптимального функціонування нар. 
г-ва, застосування матем. методів 
і ЕОМ у плануванні та управлін¬ 
ні тощо. Нагороджений орденами 
Леніна, Жовтневої Революції, Тру¬ 
дового Червоного Прапора, медаля¬ 
ми. Держ. премія СРСР, 1970. 
ФЕДОР&НКО Платон Васильо¬ 
вич (1.ХІІ 1907, Полтава — З.УІІІ 
1966, м. Новокузнецьк Кемер. 
обл., похований у Ровно) — укр. 
рад. художник театру, засл. діяч 

мист. УРСР (з 1964). В 1930—31 
навчався в Муз.-драм, інституті 
ім. М. В. Лисенка (Київ). З 1937 
працював художником у різних 
театрах України, з 1948—у Ровен. 
укр. муз.-драм, театрі ім. М. Ост- 
ровського. Оформив вистави: 
«Макар Діброва» О. Корнійчука 
(1948), «Живий труп» Л. Толстого 
(1950), «Глитай, або ж Павук» 
М. Кропивницького, «Тарас Буль¬ 
ба» за М. Гоголем (обидві — 1954), 
«Океан» О. Штейна (1962), «Під¬ 
ступність та кохання» Ф. ІПіллера 
(1963), «Як гартувалася сталь» за 
М. Островським (1966). Нагоро¬ 
джений орденом «Знак Пошани». 

В. М. Петру хін. 

ФЕДОРЙНКО Федір Трохимо- 
вич [н. 25.1 (7.II) 1914, с. Зіньків, 
тепер місто Полтавської обл.] — 
новатор с.-г. виробництва, Герой 
Соціалістичної Праці (1972). Член 
КПРС з 1943. У 1932—41 — трак¬ 
торист, шофер заводу ім. Фрунзе 
м. Костянтинівки Донец. обл. 
Учасник Великої Вітчизн. війни 
1941—45. У 1946—59 —бригадир 
підсобного г-ва того ж заводу ім. 
Фрунзе. У 1959—74 — зав. город¬ 
ньою дільницею, бригадир ово¬ 
чівників радгоспу «Берестовий» 
ім. 50-річчя Великого Жовтня Кос¬ 
тянтині вського р-ну Донец. обл. 
Нагороджений 2 орденами Леніна, 
ін. орденами, медалями. Держ. 
премія УРСР, 1975. 

М. Н. Петренко. 
федорЄнко Яків Миколайо¬ 
вич [10 (22).Х 1896, слобода Царе- 
борисове, тепер с. Червоний Оскіл 
Ізюмського р-ну Харків, обл.— 
26.III 1947, Москва]—рад. військо¬ 
вий діяч, маршал бронетанкових 
військ (1944). Член Комуністич¬ 
ної партії з 1917. З 1915 служив на 
Чорномор. флоті. Учасник вста¬ 
новлення Рад. влади в Одесі. В 
Рад. Армії з 1918. В роки гро¬ 
мадян. війни — командир і комі¬ 
сар бронепоїзда. У 1934 закінчив 
Військ, академію ім. М. В. Фрун¬ 
зе. Під час Великої Вітчизн. війни 
1941—45, а також 1946—47 — ко¬ 
мандуючий бронетанк. і механізо¬ 
ваними військами, заст. наркома 
оборони СРСР. Депутат Верхов¬ 
ної Ради СРСР 1 і 2-го скликань. 
Нагороджений 4 орденами Леніна, 
2 орденами Червоного Прапора, 
ін. орденами, медалями. 
ФЕДОРІВ Роман Миколайович 
(н. 1.ХІІ 1930, с. Братківці, тепер 
Івано-Франківського р-ну Івано- 
Фр. обл.) — укр. рад. письмен¬ 
ник. Член КПРС з 1963. Закін¬ 
чив Львів, ун-т (1967). Працював 
у пресі, з 1968 — гол. редактор 
журн. «Жовтень». Перша зб. 
оповідань — «Жовтнева соната» 
(1959). Окремими виданнями ви¬ 
йшли збірки оповідань та пові¬ 
стей «Колумби» (1962), «Квіт па¬ 
пороті» (1969), «Знак кіммерійця» 
(1972) та ін., нарисів — «Колиска з 
яворового дерева» (1970) та ін. 
Автор романів «Жбан вина» (1968), 
«Отчий світильник» (1976), «Ка¬ 
м’яне поле» (1978), «Жорна» 
(1982). Основні теми — сучасне 
і минуле західноукр. земель, роз¬ 
квіт оновленого краю, становлен¬ 
ня людини соціалістичної свідо¬ 
мості. Нагороджений орденом 
«Знак Пошани». 
Те.: Твори, т. 1 — 2; К., 1980. 

Л. І. Мігценко. 

ФЕДОРІВ 

К. О. Фе дія. 

М. П. Федоренко. 

Ф. Т. Федоренко. 

Федір. Усікновення. 
Гравюра на дереві. 
1697. 
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Є. К. Федоров. 

Євген Павлович 
Федоров. 

Євген Петрович 
Федоров. 

Є. С. Федоров. 

ФЕД0РКО (Федорек, Федорок; 
рр. н. і см. невід.) — укр. будів¬ 
ничий 15 ст. Можливо, походив 
з Галичини. Будував фортецю в 
Акермані (тепер Білгороо-Дніст¬ 
ровський', 1438—54), на архітек¬ 
турі якої позначилися місцеві 
традиції. 
ФЕДОРОВ Анатолій Васильо¬ 
вич (н. 7.VIII 1927, Одеса) — укр. 
рад. кінорежисер, засл. діяч мист. 
УРСР (з 1978). Член КПРС з 1959. 
Закінчив Київ, ін-т театр, мистецт¬ 
ва ім. І. К. Карпенка-Карого 
(1951). З 1965 — на Київ, кіносту¬ 
дії хронікально-документальних 
фільмів. Поставив документальні 
фільми: «З тих пір, як пам’ятає 
історія...» (1969), «Троянський 
кінь», «Упирі» (обидва — 1971), 
«Останні сторінки» (1972), «Бит¬ 
ва за Київ» (1973, спільно з В. 
Шевченком), «Хліб України. Рік 
1977» (1977), «Гірке відлуння» 
(1979), «Партійний підхід» (1981). 
Респ. премія ім. Я. Галана, 1974. 

О. ГІ. Косинов 
фЄдоров Василь Дмитрович 
(н. 23.11 1918, м. Кемерово) — рос. 
рад. поет. Член КПРС з 1945. 
Друкується з 1944. Перша збір¬ 
ка віршів — «Лірична трилогія» 
(1947). Збірки віршів «Дикий мед» 
(1958), «Лірика» (1961), «Книга 
кохання» (1964), «Треті півні» 
(1966), «Сьоме небо» (1968), «Кри¬ 
ла на полудень» (1971), «Книга 
кохання і віри» (1974), поеми-но- 
вели «Білий гай» (1956), «Дуся 
Ковальчук» (1957), поетичний що¬ 
денник «Мар’ївський літопис» 
(1947), лірико-філос. поеми «Ле¬ 
нінський подарунок» (1954), «Про¬ 
дана Венера» (1958), іронічна 
поема «Одруження Дон-Жуана» 
(1977). Автор психологічної драми 
у віршах «Золота жила» (1958), 
повістей «Зрілість» (1953), «Доб¬ 
ровольці» (1955), публіцистич. 
книги «Такий наш час... Про пое¬ 
зію і поетів» (1973). Нагородже¬ 
ний орденом Жовтневої Револю¬ 
ції, 2 орденами Трудового Черво¬ 
ного Прапора, медалями. Держ. 
премія СРСР, 1979. 
Те.: Собрание сочинений, т. 1—3. М., 
1975—76. М. М. Радецька. 

ФЕДОРОВ Василь Федорович 
[1802—12 (24).III 1855, Київ] — 
рос. астроном. Виховувався в Пе- 
терб. дитячому будинку. Після 
закінчення (1827) Дерптського (те¬ 
пер Тартуський) ун-ту працював у 
Дерптській обсерваторії. З 1837 — 
професор Київ, ун-ту (1843—47 — 
ректор). Ф.— засновник і перший 
директор Київської астрономічної 
обсерваторії. У 1832—37 визначив 
геогр. координати ряду пунктів 
Зх. Сибіру, 1842 і 1851 брав участь 
в експедиції для спостереження 
сонячного затемнення. 
ФЕДОРОВ Володимир Григоро¬ 
вич [З (15).У 1874, Петербург — 
19.IX 1966, Москва] — радянський 
учений і конструктор, основопо¬ 
ложник вітчизняної школи конст¬ 
рукторів автоматичної стрілецької 
зброї, генерал-лейтенант інженер¬ 
но-технічної служби (1943), дійс¬ 
ний член Академії арт. наук (з 
1946), Герой Праці (1928). 
У 1900 закінчив Михайловську 
арт. академію. Сконструював 
автом. гвинтівки калібру 7,62 мм 
(1912), калібру 6,5 мм (1913), 
перший у світі автомат калібру 

6,5 мм (1916), які застосовувались 
у 1-й світовій і громадян, війнах. 
У 1918—31 — директор збройового 
з-ду. З 1931 — консультант з пи¬ 
тань стрілецької зброї. Нагоро¬ 
джений 2 орденами Леніна, ін. 
орденами, медалями. 
ФЕДОРОВ Євген Костянтинович 
[28.III (10.ІУ) 1910, Бендери, те¬ 
пер Молд. РСР — ЗО.ХІІ 1981, 
Москва] — рад. геофізик, держ. 
і громадський діяч, акад. АН 
СРСР (з 1960), Герой Рад. Союзу 
(1938). Член КПРС з 1938. Закін¬ 
чив Ленінгр. ун-т (1932). У 1932— 
38 — наук, співробітник полярних 
станцій, у т. ч. першої дрейфую¬ 
чої станції «Північний полюс-1» 
(див. «Північний полюс», Папанін- 
ці). У 1938—39 — директор Арк¬ 
тичного н.-д. ін-ту. У 1939—47 і 
1962—74 — нач. Головного Управ¬ 
ління Гідрометслужби СРСР. У 
1947—55 — наук, співробітник 
Геофіз. ін-ту АН СРСР. Органі¬ 
затор і директор (1956—69 і 1974— 
81) Ін-ту прикладної геофізики 
Гідрометслужби СРСР. Гол. уче¬ 
ний секретар Президії АН СРСР 
(1959—62). Віце-президент Все¬ 
світньої метеорологічної орг-ції 
(1963—71). З 1965 — заст. голови, 
1979—81 — голова Рад. к-ту захи¬ 
сту миру, віце-голова Всесвітньої 
Ради Миру (1970—81). Осн. праці 
присвячені вивченню погоди і клі¬ 
мату, водних ресурсів, досліджен¬ 
ню іоносфери, магн. і радіацій¬ 
ного полів Землі, теор. та експе¬ 
римент. дослідженням з метою ак¬ 
тивного впливу на гідрометеороло¬ 
гічні процеси, створенню наук, і 
методичних основ контролю й оцін¬ 
ки стану забруднення навколиш¬ 
нього середовища, проблемі вза¬ 
ємодії суспільства і природи. Кан¬ 
дидат в члени ЦК КПРС з 1976, 
член Президії Верховної Ради 
СРСР з 1977, депутат Верховної 
Ради СРСР 1-го, 9-го і 10-го скли¬ 
кань. Нагороджений 6 орденами 
Леніна, орденом Жовтневої Рево¬ 
люції, іншими орденами, меда¬ 
лями. Державна премія СРСР, 
1946, 1969. 
фЄдоров Євген Павлович [н. 
13 (26).VI 1909, Іркутськ] — укр. 
рад. астроном, акад. АН УРСР (з 
1969). Закінчив (1937) Іркутський 
ун-т. Учасник Великої Вітчизня¬ 
ної війни. У 1947—59 працював на 
Полтавській гравіметричній об¬ 
серваторії АН УРСР, 1959—73 
— директор Астрономічної обсер¬ 
ваторії головної АН УРСР. Осн. 
наук, праці стосуються проблеми 
обертання Землі, руху полюсів 
Землі, а також питань обробки 
результатів астр. спостережень. 
Член комісії по вивченню обертан¬ 
ня Землі Міжнар. астр. союзу 
(з 1951), президент цієї комісії 
(1955—61); член наук, ради Між¬ 
нар. служби руху полюсів. Наго- 

Федорко. Фортеця в Білгороді-Дні 
стровському. 1438—54. 

роджений орденом Жовтневої 
Революції, медалями. Держ. пре¬ 
мія УРСР, 1983. 

фЄдоров Євген Петрович [н. 
15 (28). XII 1911, Стрєльна, тепер 
с-ще Ленінгр. міськради] — рад. 
воєначальник, генерал-майор авіа¬ 
ції (1957), двічі Герой Рад. Сою¬ 
зу (1940, 1945). Член КПРС з 
1932. В Рад. Армії з 1930. Учас¬ 
ник рад.-фінл. війни 1939—40. 
Під час Великої Вітчизн. війни 
1941—45 — командир ескадрильї 
і заст. командира авіац. дивізії 
в складі далекосяжної авіації. 
Здійснив 178 бойових вильотів. 
У 1948 закінчив Військово-повіт¬ 
ряну академію. З 1958 — в запасі. 
Нагороджений 3 орденами Лені 
на, 2 орденами Червоного Прапо 
ра, ін. орденами, медалями. 
ФЕДОРОВ Євграф Степанович 
[10 (22).XII 1853, Оренбург - 
21.V 1919, Петроград] — рос. мі¬ 
нералог і кристалограф, акад. Рос. 
АН (1919). Освіту здобув у Пе¬ 
тербурзі у Військ.-інженерному 
уч-щі, Медико-хірургічній акаде¬ 
мії, технологічному та гірничому 
ін-тах. У 1895—1905 — профе¬ 
сор Моск. с.-г. ін-ту; 1905—10 — 
директор Петерб. гірничого ін-ту, 
потім його професор. Ф.— один з 
основоположників сучас. струк¬ 
турної кристалографії і міне¬ 
ралогії. Розробив класифікацію 
кристалічних многогранників, тео¬ 
рію будови й симетрії кристалів. 
Відкрив закон поділу кристалів 
на кубічний та гексагональний ти¬ 
пи (1885), який дістав назву Фе¬ 
дорові закону. Уперше (1890) 
встановив 230 просторових груп 
симетрії кристалів. Розробив ме¬ 
тод кристалографічних дослі¬ 
джень за допомогою винайдено¬ 
го ним приладу—Федорова сто¬ 
лика. Поклав початок криста- 
лохім. аналізові речовини. Знач¬ 
ну увагу приділяв теоретичній 
мінералогії, петрографії й прик¬ 
ладній геології. У 1944 АН СРСР 
встановила премію імені Є. С. 
Федорова. 
ФЕДОРОВ Іван, Іван Федорович 
Москвитин [р. н. невід.— 5(15).ХІІ 
1583, Львів] — засновник книго¬ 
друкування в Росії й на Україні. 
В 50-і рр., імовірно, працював у 
найстарішій моск., т. з. анонімній, 
друкарні. Разом з П. Т. Мсти- 
славцем керував держ. друкар¬ 
нею, де вийшли перші в Москві 
точно датовані книги — «Апостол» 
(1564) і два видання «Часовника» 
(1565). В 1569—70 видав дві кни¬ 
ги в друкарні білорус, магната 
Г. Ходкевича в м. Заблудові (те¬ 
пер Бялистоцьке воєводство ПНР). 
Останні роки працював на Украї¬ 
ні: бл. 1572—75 і 1583 у Львові, 
1575—76 у с. Дермані (тепер Ус- 
тенське Друге Здолбунівського 
р-ну Ровен. обл.), 1577—82 в Ост¬ 
розі. З допомогою Львів, ремісни¬ 
ків видав перші на Україні друко¬ 
вані книги: «Апостол» (25.11 1573 
—15.11 1574) і «Буквар» (1574) — 
перший у східних слов’ян друко¬ 
ваний підручник. Заснував Ост¬ 
розьку друкарню, де під керів¬ 
ництвом Ф. надруковано грецько- 
старослов’ян. буквар (1578), «Кни¬ 
гу Нового завіту» і покажчик до неї 
(1580), «Хронологію» А. Римші 
(1581), Острозьку біблію (1581). 
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Видання Ф. започаткували розви¬ 
ток книжкової гравюри на Украї¬ 
ні. Серед ілюстраторів їх — Гринь 
Іванович, Л. Филипович. Ф. брав 
участь у редагуванні та оформлен¬ 
ні книг, писав післямови, був та¬ 
лановитим новатором у галузі полі¬ 
графічної техніки. Після смерті 
Ф. його друкарське обладнання 
перейшло до Львівської братсь¬ 
кої друкарні. Поховано Ф. в Ону- 
фріївському монастирі (Львів). Ф. 
встановлено пам’ятники у Моск¬ 
ві (1909) та Львові (1977). У 
Львові створено Федорова Івана 
музей. Ім’я Ф. присвоєно Укр. 
поліграф, інституту (Львів). 
Літ.: Першодрукар Іван Федоров та 
його послідовники на Україні (XVI — 
перша половина XVIII ст.). Збірник 
документів. К., 1975; Немировский 
Е. Л. Начало книгопечатания на Укра- 
ине. Йван Федоров. М., 1974; Запас¬ 
ко Я. П. Мистецька спадщина Івана 
Федорова. Львів, 1974; Ісаєвич Я. Д. 
Першодрукар Іван Федоров і ви¬ 
никнення друкарства на Україні. 
Львів, 1983; Федоровские чтения 1978. 
М., 1981; Немировский Е. Л. Начало 
книгопечатания в Москве и на Украи- 
не. Жизнь и деятельность первопечат- 
ника Йвана Федорова. Указатель 
литературьі. 1574 — 1974. М., 1975; 
Видашенко М. Б., Ісаєвич Я. Д., Ма- 
цюк О. Я. Місцями Івана Федорова 
на Україні. Путівник. Львів, 1982; 
Запаско Я. П., Ісаєвич Я. Д. Видан¬ 
ня Івана Федорова. Львів, 1983; Гїер- 
вопечатник Йван Федоров. Описание 
изданий и указатель литературьі о 
жизни и деятельности. Львов, 1983. 

Я. Д. Ісаєвич. 

ф£ДОРОВ Митрофан Семено¬ 
вич (ЗО.У 1870, слобода Свитнико- 
ва, тепер Ворон, обл.— 1942, 
Ленінград) — укр. і рос. рад. жи¬ 
вописець. У 1894—1901 навчався 
в петерб. АМ у І. Рєпіна. Ф. був 
одним з організаторів Харків, 
худож. уч-ща, де викладав 1902— 
13. У 1921—24 працював у худож. 
технікумі, 1925—34 — худож. ін- 
ті (обидва — у Харкові), 1934— 
37 — у Всерос. АМ у Ленінграді. 
Учнями Ф. були Г. Меліхов, 
Г. Томенко, Є. Світличний та ін. 
Твори: «Юродива» (1901), «Авто¬ 
портрет» (1904), «Портрет худож¬ 
ниці М. Шевченко» (бл. 1911), 
«Покинуті гнізда» (1914), «Порт¬ 
рет солдата» (1923), «Портрет про¬ 
фесора І. Миклашевського» (1929), 
«Місячна ніч у Донбасі» (1933), 
«Осінній етюд», «У парку» (обид¬ 
ва — 1940). Зберігаються в Харків, 
худож. музеї, ДМУОМ у Києві. 
ф£ДОРОВ Михайло Михайло¬ 
вич [20.VIII (1.ІХ) 1867, м. Єкате- 
ринодар, тепер Краснодар — 29. 
III 1945, Київ] — укр. рад. вчений 
у галузі гірничої справи, акад. 
АН УРСР (з 1929), засл. діяч 
науки РРФСР (з 1932). Після за¬ 
кінчення (1895) Петерб. гірничого 
ін-ту працював інженером на шах¬ 
тах Донбасу. У 1903—05 навчався 
у Вищій школі електрики (Париж). 
З 1905 викладав у Петерб. і Кате¬ 
ринославському (тепер Дніпроп.) 
гірн. ін-тах, Кам’янець-Поділь- 
ському с.-г. ін-ті. З 1923 — профе¬ 
сор Моск. гірничої академії, 1929 
—34 — зав. кафедрою гірничої 
механіки Відділення тех. наук 
АН УРСР, 1934—39 — директор 
Ін-ту гірничої механіки АН УРСР 
(тепер Гірничої механіки всесоюз¬ 
ний науково-дослідний інститут 
імені М. М. Федорова). Осн. пра¬ 
ці присвячені теор. обгрунтуван¬ 

ню динаміки рудникового підйом¬ 
ного устаткування, методам роз¬ 
рахунку рудникових турбомашин, 
рудниковій вентиляції, техніці 
безпеки у гірничій пром-сті. Наго¬ 
роджений орденом Леніна. 
Те.: Избранньїе трудьі, т. 1—2. К., 
1957 — 60. 
Літ.: Савін Г. М. Михайло Михайло¬ 
вич Федоров. «Вісті АН УРСР», 
1944, № 1—2; Федорова 3. М. Миха- 
ил Михайлович Федоров. Донецк, 
1967. 
Ф ЗДОРОВ Олександр Іванович 
[1(14).VIII 1900, Полтава — 
1.У 1971, Київ] — укр. рад. вче- 
ний-буряковод, доктор с.-г. на¬ 
ук (з 1955), професор (з 1956), 
засл. діяч науки Української РСР 
(з 1970). Член КПРС з 1947. У 
1922, закінчивши Харківський 
с.-г. ін-т, працював там же агроно¬ 
мом дослідного г-ва до 1924. У 
1924—32 — зав. відділом, голов¬ 
ний агроном цукрових комбінатів 
в Сум. і Хмельн. областях. З 
1932 до 1944 працював в н.-д. уста¬ 
новах і с.-г. вузах Києва і Алма- 
Ати, з 1944 до 1971 — зав. групою 
райсортовипробування, зав. від¬ 
ділом насінництва Всесоюзного 
н.-д. ін-ту цукр. буряків (Київ), 
одночасно (1954—66) — зав. ка¬ 
федрою рослинництва Вищої пар¬ 
тійної школи при ЦК Компартії 
України. Праці і авторські свідоц¬ 
тва присвячені виведенню гібридів 
та використанню гетерозису при 
міжсортових схрещуваннях цукр. 
буряків. Нагороджений орденом 
Трудового Червоного Прапора, ме¬ 
далями. М. Н. Петренко. 
ф£ДОРОВ Олексій Федорович 
[н. 17 (ЗО).III 1901, с. Лоцманська 
Кам’янка, тепер у складі Дніпро¬ 
петровська] — рад. парт, і держ. 
діяч, один з організаторів і керів¬ 
ників партизан, руху на Україні 
під час Великої Вітчизн. війни 
1941—45, генерал-майор (1943), 
двічі Герой Рад. Союзу (1942, 
1944). Член КПРС з 1927. Учас¬ 
ник громадян, війни на Україні. 
В 1938—41 — перший секретар 
Черніг. обкому КП(б)У, з вересня 
1941 по березень 1943 — перший 
секретар Черніг. підпільного об¬ 
кому КП(б)У; нач. обл. штабу 
партизан, руху, командир з’єд¬ 
нання партизан, загонів Черніг. 
обл., з березня 1943 по квітень 
1944 — перший секретар Волин. 
підпільного обкому КП(б)У, ко¬ 
мандир Черніг.-Волин. з’єднання 
партизан, загонів. З 1944 — на 
парт, і рад. роботі: перший секре¬ 
тар Херсон., Ізмаїльського, Жито¬ 
мир. обкомів КП(б)У, 1957—79 — 
міністр соціального забезпечення 
УРСР, потім — голова комісії в 
справах кол. партизанів при 
Президії Верховної Ради УРСР. 
З 1938 — член ЦК Компартії Ук¬ 
раїни. Депутат Верховної Ради 
СРСР 1—10-го скликань. Депутат 

Федорова Івана музей. 

Верховної Ради УРСР 1—6-го 
скликань. Нагороджений 7 орде¬ 
нами Леніна, орденом Жовтневої 
Революції, ін. орденами, ме¬ 
далями. 
Те.: Підпільний обком діє. К., 1981. 

фЄДОРОВА ЗАКбН — один із 
законів кристалографії, за яким 
усі кристали поділяють на два ти¬ 
пи — кубічний та гексагональний. 
Відкрив Є. С. Федоров 1885. 
Являє собою доповнення й під¬ 
твердження теорії паралелоедрів, 
яка розглядає кожну кристалічну 
гратку як деформовану гратку 
кубічної або гексагональної син- 
гоній. Застосувавши цю теорію 
до кристалічних многогранників, 
Є. С. Федоров установив, що крис¬ 
тали всіх систем за своїми кутами 
між гранями гол. зон наближають¬ 
ся до кубічних (90°) або до гекса¬ 
гональних (120 і 60°). Кристали 
кубічної, тетрагональної, гекса¬ 
гональної й тригональної сингонії 
він наз. ідеальними. 

О. С. Поваренних. 

ф£дорова івАна муз£й — 
меморіальний музей Івана Федоро¬ 
ва у Львові. Засн. 1977 як відділ 
Львівської картинної галереї. Мі¬ 
ститься в Онуфріївському монасти¬ 
рі — архіт. пам’ятці 16—19 ст. 
Центр, місце в експозиції музею 
займають стенди, експонати яких 
розповідають про життя й діяль¬ 
ність Івана Федорова. Розділ «Фе- 
доровіана» представлений твора¬ 
ми художників, літераторів, уче¬ 
них, що відтворюють оораз пер¬ 
шодрукаря. В музеї зібрано бл. 
10 тис. експонатів, серед яких ру¬ 
кописи, кириличні стародруки; 
окремий розділ становлять газети, 
журнали, брошури, листівки та 
відозви першого рад. вид-ва на 
зх.-укр. землях — «Всегалвида- 
ву», підпільні видання КПЗУ, 
перші українські переклади тво¬ 
рів К. Маркса, Ф. Енгельса, 
В. І. Леніна. В музеї широко 
представлено сучасну рад. книгу. 
Тут експонуються видання, наго¬ 
роджені Дипломом ім. Івана Фе¬ 
дорова. 
Літ.: Видашенко М. Б. Музей Івана 
Федорова. Ілюстрований проспект. 
Львів, 1979. С. С. Малець. 
фЄдоровастблик — універ¬ 
сальний прилад для дослідження 
кристалічної речовини. Склада¬ 
ється з системи кілець, що оберта¬ 
ються одне відносно одного за 
принципом теодоліта. У сучас¬ 
них моделях Ф. с. є три сполучені 
теодолітні системи (мал.). Ф. с. 
закріплюють на столику поляри¬ 
заційного мікроскопа. Препарат 
кладуть між двома спеціальни¬ 
ми скляними сегментами, які утво¬ 
рюють навколо досліджуваного 
об’єкта однорідну оптичну сферу. 
Ф. с. дає можливість повертати й 
нахиляти препарат під різними 
кутами і т. ч. досліджувати його 
в різному орієнтуванні щодо осі 
мікроскопа. При цьому будь-який 
напрям в об’єкті можна сумістити 
з будь-яким напрямом мікроскопа 
або Ф. с. й точно визначати гол. 
перерізи препарату та його оптич¬ 
ні константи (подвійне променеза- 
ломлення, кут оптичних осей та 
ін.). Ф. с. названо на честь Є. С. 
Федорова, який 1891 запропону¬ 
вав його першу модель. Іл. с. 548. 

О. С. Поваренних. 

ФЕДОРОВА 
СТОЛИК 

Іван Федоров. Портрет 
роботи невідомого ху¬ 
дожника. Кінець 19 ст. 
Львівський державний 
історичний музей. 

М. М. Федоров. 

О. Ф. Федоров. 

М. С. Федоров. Порт¬ 
рет дівчини. Харківсь¬ 
кий художній музей- 

35' 
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ФЕДОРОВИЧ ФЕДОРОВИЧ Сасько [р. н. не 

'.“96" 

Ф. Ф. Федоровський 

С. В. Федорцева. 

І. М. Федорченко. 

М. £. Федосєєв. 

від,— п. 24.III (З.ІУ) 1596] — пол¬ 
ковник Запорізького війська, спод¬ 
вижник С. Наливайка. Походив 
з вінницьких міщан. Улітку 1594 
в складі посольства від Запорізь¬ 
кої Січі їздив до імператора «Свя¬ 
щенної Римської імперії» Рудоль¬ 
фа II. Йшлося про спільні бойові 
дії проти султанської Туреччини 
і Крим, ханства. Брав активну 
участь у Наливайка повстанні 
1594-96. У 1595 на заклик С. 
Наливайка прибув у складі Запо¬ 
різького війська на Брацлавщину, 
де вів боротьбу проти польс.-шля- 
хет* гніту. Потім діяв на Подні¬ 
пров’ї. Очолений ним полк у 
березні 1596 визволив Київ. Заги¬ 
нув у бою біля оз. Гострий Камінь 
(поблизу Білої Церкви). 

, . М. М. Кравець. 

ФЕДОРОВИЧ Тарас (Трясило; 
рр. н. і см. невід.) — гетьман запо¬ 
різьких нереєстрових козаків (з 
1629). У 1629 очолював похід ко¬ 
заків на Крим, ханство. Був ке¬ 
рівником сел.-козац. повстання на 
Подніпров’ї (див. Федоровича пов¬ 
стання 1630). Після укладення 
Переяславської угоди 1630 Ф. 
відійшов з не вдоволеними козака¬ 
ми на Запорізьку Січ. Узимку 
1634—35 Ф. з частиною козаків 
пішов за Дон. У 1635 вів перегово¬ 
ри3 Р00- Урядом про переселення 
700 козаків на Слобідську Украї¬ 
ну. Навесні 1636 Ф. їздив до Моск¬ 
ви з проханням про перехід части¬ 
ни укр. козацтва на службу до 
Рос. д-ви. Але його пропозицію бу¬ 
ло відхилено, бо рос. уряд не ба¬ 
жав загострювати відносини з шля- 
хет.. Польщею після невдалої для 
Росії рос.-польс. війни 1632—34. 
Дальша доля ф. невідома. 
ФЕДОРОВИЧА ПОВСТАННЯ 
1630 — селянсько-козацьке пов¬ 
стання на Україні під керівницт¬ 
вом гетьмана запорізьких нереєст¬ 
рових козаків Т. Федоровича (Тря- 
сила) проти гніту Речі Посполитої. 
Початок повстанню поклав виступ 
10 тис. запорожців на чолі з Т. Фе¬ 
доровичем, які в березні 1630 ру¬ 
шили з Запорізької Січі на По¬ 
дніпров’я. До них почали приєд¬ 
нуватися селяни, міщани, козаки. 
Після Корсунського бою 1630, 
в якому польс.-шляхет. військо 
зазнало поразки, повстанський рух 
охопив значну територію від За¬ 
поріжжя до Київського Полісся, 
а згодом і Лівобережжя. Гол. опор¬ 
ним пунктом боротьби став Пере¬ 
яслав (тепер м. Переяслав-Хмель- 
ницький). Проти повстанців виру¬ 
шило з Бара польс.-шляхет. вій¬ 
сько, яке жорстоко розправлялося 
з непокірним населенням, вирі¬ 
зуючи мешканців цілих містечок, 
зокрема Димера і Лисянки. В тилу 
польс.-шляхет. війська розгорну¬ 
ли успішні дії повстанські загони. 
Під Переяславом між карателями 
и. повстанцями розгорілися запек¬ 
лі бої, що тривали майже три тиж¬ 
ні. У вирішальному бою 15 (25). V 
сел.-козац. військо перемогло (див. 
Переяславський бій 1630). Однак 
^/~з/іИСана Переяславська угода 
1630 мала компромісний характер. 
Угодовська частина старшини та 
колишні реєстровці, що приєднали¬ 
ся до повстання, усунули Т. Федо¬ 
ровича від гетьманства, і він з 10 
тис. козаків ще до укладення 

угоди відійшов на Січ. ф. п. свід¬ 
чило про зростання визвольної 
боротьби поневолених мас. 
Літ.: Історія Української РСР т. 
1, ч. 2. К., 1979; Михайлина П. В. 
Ьизвольна боротьба трудового насе¬ 
лення міст України (1569 — 1654 рр.). 
асплпЛл^. „ ^■ М. Кравець. 
ФЕДОРОВСЬКИЙ Олександр 
Дмитрович (н. 10.1 1931, Ленін¬ 
град) — укр. рад. фізик, чл.-кор. 
АН УРСР (з 1982). Член КПРС з 
1964. Закінчив (1956) Ленінгр. 
ін-т точної механіки і оптики. У 
1956—80 працював на підприємст¬ 
вах приладобудівної пром-сті. З 
1р80 — в *н-т* гідромеханіки АН 
УРСР (з 1981 — директор). Осн. 
наук, праці стосуються досліджен¬ 
ня процесів, що виникають на ме¬ 
жі розділу вода — атмосфера. Ре¬ 
зультати досліджень ф. зумови¬ 
ли розвиток нової області сучас. 
гідрофізики — гідрооптики. 
ФЕДОРбВСЬКИЙ Олексій 
Олександрович [18 (ЗО).ІІІ 1897, 
с. Руська Халань Курської губер¬ 
нії, тепер Новооскольського р-ну 
Бєлг. обл. — 28.VIII 1981, Київ] — 
укр. рад. хірург, доктор мед. наук 
(з 1949), професор (з 1951), засл. 
діяч науки УРСР (з 1959). У 
1921 закінчив Харківську мед. 
академію. У 1954—69 — зав. ка¬ 
федрою хірургії Київ. мед. ін-ту, 
з 1970 — консультант. Праці Ф. 
присвячені питанням експеримен¬ 
тальної та клінічної хірургії, зо¬ 
крема проблемі переливання кро- 
ві й кровозаміщувачів, лікування 
опіків і питанням гнійної хірур¬ 
гії тощо. Нагороджений орденами 
Вітчизняної війни 2-го ступеня, 
Червоної Зірки, «Знак Пошани», 
медалями. Премія ім. М. Н. Бур- 
денка АМН СРСР, 1951. Держ. 
премія УРСР, 1982. 

М. 77. Черенько. 

ФЕДОРбВСЬКИИ Федір Федо¬ 
рович [14 (26).ХІІ 1883, Чернігів— 
7.IX 1955, Москва] — рос. рад. 
театральний художник, нар. ху¬ 
дожник СРСР (1951), дійсний 
член АМ СРСР (з 1947). В 1902— 
07 навчався в Строгановському 
центр, художньо-пром. уч-щі у 
К. Коровіна та М. Врубеля. Пра¬ 
цював у Оперному театрі С. Зимі- 
на в Москві, оформив ряд вистав 
для антрепризи С. Дягілева в Па¬ 
рижі та Лондоні (1912—13, див. 
Російські сезони). У 1921 Ф. при¬ 
значено зав. ху дож.-постановоч¬ 
ною частиною, пізніше (1927—29 
та 1947—53) він був гол. художни¬ 
ком Великого театру СРСР, де 
створив декорації до опер: «Фауст» 
ПІ. Гуно (1924), «Князь Ігор» 
О. Бородіна (1934), «Тихий Дон» 

Федорова столик: 
1, 2, 3 — сполучені теодолітні систе¬ 
ми; 4 — досліджуваний препарат; 
5 — скляні сегменти. 

І. Дзержинського (1936), «Борис 
Годунов» (1948) і «Хованщина» 
М. Мусоргського (1950), «Садко» 
М. Римського-Корсакова (1949)- 
«Омелян Пугачов» М. Коваля 
(1У42) в Театрі опери та балету 
їм. С. М. Кірова в Ленінграді 
та ін. У 1905—17 викладав у Стро¬ 
гановському центральному худож- 

1918-23 - моск. 
ВХУТЕМАСі. Нагороджений 2 ор¬ 
денами Леніна, ін. орденами, ме¬ 
далями. Держ. премія СРСР, 1941 
1943, 1949, 1950, 1951. 
Літ.. Кости на Е. М. Федор Федоро¬ 
вич Федоровский. М., 1960. 

ФЕДСЗРУС Григорій Аврамович 
[н.11 (24).IV 1909, с. Талова Бал¬ 
ка, тепер Світловодського р-ну Кі- 
ровогр. обл. ] — укр. рад. вчений 
у галузі фізики і техніки напів¬ 
провідників, доктор тех. наук (з 
1974), професор (з 1981), засл. ді- 
?Дт,22уки УРСР (3 1980). Член 
КПРС з 1932. Закінчив (1932) 
Кам’янець-Подільський ін-т со¬ 
ціального виховання (техніко-ма- 
тематичне відділення). У 1935— 
42, 1946—60 працював в Ін-ті фі¬ 
зики АН УРСР (Київ). З 1960 - 
зав. відділом Ін-ту напівпровідни¬ 
ків АН УРСР. Осн. праці — з 
прикладної фотоелектроніки на¬ 
півпровідників, технології виго¬ 
товлення фотоелектричних прила 
ДІВ на основі сполук халькогенідів 
металів. Нагороджений орденом 
Вітчизняної війни 2-го ст., ін. 
орденами, медалями. Держ. пре¬ 
мія УРСР, 1981. 
ФЕДОРЦЕВА Софія Володими¬ 
рівна (н. 8.III 1900, с. Помонята, 
тепер Рогатинського р-ну Івано- 
Фр. обл.) — укр. рад. актриса, 
нар. арт. УРСР (з 1946). Сестра 
М. Сабат-Свірської. В 1920 за¬ 
кінчила учит. інститут у Львові, 
1923 — драм, студію при Львів, 
консерваторії. Як драм, актриса 
дебютувала 1926 у Львові у Стад- 
ника И. Д. театрі. В 1927—60 
працювала в театрі «Березіль» 
(з 1935 — Харків, укр. драм, театр 
їм. Т. Г. Шевченка). Ролі: Мару¬ 
ся («Дай серцю волю, заведе в не¬ 
волю» Кропивницького), Інгігер- 
да («Ярослав Мудрий» Кочерги), 
Оксана («Загибель ескадри» Кор¬ 
нійчука), Катерина («Гроза» О. 
Островського), Марія («Марія Тю- 
дор» Гюго). Знялась у кінофіль¬ 
мах «Любов на світанні» і «Лиме- 
рівна», а також у документально¬ 
му кінонарисі про В. Стефаника. 
Майстер худож. читання. Опублі¬ 
кувала спогади про Леся Курбаса, 
П. Тичину, В. Стефаника та ін. 
Нагороджена орденами Трудового 
Червоного Прапора, «Знак Поша¬ 
ни», медалями. 
Літ.: Омеляновська-Чорна П. Софія 
Федорцева. К.. 1971. 

П. К. Медведик. 

ФЕДОРЧАК-ТКАЧбВА Марія 
Василівна (дівоче прізв.— Федор- 
чак; н. 9.Х 1911, Львів) — укра¬ 
їнський радянський художник- і 
модельєр, засл. майстер нар. твор- ! 
чості УРСР (з 1972). Працює на 
Львів, ф-ці худож. виробів ім. 
Лесі Українки. Створює моделі 
сучас. одягу за нар. кроями, при¬ 
крашаючи його вишивкою. Виши¬ 
ває чоловічі сорочки, жіночі блуз¬ 
ки, дитячі костюми, сумки, сер¬ 
ветки, рушники, скатерки (1959- 
67); автор оздобленої вишивкою 
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оправи до «Кобзаря» Т. Шевчен¬ 
ка (1961). Роботи експонувалися 
на всесоюз. і міжнар. (Японія, 
Канада, США) виставках, збері¬ 
гаються в музеях Києва та Львова. 
ФЕДбРЧЕНКО Іван Михайло¬ 
вич [н. 18 (31).X 1909, м. Таган¬ 
рог]—укр. рад. вчений у галузі 
матеріалознавства, порошкової ме¬ 
талургії і спеціальних сплавів, 
акад. АН УРСР (з 1961), засл. ді¬ 
яч науки УРСР (з 1970). Член 
КПРС з 1944. Закінчив (1930) Ка- 
м’янський вечірній металург, ін-т 
(тепер Дніпродзержинський інду¬ 
стріальний інститут). У 1930—35 
працював на заводах Кам’ян- 
ського (тепер Дніпродзержинськ) 
і Таганрога, 1935—52 — в Н.-д. 
ін-тіс.-г. машинобудування (Моск¬ 
ва), 1952—55 — в Лабораторії 
спеціальних сплавів АН УРСР. 
З 1955— заступник директора і зав. 
відділом Ін-ту проблем матеріа¬ 
лознавства АН УРСР. Одночас¬ 
но — Гол. вчений секретар Прези¬ 
дії АН УРСР (1957—62), академік- 
секретар Відділення фіз.-тех. про¬ 
блем матеріалознавства АН УРСР 
(з 1963). Осн. напрями діяльності 
— розробка теор. основ порошко 
вої металургії і створення спец, 
сплавів і матеріалів (антифрикцій¬ 
них, фрикційних, фільтрових та 
ін.). Розробив сучас. теорію меха¬ 
нізму тертя вузлів машин і ме¬ 
ханізмів. Нагороджений орде¬ 
ном Жовтневої Революції, ін. орде¬ 
нами, медалями. Держ. премія 
УРСР, 1979. Премія Ради Мініст¬ 
рів СРСР, 1981. Премія ім. Є. О. 
Патона АН УРСР, 1968. 
Ге.;Основи порошковой металлургии. 
К., 1963 [у співавт.]; Современньїе 
фрикционньїе материальї. К., 1975 
[у співавт.]; Исследование материа- 
лов для тормозньїх и передаточних 
устройств. К., 1976 [у співавт.]; Ком- 
позиционньїе спеченньїе антифрикци- 
онньїе материальї. К., 1980 [у спів¬ 
авт. ]. 
ФЕДОССЄВ Володимир Івано¬ 
вич (н. 5.VIII 1932, Ленінград) — 
рос. рад. диригент, нар. арт. СРСР 
(з 1980). Член КПРС з 1963. У 
1957 закінчив Муз.-пед. інститут 
ім. Гнесіних (Москва). У 1959— 
74 худож. керівник і гол. дири¬ 
гент оркестру рос. нар. інструмен¬ 
тів, з 1974 — Великого симф. 
оркестру Центр, телебачення і Все¬ 
союзного радіо (обидва — в Мо 
скві). У репертуарі Ф.: російська 
класична та нар. музика, твори 
рад. композиторів. 
ФЕДОС€ЄВ Микола Євграфович 
[27.IV (9-У) 1871, м. Нолінськ, 
тепер Кіров, обл.— 22.VI (4.VII) 
1898, м. Верхоленськ, тепер село 
Качугського району Іркутської 
обл.] — один з перших пропаган¬ 
дистів марксизму в Росії. Н. в 
сім’ї судового слідчого. З 1888 став 
організатором марксист, гуртків у 
Казані (1888—89 до одного з них 
входив В. І. Ленін). Не раз заз¬ 
навав арештів, з 1892 до кінця 
життя—в тюрмах, на засланні. Ф. 
першим з рос. марксистів висту¬ 
пив проти ліберальних народників 
(див. Народництво). На цій основі 
почалося його листування з В. І. 
Леніним, яке тривало до кінця 
життя Ф. В. І. Ленін високо оці¬ 
нив роль Ф. в рос. революц. русі 
(див. Повнезібр. тв., т. 45, с. 310 — 
311). На засланні Ф. покінчив 
життя самогубством. 

ФЕДОС€ЄВ Петро Миколайович 
[н. 9 (22).VIII 1908, с. Старинське, 
тепер Пільнинського р-ну Горьк. 
обл.] — рад. філософ і громадсь¬ 
кий діяч, акад. АН СРСР (з 1960), 
віце-президент АН СРСР (1962— 
67 і з 1971), Герой Соц. Праці 
(1978). Почесний член ряду іно¬ 
земних академій. Член КПРС з 
1939. Закінчив Горьковський пед. 
ін-т (1930). В 1936—41 — наук, 
співробітник Ін-ту філософії АН 
СРСР. У 1941—47 та 1950—54 — 
в апараті ЦК КПРС, а також гол. 
редактор журналів «Большевик» 
(1945—49), «Партийная жизнь» 
(1954—55). В 1955—62 — дирек¬ 
тор Ін-ту філософії АН СРСР. В 
1967—73 — директор Ін-ту марк- 
сизму-ленінізму при ЦК КПРС. 
Осн. праці присвячені проблемам 
діалектичного та істор. матеріа¬ 
лізму, наук, комунізму, наук, ате¬ 
їзму, критиці бурж. філософії та 
соціології. 
На XXII—XXVI з’їздах партії 
обраний членом ЦК КПРС. Де¬ 
путат Верховної Ради СРСР 6— 
10-го скликань. Нагороджений З 
орденами Леніна, ін. орденами, 
медалями. 
Те.: Диалектика современной зпохи. 
М., 1978; Мировоззрение, философия, 
наука. М., 1979; Материалистическая 
диалектика. М., 1980 [у співавт.]; 
Советский народ — строитель комму- 
низма. М., 1981. 

ФЕД0ТОВ Павло Андрійович 
[22. VI (4. VII) 1815, Москва — 
14 (26). XI 1852, Петербург] — 
рос. живописець, акад. петерб. 
АМ (з 1849). В 1826—33 навчався в 
Моск. кадетському корпусі, піз¬ 
ніше служив у лейб-гвардії Фінл. 
полку в Петербурзі, у 1844 вийшов 
у відставку. В 1834—45 відвідував 
вечірні малювальні класи петерб. 
АМ. У своїх картинах і малюнках 
Ф. з тонкою іронією і гострим сар¬ 
казмом висміював потворні риси 
побуту офіцерства, купецтва, чи¬ 
новництва, з щирим співчуттям 
зображував простих людей. Був 
зачинателем критичного реалізму 
в рос. образотворчому мистецтві. 
Невеликі жанрові картини Ф. 
відзначаються глибиною суспіль¬ 
ного змісту, точністю психологіч¬ 
них характеристик, драматизмом 
сюжету, життєвістю композиції, 
гармонійною злагодженістю коло¬ 
риту. Серед творів: «Хвороба Фі- 
дельки», «Наслідки смерті Фідель- 
ки» (обидва — 1844), «Свіжий ка¬ 
валер» (1846), «Перебірлива наре¬ 
чена» (1847), «Сватання майора» 
(1-й варіант, 1848—49; 2-й — 1850 
—52), «Портрет Н. П. Жданович 
біля фортепіано» (бл. 1850, ДРМ 
у Ленінграді), «Сніданок аристо¬ 
крата» (1849), «Удовичка» (2 
варіанти; 1850—51), «Анкор, іще 
анкор!» (1852), «Гравці» (1851— 
52). Твори Ф. зберігаються у ДТГ 
у Москві, ДРМ у Ленінграді, 
Київ, музеї рос. мистецтва. Ф. ві¬ 
домий і як рисувальник (цикл 
«Морально-критичні сцени з бу¬ 
денного життя», 1846—49; ілюстра¬ 
ції до зб. «Ілюстрований альма¬ 
нах», виданого М. Некрасовим, 
1848). Ф. писав також вірші, 
віршовані пояснення до своїх кар¬ 
тин. Іл. див. на окремому аркуші, 
с. 160—161, а також до окремих 
аркушів до ст. Побутовий жанр, 
т. 8, с. 464—465. 

Літ.: Леонтьева Г. К. Павел Андрее- 
вич Федотов. Л.—М., 1962; Загян- 
ская Г. А. Павел Андреевич Федотов. 
М.. 1977. 
ФЕДОТОВА Гликерія Миколаїв¬ 
на [дівоче прізв. Позднякова; 
10 (22).V 1846, Орел — 27.11 1925, 
Москва] — рос. актриса, нар. арт. 
Республіки (з 1924), Герой Праці 
(1924). Закінчила 1862 Моск. театр, 
уч-ще (педагоги — М. С. Щеп- 
кін та І. В. Самарін). У 1858— 
1905 працювала в Малому театрі. 
Зіграла ролі Аксюші, Катерини 
(«Ліс», «Гроза» О. Островського), 
Софії («Лихо з розуму» Грибоєдо- 
ва), донни Анни («Кам’яний гість» 
Пушкіна), Джульєтти, леді Мак- 
бет («Ромео і Джульєтта», «Мак- 
бет» Шекспіра). В 1877 для свого 
бенефісу обрала п’єсу «Назар Сто- 
доля» Т. Шевченка (йшла під наз¬ 
вою «В ніч під різдво»; грала роль 
Стехи). Гастролювала з Малим те¬ 
атром, зокрема, в Києві, Житоми¬ 
рі, Ніжині, Миколаєві, Одесі, 
Полтаві та ін. містах України. 
Через хворобу залишила 1905 сце¬ 
ну, виховувала театр, молодь (з 
1885). 
Літ.: Гоян Г. Гликерия Федотова. 
Жизнь и творчество великой русской 
артистки. М.—Л., 1940. 

ФЕДбТОВ-ЧЄХОВСЬКИЙ 
Олександр Олексійович [1 (13).І 
1806, Таганрог — 1892] — укра¬ 
їнський юрист, фахівець з рим¬ 
ського і цивільного права. Н. в 
сім’ї священика. В 1831 закінчив 
Петербурзьку духовну академію. 
З 1837 — професор кафедри рим¬ 
ського права Харків, ун-ту, 1838— 
61 — професор кафедри римсько¬ 
го й цивільного права Київ, ун-ту. 
Досліджував і давньоруські, укр. 
та рос. юрид. акти й документи 
14—17 ст. 
ФЕДР (РЬаесІгиз; бл. 15 до н. е., 
Македонія — бл. 70 н. е., Рим) — 
рим. байкар. Вільновідпущеник 
імператора Августа. Байки Ф., 
писані шестистопним ямбом, за 
сюжетами близькі до байок Езопа. 
Збереглося 5 книг (134 байки). 
Сучасники Ф. вважали його бай¬ 
ки політ, сатирами. Деякі сюжети 
байок Ф. використали Є. Гребін¬ 
ка, Л. Глібов, В. Самійленко. 
Укр. мовою твори Ф. перекладали 
М. Загірня (М.Грінченко), І. Свєн- 
ціцький, М. Годованець та ін. 
Те.: Укр. перекл,- Вибрані 
байки. «Питання класичної філоло¬ 
гії», 1963, в. 3; [Байки]. «Вітчизна», 
1967, № 6; [Байки]. «Дніпро», 1968, 
№ 3; Рос. перек л. —Федр и Баб- 
рий. Басни. М., 1962. 
Літ.: Гаспаров М. Л. Античная ли- 
тературная басня. М., 1971. 

А. О. Білецький. 
ФЕДУСКО (Феодосій) з Самбора 
(рр. н. і см. невід.) — укр. живо¬ 
писець 16 ст. Родом з Галичини. 
Відомий як майстер ікони «Благо¬ 
віщення» (1579, Харків, художній 
музей), яку він виконав в Іва- 
ничах на Волині. Іл. с. 550. 
ФбДЧЕНКА ЛЬОДОВЙ К — най- 
більший гірсько-долинний льодо¬ 
вик на тер. СРСР. Розташований 
на Пн. Паміру, в басейні р. Муксу, 
в Тадж. РСР. Бере початок на 
пн. схилі Язгулемського хр., біля 
підніжжя піків Революції, 26 ко¬ 
місарів і Паризької комуни, спус¬ 
кається вздовж сх. схилів хр. Ака¬ 
демії Наук. Верхів’я притоків 
Ф. л. лежать на вис. 7480 м, ниж¬ 
ній, край льодовика — 2910 м. 

ФЕДЧЕНКА 
ЛЬОДОВИК 

П. М. Федосєєв. 

П. А. Федотов. Авто¬ 
портрет (?). Кінець 
40-х років 19 ст. ДТГ 
V Москві. 

Г. М. Федотова. 

М. В. Федорчак-Тка- 
чова. Вишита наволоч¬ 
ка. Полотно, низь. 
1965. 
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ФЕДЧЕНКО 

М. І. Федюк. Авто¬ 
портрет. 1915. Львів-* 
ський музей українсь¬ 
кого мистецтва. 

Л. Фейєрбах. 

у?Чг * 

Федуско з Самбора. 
Благовіщення. Темпе¬ 
ра. 1579. Харківський 
художній музей. 

Довж. 77 км, шир. від 1700 до 3100 
м, товщина в середній частині 
досягає 800 м. Площа льодовика 
разом з притоками 651 км2, об’єм 
бл. 130 км3 (1982). Приймає 50 
льодовиків-притоків. Швидкість 
руху до 65—90 см на добу. Поверх¬ 
ня розчленована численними трі¬ 
щинами. З кінця льодовика виті¬ 
кає р. Сельдара. На Ф. л. — най¬ 
вища в світі (на вис. понад 4169 м) 
гідрометеорологічна обсерваторія. 
Нижню частину льодовика від¬ 
крив 1878 рос. ентомолог В. Ф. 
Ошанін і назвав його на честь 
О. П. Федченка, середню та верх¬ 
ню частину відкрив учасник Па¬ 
мір. експедиції АН СРСР 1928 
І. Г. Дорофєєв. К. В. Станюкович. 

ФЄДЧЕНКО Василь Харлампо- 
вич (22.III 1907, м. Новий Буг, 
тепер Микол, області — 24. VI 
1979, Ворошиловград) — укр. рад. 
скульптор, засл. діяч мистецтв 
УРСР (з 1956). Член КПРС з 1962. 
В 1926—28 навчався в Миргород¬ 
ському художньо-керамічному тех¬ 
нікумі у Ф. Балавенського, 1928— 
32 — в Київ, художньому ін-ті у 
Б. Кратка. Твори: пам’ятники 
В. І. Леніну в м. Красному Лучі 
(1944), молодогвардійцям у Крас- 
нодоні (1954), монумент ««Украї¬ 
на — визволителям» у смт Мілово- 
му Міловського р-ну Вороши- 
ловгр. обл. (1972), всі — у співав¬ 
тор.; композиції «Прокляття вій¬ 
ні» (1957), «Комсомоліє, на коня!» 
(1967) та ін. Держ. премія УРСР 
ім. Т. Г. Шевченка, 1973. Іл. див. 
також до статей Ворошиловград- 
ська область, т. 2. с. 397; Красно- 
дон, т. 5, с. 479; «Молода гвардія», 
т. 7, с. 89. 

фЄдченко Олексій Павлович 
[7 (19).II 1844, Іркутськ — 3 (15). 
IX 1873, льодовик на Монблані 
в Альпах] — рос. природознавець 
і мандрівник, дослідник Середньої 
Азії. Закінчив Моск. ун-т (1864). 
Зібрав значний матеріал з фіз. 
географії, геології, антропології 
й етнографії центр, губерній Росії. 
В 1868—71 здійснив ряд подоро¬ 
жей до Серед. Азії, відкрив За- 
алайський хр., його найвищу вер¬ 
шину — тепер Леніна пік (7134 м). 
Осн. праці доопрацювали інші 
вчені й опублікували під назвою 
«Путешествие в Туркестан А. П. 
Федченко» (1872 — 77, переви¬ 
дання 1950). На честь Ф. названо 
найбільший гірський льодовик 
СРСР (див. Федченка льодовик). 

ФЕДЧЕНКО Павло Максимович 
(н. 12.VII 1920, с. Носачів, тепер 
Смілянського р-ну Черкас, обл.)— 
укр. рад. літературознавець. Член 
КПРС з 1946. Учасник Великої 
Вітчизн. війни. Закінчив Київсь¬ 
кий ун-т (1949). Досліджує питан¬ 
ня історії укр. літ. критики й жур¬ 
налістики. Автор праць «Матері¬ 
али з історії української журна¬ 
лістики» (1959), «Тарас Шевченко» 
(1963), «Літературна критика на 
Україні першої половини XIX ст.» 
(1982) та ін. Один із авторів 
колективнх праць «Партія і літе¬ 
ратура» (1975), «Українська літе¬ 
ратура в російській критиці» 
(1980), «Історія української до¬ 
жовтневої журналістики» (1983). 
Нагороджений орденом Трудового 
Червоного Прапора, медалями. 

Ф. К. Сарана. 

ФЕДКЖ Микола Іванович (26.11 
1885, с. Голубиця, тепер Бродів- 
ського р-ну Львів.обл.—17.V 1962, 
м. Винники Львів, обл.) — укр. 
рад. живописець. В 1910—16 нав¬ 
чався в Краківській академії крас¬ 
них мистецтв та мюнхенській АМ. 
Твори: «Кипариси», «Каплиця у 
Льоврані» (обидва — 1910), «Ав¬ 
топортрет» (1915), «Білі троянди», 
«Пейзаж з Винників», «Жіночий 
портрет». У 1947—50 викладав 
у Львів, ін-ті прикладного та 
декоративного мистецтва. 
ФЕДЬК(3 Іван Федорович [24.VI 
(б.УІІ) 1897 — 26.11 1939] — рад. 
військ, діяч, командарм 1-го ран¬ 
гу (1938), герой громадянської вій¬ 
ни. Член Комуністичної партії з 
1917. Н. в с. Хмелеві (тепер 
Роменського р-ну Сум. обл.) в сел. 
сім’ї. Учасник 1-ї світової війни, 
прапорщик. У Червоній Армії з 
1918. Брав участь у боротьбі за 
владу Рад у Феодосії, проти 
австро-нім. окупантів на Пд. Укра¬ 
їни. З травня 1919 — заст. нар- 
комвійськмора і член Реввійськра- 
ди Кримської Сощалістичної Ра¬ 
дянської Республіки, з липня — 
нач. 58-ї стрілецької д-зії, яка ве¬ 
ла бої проти денікінців, петлюрів¬ 
ців і махновців. У 1920 на чолі 
46-ї Катеринославської стрілець¬ 
кої д-зії брав участь у розгромі 
врангелгвщини. Учасник приду¬ 
шення Кронштадтського заколо¬ 
ту 1921 і антоновщини. З 1922, пі¬ 
сля закінчення Військ, академії,— 
на відповідальних посадах у Чер¬ 
воній Армії: заст. команд. Окре¬ 
мою Червонопрапорною Далеко- 
схід. армією (1934—37), команд, 
військами Київ, військ, округу 
(1937—38), заст. наркома оборони 
СРСР (з 1938). Депутат Верховної 
Ради СРСР 1-го скликання. 
Нагороджений орденом Леніна, 4 
орденами Червоного Прапора. 
Літ.: Смирнов О. Командарм Федь- 
ко. К., 1969. 
ФЕДЬКбВИЧ Юрій (Осип) 
Адальбертович (8. VIII 1834, с. 
Сторонець Путилів, тепер селище 
міського типу Путила Вижни- 
цького р-ну Черні в. обл.— 11.1 
1888, Чернівці) — укр. письмен- 
ник-демократ і громад, діяч. Нав¬ 
чався в Чернівецькій двокласній 
реальній школі (1846—48). В 
1852—63 служив у австр. армії. 
Подавши у відставку, жив і пра¬ 
цював у рідному селі, де розгор¬ 
нув активну громад, діяльність: 
захищав права селян на землю, 
працював шкільним інспектором, 
склав укр. «Буквар», написав пер¬ 
шу програму етногр. опису Буко¬ 
вини. видав для нар. шкіл пі¬ 
сенник («Співанник для господар¬ 
ських діточок»). У 1873—74—ре¬ 
дактор вид-ва при т-ві «Просвг- 

Федченка льодовик 

та» у Львові. З 1874 жив у Чернів¬ 
цях, 1885—87 редагував газ. «Бу¬ 
ковина». Світогляд, зокрема літ.- 
естетичні погляди Ф., формували¬ 
ся під впливом селян, визвольного 
руху на Буковині, нар. творчості, 
«Кобзаря» Т. Шевченка. Літ. твор¬ 
чість почав нім. мовою. У 1859, 
перебуваючи в Італії в складі 
австр. армії, написав перший вірш 
«Нічліг». Перша зб. «Поезії Іоси- 
фа Федьковича» (Львів, 1862) 
стала помітною подією в літ. жит¬ 
ті всієї Зх. України. Протягом 

Ілюстрації до творів Ю. А. Федько¬ 
вича. «Люба-згуба». О. Кульчицька. 
1920. «Сафат Зінич». А. Базилевич. 
1953. 

1867—68 у Коломиї вийшло два 
зошити другої зб. «Поезії Юрія 
Городенчука-Федьковича». Пое¬ 
тична спадщина Ф. складається з 
ліричних віршів, балад і поем, 
сповнених глибоким соціальним 
змістом. Поет змалював трагічну 
долю солдата австр. армії («Спі¬ 
ванка», «У Вероні», «Зілля»), 
тяжке життя безземельного селян¬ 
ства («Золотий лев», «Дезертир»), 
оспівав ватажків селян, повстань 
(«Лук’ян Кобилиця»), пропагував 
ідею возз’єднання укр. земель («До 
мого брата Олекси Чернявського», 
«Нива»). У сатиричних віршах 
викривав католицьку церкву, ре- 
акц. інтелігенцію. 
Ф. написав понад 60 оповідань та 
повістей. Перше оповідання «Лю¬ 
ба-згуба» надруковано в журн. 
«Вечернищ» (Львів, 1863). В 
1876 у Києві вийшла зб. «Повісті 
Осипа Федьковича» з передмовою 
М. Драгоманова. Прозові твори Ф. 
відзначаються гострими соціаль¬ 
ними і побутовими конфліктами, 
письменник показує високі мораль¬ 
ні якості людей з народу, зокрема 
жовнірів («Серце не навчити», 
«Сафат Зінич»), взаєморозуміння 
трудівників різних національнос¬ 
тей («Три як рідні брати»). У 
доробку Ф.— і кілька драм, тво¬ 
рів («Так вам і треба», 1865; «Дов¬ 
бу ш» 1869; мелодрама «Керма¬ 
нич», 1876; істор. трагедія «Хмель¬ 
ницький», 1886—87) та вільних 
переробок зарубіж. п’єс. Своїм 
ідейно-худож. рівнем вони посту¬ 
паються перед поезією і прозою. 
Ф. переклав «Слово о полку Ігоре¬ 
вім», вірш «Чорна шаль» О. Пуш¬ 
кіна, деякі твори Г. К. Андерсенаі 
братів Грімм, чес. і словацькі нар. 
казки. Переклав нім. мовою укр. 
нар. пісні. У 1945 в Чернівцях від¬ 
крито Федьковича Ю. А. музей, 
1974 в Путилі — народний музей- 
садибу, де встановлено бюст пись¬ 
менника. 
Те.: Писання Осипа Юрія Федькови¬ 
ча, т. 1—4. Львів, 1902—10; Твори, 
т. 1—2. К.; 1960; Твори. К., 1974; 
Народні пісні Буковини в записах 
Юрія Федьковича. К., 1968. 
Літ.: Маковей О. Життєпис Осипа 
Юрія Гординського-Федьковича. Львів» 
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1911; Пивоваров М. П. Юрій Федь- 
кович. К., 1954; Юрій Федькович в 
розвідках і матеріалах. К., 1958; 
Коржупова А. П. Юрій Федькович. 
К., 1963; Нечиталюк М. Буковин¬ 
ський Кобзар. К., 1963; Пазяк М. М. 
Юрій Федькович і народна творчість. 
К., 1974; Юрійчук М. І., Івашкевич 
3. А. Юрій Федькович. Семінарій. 
К., 1981 Ф. Д: Пустова 

ФЕДЬКбВИЧА Ю. А. МУЗСЙ у 
Чернівцях — літературно-мемо¬ 
ріальний музей. Відкритий 1945. 
Висвітлює життя, літ. і культур.- 
громадську діяльність Ю. Федько- 
вича, вшанування його пам’яті. 
В експозиції та фондах музею збе¬ 
рігається понад 4 тис. експонатів: 
документи, фотографії, особисті 
речі письменника, перші видання 
його творів, монографії про життя 
і творчість та ін. У смт Путилі 
1974 відкрито народний музей-са- 
дибу Ю. Федьковича. 
Літ.: Чернівецький літературно-ме¬ 
моріальний музей Ю. Федьковича. 
Путівник. Ужгород, 1973; Гуменюк 
Г. І., Кирей Г. Т. Музей-садиба 
Ю. Федьковича у Путилі. Ужгород, 
1976. Г. І. Гуменюк. 
ФЕьРІЯ (франц. Геегіе, від Гее — 
фея, чарівниця) — театральне 
або циркове видовище, що грунту¬ 
ється на сценічних ефектах і трю¬ 
ках. Виникла в Італії в 17 ст. 
Близькі до Ф. були оперно-балет¬ 
ні вистави, а також вистави ярмар¬ 
кових театрів у Франції 17—18 ст. 
У 1-йпол. 19ст. в Росії Ф. ставили 
в театрах-балаганах, під час нар. 
гулянь. Дожовтневому укр. теат¬ 
ру Ф. не властива (окремі її еле¬ 
менти були у виставах «Вій» М. 
Гоголя, «Зачароване коло» Ріделя 
в Театрі Миколи Садовського в 
Києві). В рад. мистецтві феєричні 
вистави притаманні цирку. 
Фііі (франц. Гее — чарівниця) — 
у міфології народів Зх. Європи 
надприродні істоти, чарівниці, які 
живуть у лісах, джерелах тощо. 
Уявляли їх вродливими жінками, 
які люблять веселощі й танці. 
Добрі чи злі ф.— популярні обра¬ 
зи в зх.-європ. середньовічному 
фольклорі (особливо в казках). 
ФЄЙГІН Яків Григорович [12 
(25).У 1903, с. Лісконоги, тепер 
Новгород-Сіверського р-ну Чер- 
ніг. обл.— 18.VIII 1973, Москва] 
— рад. економіст, чл.-кор. АН 
УРСР (з 1939). Член КПРС з 1927. 
Закінчив (1931) Моск. ун-т. З 1934 
— на викладацькій роботі. В 1947 
—48 — директор Ін-ту економіки 
АН УРСР, 1957—72 — зав. сек¬ 
тором Ін-ту економіки АН СРСР. 
Праці з питань екон. ефективності 
розміщення вироби., структури 
нар. г-ва СРСР, розвитку продук¬ 
тивних сил. 
ф£ЙЄР (Реіег) Ліпот (9.ІІ 1880, 
Печ — 15.Х 1959, Будапешт) — 
угорський математик, акад. Угор¬ 
ської АН (з 1930). Закінчив (1901) 
Будапештський ун-т, з 1911 — 
професор там же. Осн. наук, праці 
присвячені теорії функцій, збіж¬ 
ності тригонометричних рядів, ін¬ 
терполяції і теорії спец, функцій. 
ФЕЙЄРБАХ (РеиегЬасЬ) Людвіг 
Андреас (28.VIІ 1804, Ландсгут, 
Баварія — 13.IX 1872, Рехенберг, 
поблизу Нюрнберга) — нім. філо- 
соф-матеріаліст, один з філософ¬ 
ських попередників марксиз¬ 
му. Закінчивши Берлін, ун-т, 
з 1828 викладав філософію в Ер- 
лангенському ун-ті, який 1830 був 

змушений залишити через переслі¬ 
дування за атеїстичні погляди. 
В 1870 вступив до Нім. с.-д. пар¬ 
тії. Філос. погляди Ф. еволюціо¬ 
нували від ідеалізму до матеріа¬ 
лізму. Починаючи з 1839 Ф. під¬ 
давав гострій критиці ідеалізм 
Г. В. Ф. Гегеля, обгрунтовував ма¬ 
теріалістичне розв’язання основ¬ 
ного питання філософії. Дово¬ 
див, що «мислення з буття, а 
не буття з мислення». Єдиним, 
універсальним і найвищим пред¬ 
метом філософії Ф. вважав люди¬ 
ну і природу як її основу. Проте 
матеріалізму Ф. властивий антро¬ 
пологізм, оскільки сутність люди¬ 
ни він вважав даною від природи, 
ігноруючи сусп. основу людини, 
що призводило до ідеалістич. розу¬ 
міння історії. Ф. не зміг подолати 
споглядальність метафізич. мате¬ 
ріалізму. Через це Ф. не міг зро¬ 
зуміти гегелівської діалектики, від¬ 
кинувши її разом з ідеалістичною 
системою. В теорії пізнання Ф. 
обстоював емпіризм і сенсуалізм, 
рішуче виступав проти агности¬ 
цизму. Вів непримиренну боротьбу 
проти релігії. Джерело її, як і 
ідеалізму, вбачав у відриві мислен¬ 
ня від буття. Проте, виступаючи 
проти ортодоксальної релігії, Ф. 
пропонував створити нову релігію 
без бога, яка б обожнювала саму 
людину. Основу моральності вба¬ 
чав у прагненні людини до щастя. 
Творчість Ф. мала вплив на фор¬ 
мування марксист, філософії. Ви¬ 
соко оцінюючи філос. погляди Ф., 
К. Маркс і Ф. Енгельс критикува¬ 
ли обмежений матеріалізм Ф., аб¬ 
страктний характер його поглядів 
на мораль і релігію тощо. Осн. 
твори Ф.: «До критики філософії 
Гегеля» (1839), «Сутність християн¬ 
ства» (1841), «Основи філософії 
майбутнього» (1843). 
Те.: Избранньїе философские произ- 
ведения, т. 1—2. М., 1955. 
Літ.: Маркс К. і Енгельс Ф. Твори: 
т. 3. Маркс К. Тези про Фейєрбаха; 
т. 21. Енгельс Ф. Людвіг Фейєрбах 
і кінець класичної німецької філосо¬ 
фії; Ленін В. І. Філософські зоши¬ 
ти. Повне зібрання творів, т. 29; Очер- 
ки по философии Л. Фейєрбаха. К., 
1982. В. І. Плотников. 

ФЕЙЛЕТбН (франц. ГеиіПеЮп, 
від Геиіііе — аркуш) — художньо- 
публіцистичний жанр; невеликий 
літ. твір, у якому засобами сатири 
й гумору показано злободенні не¬ 
гативні явища сусп. життя. Жан¬ 
рові ознаки Ф.— актуальність 
проблематики, чітка політ, спря¬ 
мованість, документальна правда 
фактів, жвавий дотепний виклад. 
У Ф. пародійно використовуються 
різноманітні форми, стилі, засто¬ 
совуються засоби гротеску, гіпер¬ 
боли, сарказму. Найчастіше фей¬ 
летони бувають прозові, зрідка — 
віршовані. Серед різновидів — 
документальні і проблемні. Якщо 
в перших важливі суспільно-зна¬ 
чимі питання розглядаються на тлі 
конкретних подій з точно зазначе¬ 
ними прізвищами людей і місцем 
дії, то в других справжні назви 
часто змінюються. Термін «фейле¬ 
тон» виник у Франції на поч 19 ст. 
і означав цікаву, дотепну статтю, 
видрукувану на окремому арку¬ 
ші. Журналістика часів Великої 
французької революції дала пош¬ 
товх політ, фейлетонові. В Росії 
перші ф. з’явилися в 20-х рр. 19 

ст. у газ. «Северная пчела». До 
цього жанру вдавалися О. Пуш¬ 
кін, В. Бєлінський, М. Некрасов, 
М. Салтиков-Щедрін. Ф. став 
гострою зброєю у політ, бороть¬ 
бі пролетаріату проти буржуазії. 
Зокрема, на сторінках «Нової 
Рейнської газети», яку редагували 
К. Маркс і Ф. Енгельс, публіку¬ 
вались і фейлетони. В. І. Ленін 
вимагав, щоб газета для трудящих 
велася жваво, бо пресі потрібен 
«фейлетон з насмішкою» (Повне 
зібр>. тв., т. 48, с. 69, 70). В укр. 
періодиці Ф. з’явився на сторін¬ 
ках «Основи» та в газ. «Чернигов- 
ский листок». У жанрі Ф. ви¬ 
ступали І. Франко, В. Самійлен- 
ко, О. Маковей. Сучасний рад. 
Ф.— один з дійових критичних 
жанрів преси. Визнаними майстра¬ 
ми цього жанру були М. Зощенко, 
М. Кольцов, Д. Заславський, 
Остап Вишня, Я. Галан та ін. 

Н. М. Шудря. 

ФЕЙНМАН (Реупшап) Річард 
Філліпс (Н..11.У 1918, Нью-Йорк) 
— амер. фізик, член Національ¬ 
ної АН. Закінчив Массачусетсь- 
кий технологічний ін-т (1939). З 
1950 — професор Каліфорній¬ 
ського технологічного ін-ту. Осн. 
наук, праці — з квантової елек¬ 
тродинаміки, квантової теорії 
поля, квантової механіки, стати¬ 
стичної фізики, надпровідності, 
теорії гравітації. Розробив (1949) 
матем. апарат, який відіграв ве¬ 
лику роль у розвитку квантової 
теорії поля (див. Фейнмана діа¬ 
грами). Пояснив появу вихорів у 
надплинному гелії (т. з. вихорів 
Фейнмана). Нобелівська премія, 
1965. 
Те.: Рос. перекл. — Квантовая 
злектродинамика. М., 1964; Фейн- 
мановские лекции по физике, в. 
1 — 9. М., 1965—67 [у співавт.]. 

ФЄЙНМАНА ДІАГРАМИ — гра- 
фічний спосіб опису процесів роз¬ 
сіяння частинок і античастинок, 
що використовується у квантовій 
теорії поля, фізиці елементарних 
частинок, квантовій статистич¬ 
ній фізищ. Застосовують для ал¬ 
горитмізації розрахунку імовір¬ 
ностей цих процесів методами тео¬ 
рії збурень, для зображення й 
аналізу Гріна функцій осн. рів¬ 
нянь квантової теорії та елементів 
матриці розсіяння (див. Розсіян¬ 
ня мікрочастинок). Осн. понят¬ 
тям у методі ф. д. є функція по¬ 
ширення, або пропагатор, що опи¬ 
сує поширення хвилі, яка у кван¬ 
товій теорії ставиться у відпо¬ 
відність руху частинки. Пропага¬ 
тор зображається у вигляді зовн. 
або внутр. ліній, що характеризу¬ 
ють відповідно рух реальних або 
віртуальних частинок. Крім цих 
ліній, до осн. елементів Ф. д. на¬ 
лежать вершини, які являють со¬ 
бою точки сполучення трьох (і 
більше) ліній і відповідають еле¬ 
ментарним актам взаємодії части¬ 
нок. Ф. д., що мають п вершин, 
відповідають п-му порядку теорії 
збурень. Так, Комптона явиьие 
описується сумою двох Ф. д. 
(мал.). Хвилясті лінії описують 
рух фотонів, суцільні зовн. лі¬ 
нії — рух реального електрона, 
суцільна внутр. лінія — рух вір¬ 
туального електрона. Зокрема, лі¬ 
ва вершина діаграми А відповідає 
поглинанню початковим електро- 

ФЕЙНМАН 
ДІАГРАМІ 

Ю. А. Федькович. 

Садиба-МVзей 
Ю. А. Федьковича і 
смт Путилі. 

В. X. Федченко. Порт 
рет молодогвардійця 
І. О. Земнухова. Ме 
талізований бетон. 1970 
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Фейнмана діаграмі 
для явища Комптона. 
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ФЕЙХОА 

І- 
V 

Ю. М. Фельтен. Чес- 
менська церква в Ленін¬ 
граді. 1780. 

Фейхоа. Гілка з лист¬ 
ками і плодами та квіт¬ 
ка. 

ном з імпульсом р, фотона з ім¬ 
пульсом і переходу електрона 
у віртуальний стан з імпульсом 
р, + к±. Права вершина цієї діа¬ 
грами відповідає розпадові вірту; 
ального електрона на реальні 
електрон з імпульсом р2 і фотон 
з імпульсом к2- Виходячи з від¬ 
носного розташування елементів 
Ф. д., за певними правилами (т. з. 
правилами Фейнмана) записують 
матричний елемент, що відпові¬ 
дає матриці розсіяння розгляда- 
ного процесу, і розраховують його 
імовірність (поперечний ефектив¬ 
ний переріз). Ввів (1949) Р. 
Фейнман. П. І. Фомін. 
ФЕЙХСЗА, ака (Ееііоа) — рід 
рослин родини миртових. Вічно¬ 
зелені кущі або деревця до 5 м зав¬ 
вишки. Листки супротивні, еліп¬ 
тичні. Квітки сидять поодиноко 
або групами по 3—5 шт. у пазухах 
листків на гілках приросту поточ¬ 
ного року. Плоди здебільшого ви- 
довжено-овальні. Відомо 5—6 ви¬ 
дів, що ростуть у тропіках і суб¬ 
тропіках Пд. Америки. В культу¬ 
рі тільки 1 вид — Ф. Селлова 
(Е. 5ЄІ1ошапа). Вирощують у 
СІЛА, Італії, Пд. Франції та ін. 
В СРСР — у Зх. Грузії, Красно¬ 
дарському краї, в Криму. Плоди 
містять цукри (5—10 %), органіч¬ 
ні к-ти (2—4 %), пектинові речо¬ 
вини, а також значну частину йо¬ 
ду; споживають свіжими, з них 
виготовляють також варення, мар¬ 
мелад, компоти, лікери тощо. 
ФЕЙХОО (ЕеЦоо) Самуель (н. 
31.III 1914, містечко Сан-Хуан-де- 
лос-Єрас) — кубин. письменник, 
літ. критик, фольклорист. Автор 
збірок поезій «Сільський півень» 
(1950), «Самітний птах» (1961), 
«Бути вірним», «Маленька стру¬ 
на» (обидві — 1964), «Повний 
день» (1974) та ін., романів із 
сільс. життя «Мандрівна мушля» 
(1944), «Хуан Кінкін», «Тумбага» 
(обидва — 1964), «Панчо Рута і 
Хіль Хокума» (1967), зб. опові¬ 
дань «Куентакуентос» (1974). Упо^ 
рядку вав і підготував коментарі 
до кількох фольклорних збірок. 
Ф.— перший перекладач творів 
Т. Шевченка на Кубі. В 1964 брав 
участь у Міжнародному форумі 
діячів культури, присвяченому 
150-річчю з дня народження Т. 
Шевченка. У кн. «Російські і ра¬ 
дянські поети» (1966) опубл. у 
своєму перекладі 19 поезій Т. 
Шевченка. Перекладає й твори 
рос. поетів. Кілька разів був в 
СРСР. У нарисі «Подорож до 
Радянського Союзу» (1967) опи¬ 
сав враження від нової поїздки до 
СРСР, про відвідання Музею Т. 
Шевченка в Києві. 
Те.: Укр. перекл.— Хуан Кін¬ 
кін. К., 1968; [Вірші]. «Всесвіт», 
1973, № 7; «Всесвіт», 1982, № 5; Рос. 
перекл.— [Вірші]. В кн.: Остров 
зари багряной. М., 1968; [Вірші]. 
В кн.: Острова поющей листвьі. М., 
1981. „ М. І. Жердинівська. 
ФЕЙХТВАНГЕР (ЕеисЬі\уап§ег) 
Ліон (7.VII 1884, Мюнхен— 21. 
XII 1958, Песіфік-Пелісейдс, 
СІЛА) — нім. письменник. В 1933 
емігрував у Францію. У 1941 виї¬ 
хав до США. В істор. романах «По¬ 
творна герцогиня» (1923), «Єврей 
Зюсс» (1925), трилогії про істори¬ 
ка Йосифа Флавія («Іудейська 
війна», 1932; «Сини», 1935; «На¬ 
стане день», 1942), «Лже-Нерон» 

(1936), «Лиси у винограднику» 
(1947—48), «Гойя, або Тяжкий 
шлях пізнання» (1951), «Мудрість 
дивака, або Смерть і перевтілен¬ 
ня Жана Жака Руссо» (1952), «Іс¬ 
панська балада» (1955), «Ієффай 
та його дочка» (1957), а також у 
п’єсах і новелах таврував духовну 
й політ, реакцію, відстоював ідеї 
демократії, соціального прогресу, 
миру. В романах про сучасність — 
трилогії «Зал чекання» («Успіх», 
1930; «Сім’я Оппенгеймів», 1933; 
«Вигнання», 1939), «Брати Лаутен- 
зак» (1943), «Сімона» (1944) ви¬ 
кривав нім. фашизм. У 1937 відві¬ 
дав СРСР і написав кн. «Москва 
1937» (1937). 
Те.: Укр. перекл.— Сім’я Оп¬ 
пенгеймів. К., 1936; Іудейська вій¬ 
на. К.-Х., 1937; Сини. К., 1938; 
Гойя, або Тяжкий шлях пізнання. 
К., 1957; Успіх. Три роки з історії од¬ 
нієї провінції. К., 1981; Рос. пе¬ 
рекл.— Собрание сочинений, т. 
1- 12. М., 1963-68. 
Літ.: Рачинская Н. Н. Лион Фейхт- 
вангер. М., 1965; Житомирская 3. В. 
Лион Фейхтвангер. Биобиблиогра- 
фический указатель. М., 1959. 

Н. М. Матузова. 

ФЕКАЛІЇ (від лат. Гаех — покидь¬ 
ки) — суміш твердих і рідких екс¬ 
крементів людини; органічне доб¬ 
риво. Ф. містять в середньому (в 
%): сухої речовини бл. 7, в т. ч. 
азоту—1,1, фосфору (Р205)—0,26, 
калію (К20) — 0,22. Використо¬ 
вують ф. для виготовлення компо- 
стів з торфом, грунтом та ін. во¬ 
логоємними матеріалами; застосо¬ 
вують також у вигляді пудретів, 
що їх одержують шляхом оброб¬ 
лення Ф. хлором і сушінням. Ф. 
застосовують гол. чин. під кормо¬ 
ві культури, коноплі. Забороне¬ 
но вносити під ягідні і овочеві 
культури. 
фекл£нко Микола Володими¬ 
рович [6 (19).XII 1901, с. Ти- 
финка, тепер Борисоглєбського 
р-ну Ворон, обл.— 12.Х 1951, 
Москва] — рад. військ, діяч, ге¬ 
нерал-лейтенант танкових військ 
(1943). Член Комуністичної пар¬ 
тії з 1920. В Рад. Армії з 1918. 
В 1933 закінчив академічні курси 
при Військ, академії моторизації 
і механізації РСЧА, 1949 — Вищі 
академічні курси при Вищій 
військ, академії. Під час Великої 
Вітчизн. війни Ф.— командир 
19-го механізованого корпусу і 
командуючий 38-ю армією, що бра¬ 
ла участь в оборонних боях на Ук¬ 
раїні, пом. команд, військами Пд. 
фронту, командував 17-м танк, 
корпусом, бронетанк. і механізо¬ 
ваними військами Степового 
фронту. Після війни — на команд¬ 
ній роботі в Рад. Армії. В 1951 — 
в запасі. Нагороджений орденом 
Леніна, ін. орденами, медалями. 
ФЄЛАН (РЬеІап) Джім (1895, 
Тіпперері, Ірландія — 1960, Анг¬ 
лія) — ірл. письменник. Н. у се¬ 
лян. сім’ї. Брав участь у нац.- 
визвольному русі, за що зазна¬ 
вав переслідувань англ. та ірл. 
влади. Роман «Зелений вулкан» 
(1938) — про боротьбу ірл. наро¬ 
ду проти брит. колонізаторів. У 
романах «Поденники» (1938), «Мі¬ 
сяць у річці» (1946) зображено 
тяжке життя трудящих. Під час 
2- ї світової війни виступав проти 
фашист, агресії. Документально- 
худож. повісті «Дно» (1953), «Бро¬ 

дяга на якорі» (1954) відтворю¬ 
ють сзіт декласованих елементів 
у капіталістичному суспільстві. 
Те.: Рос. перекл.— Зелений 
вулкан. «Интернаииональная литера- 
тура», 1940, №2; ... И винтовкамн 
и дубинами. М., 1947. 
Літ.: Земляний О. І. Тема національ¬ 
но-визвольної боротьби в романі Дж. 
Фелана «Зелений вулкан». «Іноземна 
філологія», 1979, в. 53. 

О. І. Земляний. 

ФЕЛАХИ (араб. фаллах — селя¬ 
нин, землероб) — осілі селяни- 
землероби в араб, країнах. 
ФЕЛІіМА (від грец. фгАЛоб — ко¬ 
рок) — вторинна покривна тка¬ 
нина рослин, що складає зовнішню 
частину перидерми. Те саме, що 
й корок. 
ФЕЛГБРИ (Прованс. ГеїіЬгез) — 
учасники літ. руху 2-ї пол. 19 ст. 
у Пд. Франції. В 1854 засновано 
т-во поеті в-ф. на чолі з Ф. Мі¬ 
стралем і Ж. Руманілем, яке ста¬ 
вило за мету відродження й роз¬ 
виток нац. Прованс, культури й 
л-ри, створення літ. провансаль¬ 
ської мови. 
ФЕЛЛГНІ (Ееіііпі) Федеріко (н. 
20.1 1920, Ріміні) — італ. кіноре¬ 
жисер і сценарист. В кіно з 1942. 
Починав як автор сюжетів і сцена; 
ріїв, 1945 брав участь у створенні 
фільмів Р. Росселіні «Рим — від¬ 
крите місто» і «Пайза» (1946). 
Перші режисерські роботи — «Вог¬ 
ні вар’єте» (1950), «Білий шейх» 
(1952), «Мамині синки» (1953). 
Фільми, які принесли ф. світове 
визнання: «Дорога» (1954; в рад. 
прокаті—«Вони блукали по доро¬ 
гах»), «Ночі Кабірії» (1956), «Со¬ 
лодке життя» (1959), «Вісім з 
половиною» (1962, Гол. приз 3-го 
Моск. міжнар. кінофестивалю), 
«Джульєтта і духи» (1965), «Клоу¬ 
ни» (1970, телефільм), «Рим» 
(1972), «Амаркорд» («Я згадую», 
1974), «Репетиція оркестру» (1979), 
«Корабель іде» (1983). Фільми Ф. 
відображають контрасти сучас. за¬ 
хідного світу, тонко розкривають 
сутність людської психології. Ро¬ 
боти Ф. удостоєні премій бага¬ 
тьох міжнар. фестивалів. 
Літ.: Федерико Фе л лини. Статьи. 
Интервью. Рецензии. Воспоминания. 
Пер. с итал. М., 1968. 

ФЕЛОГЕН (від грец. <рєМ,6є — 
корок і уєууасо — породжую, утво¬ 
рюю), корковий камбій — вторин¬ 
на твірна тканина у рослин, що 
формує перидерму. Клітини Ф. 
поділяються тангентальними (па¬ 
ралельними поверхні органа) пере; 
городками і відкладають назовні 
клітини корка, а всередину — 
клітини фелодерми. Ф. (перший 
і наступні шари) виникає внаслі¬ 
док поділу клітин епідерми (див. 
Епідерміс), паренхіми (субепідер- 
мальної, перициклу або лубу), 
коленхіми. 
ФЕЛЬБАБА Йосиф Андрійович 
(н. 12.IV 1921, с. Верб’яж, тепер 
Воловецького р-ну Закарп. обл.)— 
укр. актор, режисер, педагог і гро¬ 
мадський діяч, засл. арт. ЧССР 
(з 1981). Член КПЧ з 1948. У Пря- 
шівському українському народно¬ 
му театрі — з 1947 (1950—70— 
гол. режисер), з 1971 — директор. 
Ролі: Михайло («Суєта» Карпен- 
ка-Карого), Платон Кречеі (одно¬ 
йменна п’єса Корнійчука), Юліан 
(«Любов на світанні» Галана), Се- 
ребряков («Дядя Ваня» Чехова). 
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Створив образ В. 1. Леніна («Тре¬ 
тя патетична» Погоді на). Серед 
вистав — «Украдене щастя» І. 
Франка, «Анна Кареніна» за Л. 
Толстим, «Єгор Буличов та інші» 
М. Горького, «Золота карета» 
Л. Леонова. Викладацька робота — 
в Держ. консерваторії в Братісла- 
ві (1952—56) та драм, студії 
Пряшівського укр. нар. театру 
(1964—66). Л. М. Дворниченко. 

ФЕЛЬД’ЄГЕР (нім. РеШіа^ег) — 
військ, або урядовий кур’єр для 
доставлення важливих, переважно 
таємних документів. Вперше з’я¬ 
вились у Пруссії 1742, в рос. ар¬ 
мії — 1796. В СРСР Ф. виконують 
службу в системі фельд’єгерсько¬ 
го поштового зв’язку. 
Ф £Л ЬД М А Н Валентин Августо- 
вич [4 (16).III 1864, поблизу Петер¬ 
бурга — 26.VII 1928, Київ] — укр. 
рад. архітектор і художник. У 
1882—89 навчався в петерб. АМ. 
До 1910 працював архітектором у 
Севастополі й Харкові. З 1910 
жив і працював у Києві. Серед ар- 
хіт. творів — будинок панорами 
«Оборона Севастополя в 1854—55» 
в Севастополі (1902—04; зруйнова¬ 
но 1942, відбудовано 1954). Автор 

В. А. Фельдман. Українське село. 
Акварель. 1916. 

численних акварелей: «Татарський 
дворик» (1889), «Сірі камені біля 
Севастополя» (1907), «Українсь¬ 
ке село» (1916), «Зимовий пейзаж» 
(1925). Зберігаються в ДМУОМ 
у Києві. Опублікував ряд праць 
з теорії малюнка й акварельного 
живопису. Викладав у Харків, тех¬ 
нологічному ін-ті (1905—10), Ки¬ 
їв. політех. ін-ті (1910—22), Ки¬ 
їв. арх. (1922—24) та Київ, худож. 
(1924—28) інститутах. 
Те.: Искусство акварельной живопи¬ 
си. К., 1967. 
Літ.: Виставка художника-архітек- 
тора В. А. Фельдмана. Каталог. К., 
1940. 
ФЕЛЬДМАРШАЛ (нім. Ееісітаг- 
зсЬаІІ), генерал-фельдмаршал — 
найвищий генеральський чин у 
дореволюц. рос. (з 1699) і деяких 
сучасних іноземних бурж. арміях 
(Великобританія та ін.). Впер¬ 
ше запроваджений у Німеччині в 
16 ст. 
ФЕЛЬДФЕБЕЛЬ (нім. РєісБує 
Ьеі) — звання старшого унтер-офі¬ 
цера у дореволюц. рос. і деяких 
сучасних іноземних арміях (НДР, 
ФРН). Вперше звання Ф. з’яви¬ 
лось у Німеччині в 15 ст., в рос. 
армії — на поч. 18 ст. 
ФЕЛЬДШЕР (нім. РеІсІзсЬег, від 
Ре1(І5СІЇегег — польовий цируль¬ 
ник) — медичний працівник з се¬ 
редньою освітою, що подає першу 
медичну та долікарняну допомо¬ 
гу, а також проводить профілак¬ 
тичну й санітарно-протиепідемічну 
роботу. Ф. може працювати під 

безпосереднім керівництвом ліка¬ 
ря в міських і сільських мед. уста¬ 
новах, самостійно — на фельд¬ 
шерсько-акушерських пунктах, на 
фельдшерських здоровпунктах при 
пром. підприємствах, відділеннях 
швидкої медичної допомоги (фе¬ 
льдшерські бригади) під заг. ке¬ 
рівництвом і контролем лікаря ді¬ 
льничної (районної) лікарні, лі¬ 
карської амбулаторії, поліклініки, 
станції швидкої медичної допомо¬ 
ги і санітарно-епідеміологічної 
станції. Підготовка Ф. проводи¬ 
ться в медичних училищах. 
Ф Є Л Ь М А Н Фрідріх Роберт 
[20 (31).XII 1798, Коеру, тепер се¬ 
лище Пайдеського району Естонсь¬ 
кої РСР — 10 (22).IV 1850, Дерпт, 
тепер Тарту] — естонський пись¬ 
менник і фольклорист, просві¬ 
титель-демократ. У 1838 з ініціа¬ 
тиви Ф. створено Естонське вчене 
т-во, яке він очолював 1843— 50. З 
1839 збирав і впорядковував мате¬ 
ріали ест. епосу <Калевіпоег>. 
Автор написаних нім. мовою 
міфологічних переказів, що яв¬ 
ляють собою переробку в романтич¬ 
ному дусі ест. фольклору. Писав 
і вірші естон. мовою («Бесіда про 
люльку») і оповідання («Пусте 
оповідання...»). с. Г. Ісаков. 

ФЄЛЬТЕН Юрій Матвійович 
(1730 або 1732, Петербург — 1801, 
там же) — рос. архітектор, пред¬ 
ставник раннього рос. класицизму, 
чл.-кор. Королівської академії 
архітектури в Парижі (з 1783). 
Навчався в Петербурзі при АН 
(1740—45), а також в Тюбінгені, 
Штутгарті та Берліні. Пізніше — 
знову в Петербурзі у арх. І. Шума- 
хера. З 1754 працював у В. Раст- 
реллі, був його гол. помічником у 
буд-ві Зимового палацу. З 1762— 
гол. архітектор «Канцелярії від 
будівель». Професор петерб. АМ 
(з 1772, 1789—94 — директор). 
Твори: кол. Олександрівський 
ін-т (1765—75), церкви Катери¬ 
ни (1768—71) та Анни (1775—79), 
Старий Ермітаж (1771—87), Чес- 
менський палац (1774—80), пере¬ 
будова інтер’єрів Великого палацу 
в Петергофі (тепер Петродворець; 

70-і рр. 18 ст.). Автор проектів 
набережних та огорожі, зокрема 
Літнього саду (за участю арх. 
П. Єгорова; 1771 — 84) в Петер¬ 
бурзі. 
ФЕЛЬЯНИ, фейяни (франц. іеи- 
іііапіз) — члени політ, клубу, 
що існував 1791—92 у Парижі під 
час Великої французької револю¬ 
ції. Назву дістали від ліквідова¬ 
ного 1789 монастиря чернецького 
ордену фельянів, у приміщенні 
якого Ф. проводили свої засідан¬ 
ня. Клуб Ф. утворили представ¬ 
ники великої конституційно-мо¬ 
нархічної буржуазії та ліберально¬ 
го дворянства, що вийшли з яко¬ 
бінського клубу (див. Якобінці) 
після прийняття ним 16.VII 1791 
петиції з вимогою про скинення 
короля. Лідерами клубу Ф. були 
А. Барнав, А. Ламет, А. Дюпор. 
Відображаючи інтереси великої 
буржуазії, Ф. були прихильника¬ 
ми конституційної монархії, ви¬ 
ступали проти республіки, гальму¬ 
вали дальший розвиток революції. 
Після повалення монархії (10.VIII 
1792) Ф. перейшли до табору від¬ 
критої контрреволюції, клуб Ф. 
припинив свою діяльність. 

ФЕМЕЛГДІ Володимир Олек¬ 
сандрович [16 (29)^1 1905, Одеса 
— ЗО.Х 1931, там же] — укр. рад. 
композитор і диригент. У 1928 
закінчив Одес. муз.-драм, інститут 
(класи композиції П. Молчанова, 
диригування Г. Столярова). Тво¬ 
ри: опера «Розлом» (1928), балет 
«Карманьйола» (1930), «Ювілейна 
симфонія» (1927), «Класична сим¬ 
фонія» (1928), концерти з оркест¬ 
ром — для фортепіано, для скрип¬ 
ки (обидва — 1926), романси. 
Літ.: Гнатів Т. Володимир Фемі- 
ліді. К., 1974. В. С. Мурза. 

ФЄ М И (грец. Оєца. одн.) — 
військ.-адм. округи у Візантії. 
Перші Ф. з’явилися в 7 ст. в Ма 
лій Азії. Пізніше Ф. було утворено 
на всій тер. Візантії. На чолі Ф. 
стояли стратити, які зосереджу¬ 
вали в своїх руках військ, коман¬ 
дування, суд. владу і податкове 
управління. Війська Ф. були осн. 
військ, силою країни. В 14 ст. за¬ 
мість Ф. було створено уділи. 
ФЕМҐДА (©єри;) — 1) У грец. мі¬ 
фології богиня правосуддя,закон¬ 
ного порядку. Дочка Геї й Урана. 
Зображували її з зав’язаними очи¬ 
ма (як символ безсторонності), з 
рогом достатку й терезами в ру¬ 
ках. 2) Переносно — пра¬ 
восуддя, закон; жерці Ф.— слуги 
закону, судді. 
ФЕМІНГЗМ (франц. іетіпізше, 
від лат. Гепгіпа — жінка) — жі¬ 
ночий рух за зрівняння жінок у 
правах з чоловіками в межах бурж. 
ладу. Виник у 18 ст. у Пн. Амери¬ 
ці. Найбільше поширився у СНІ А 
і Великобританії. В Росію Ф. про¬ 
ник на поч. 20 ст. В кінці 19 — на 
поч. 20 ст. виникли міжнар. фе¬ 
міністські орг-ції (зокрема, Між¬ 
нар. рада жінок, засн. 1888; Між¬ 
нар. альянс жінок за виборчі пра¬ 
ва жінок, засн. 1904). Більшість 
з сучас. нац. і міжнар. фемініст¬ 
ських орг-цій у своїй діяльності 
не торкаються актуальних проб¬ 
лем політики, обмежуються пи¬ 
таннями емансипації жінок. Між¬ 
народна демократична федера¬ 
ція жінок виступає за співробіт¬ 
ництво з тими феміністськими 
орг-ціями, які ведуть боротьбу за 
соціальні, політ, і громадян, пра¬ 
ва жінок, проти війни і реакції. 
ФЕМІСТОКЛ (©8ріатокХ,ті^; бл. 
525—460 до н. е., Магнесія, Мала 
Азія) — держ. діяч і полководець 
Стародавніх Афін. З 493—492 до 
н. е. не раз обіймав посади архон¬ 
та і стратега. Прихильник рабо¬ 
власницької демократії. В 487—486 
до н. е. провів ряд демократичних 
реформ (виборність архонтів за 
жеребком, право обіймати цю поса¬ 
ду вершниками, звільнення коле¬ 
гії стратегів від контролю ареопа¬ 
гу). Під час греко-перських воєн 
(500—449 до н. е.) відіграв вирі¬ 
шальну роль в організації бороть¬ 
би проти загарбників. Як стратег 
керував мор. боями біля Артемі- 
сії і о. Саламін (480 до н. е.). 
Був ініціатором створення Дело- 
ського союзу (478 або 477 до н. е.). 
В 471 до н. е. внаслідок підступів 
афін. аристократії Ф. було підда¬ 
но остракізму. 

О. М. Мальований. 

ФЕН (нім. РоЬп, від лат. Гауо- 
піи5 — теплий західний вітер) — 
теплий і сухий поривчастий вітер, 
що дме з гір у долини. Утворю- 

ФЕН 

Л. Фейхтвангер. 

Ф. Фелліні. 

В. О. Фемеліді. 



554 
ФЕНАКІТ 

Фенікс. Фрагмент 
сіцілійської мозаїки. 

ється внаслідок деформації по- 
вітр. потоку під впливом особли¬ 
востей орографічної будови місце¬ 
вості. Має високу т-ру і низьку 
відносну вологість повітря, що 
пояснюється адіабатичним нагрі¬ 
ванням повітря при низхідних 
течіях над гірськими схилами. 
Тривалість Ф. найчастіше менше 
доби, в окремих випадках — кіль¬ 
ка діб. Інколи зумовлює швидке 
танення снігу, влітку — посухи, 
може супроводитися селями, об¬ 
валами тощо. Спостерігається Ф. 
у багатьох гірських районах, в 
СРСР, зокрема, на Кавказі, у 
Карпатах, у горах Середньої Азії. 
ФЕНАКІТ [від грец. <р^ос£ (<р^а- 
хо£) — шахрай] — мінерал класу 
силікатів. Ве2[5Ю4]. Сингонгя три¬ 
гональна. Густ. 2,97—3,0. Твер¬ 
дість 7,5—8,0. Безбарвний, іноді 
білий, рожевий, бурий. Прозорий. 
Блиск скляний, жирний. Відомий 
у СІЛА, Франції, Норвегії, Бра- 
зілії. У Рад. Союзі є в РРФСР 
(Урал, Далекий Схід), Казахста¬ 
ні, на Україні. Ф. одержують і 
штучно. Використовують як бери¬ 
лієву руду, гарно забарвлені від¬ 
міни — в ювелірній справі. 
ФЕНАКОДУС (РЬепасосІи5) — 
рід вимерлих стародавніх копит¬ 
них ряду кондиляртр (Сопбуїаг- 
іга). Був всеїдною твариною. Мав 
розміри з сучас. вівцю, п’ятипа¬ 
лі кінцівки, довгий хвіст. При заг. 
примітивному рівні організації Ф. 
характеризувався рисами еволю¬ 
ційного прогресу в напрямі 
справжніх копитних, зокрема дея¬ 
ких непарнокопитних: пристосу¬ 
вання зубів до вживання більш 
жорсткої рослинної їжі, а кінці¬ 
вок до бігу (напівпальцеходіння). 
Був поширений в пізньому палео¬ 
цені — ранньому еоцені в Пн. Аме¬ 
риці. Ф. довго вважали прямим 
предком конячих, проте, найімо¬ 
вірніше, Ф. являє сооою паралель¬ 
ну гілку еволюції непарнокопи¬ 
тних. В. О. Топачевський. 
ФЕНАЦЕТИН — лікарський пре¬ 
парат, який належить до протиза¬ 
пальних та знеболювальних засо¬ 
бів. За хім. будовою — 1-етокси- 
4-ацетамінобензол (С10Н13МО2). 
Діє переважно на центральну нер¬ 
вову систему. Застосовують Ф. в 
порошках і таблетках самостійно 
або у комбінації з ін. препаратами 
(кофеїном, амідопірином тощо) 
при невралгіях, головному болі, 
запальних захворюваннях. Про¬ 
типоказаний при захворюваннях 
нирок. Вживають за призначен¬ 
ням лікаря. Б. М. Клебанов. 
ФЕН її (англ. Репіапз, від старо- 
ірл. Папп — військова дружина)— 
учасники революц. бурж.-демо¬ 
кратичного руху 2-ї пол. 19 — поч. 
20 ст. проти англ. колоніалізму, 
за створення незалежної Ірл. рес¬ 
публіки. Орг-цію Ф. — Ірл. ре¬ 
волюційне братство (ІРБ) — за¬ 
сновано взимку 1857—58 (з кін. 
60-х рр. — Ірл. республіканське 
братство). 
В Ірландії та Великобританії ІРБ 
діяло підпільно. В СІЛА серед ірл. 
емігрантів Ф. створили масове 
т-во Гельський клан, що діяло як 
орг-ція ірл. нац. руху в СІЛА. В 
лютому — березні 1867 ІРБ під¬ 
няло в Пд.-Сх. Ірландії повстан¬ 
ня, яке придушили англ. війська. 
Амер. Ф. 1866, 1870—71 здійсни¬ 

ли спроби збройного вторгнення 
в брит. Канаду, намагаючись по¬ 
чати англо-амер. війну, яка, на їх¬ 
ній погляд, мала викликати гост¬ 
ру зовнішньополіт. кризу та при¬ 
скорити визрівання революц. си¬ 
туації в Ірландії. Рух Ф. під¬ 
тримали К. Маркс, Ф. Енгельс, 
а також Ген. рада 1-го Інтернаці¬ 
оналу. З 1914 ІРБ вело підготовку 
нац.-визвольного повстання 1916, 
1916—21 брало участь у русі 
шинфейнерів. Після укладення 
англо-ірландського договору 1921 
розкололося і 1924 припинило іс¬ 
нування. с. В. Толстпов. 
ФЕНІКС, фойнік (грец. <рот£)— 
1) У грец. міфології чарівний птах. 
Місце його походження пов’язу¬ 
вали з Ефіопією; вважали, що 
назву йому дали ассірійці. Уяв¬ 
ляли Ф. у вигляді орла з чудовим 
червоно-золотим вогненним пір’ям. 
Проживши кількасот років, він, за 
однією з версій міфа, спалював се¬ 
бе, а з попелу відроджувався мо¬ 
лодий, оновлений. Образ Ф. ви¬ 
користано в символіці християн¬ 
ства, зокрема в укр. іконописі. 
2) Переносно — символ 
вічного відродження, невмиру¬ 
щості. 
фЄнікс — сузір’я Пд. півкулі 
неба. Найяскравіша зоря 2,4 ві¬ 
зуальної зоряної величини. Видно 
в пд. районах СРСР, найкраще 
в вересні — жовтні. Див. карту 
до ст. Зоряне небо. 
ФЕНІЛАЛАНІН, а-аміно-0-феніл- 
пропіонова кислота, 
СбН5СН2СН (МН2) СООН — 

ароматична незамінна амінокисло¬ 
та. Ф. виявлено в організмах тва¬ 
рин, рослин та в мікроорганіз¬ 
мах у вільному стані і в складі 
різних білків. Білки, в яких 
ф. відсутній (напр., протаміни), 
є неповноцінними. Метаболізм 
Ф. завершується необоротним пе¬ 
ретворенням на тирозин. Добова 
потреба дорослої людини в Ф. 
становить 1,1 г. Відомі спадкові 
хвороби, пов’язані з природже¬ 
ними порушеннями обміну Ф.: 
алкаптонурія, альбінізм, феніл- 
піровиноградна олігофренія. 
ФЕНОБАРБІТАЛ , люмінал — 
лікарський препарат, який нале¬ 
жить до снотворних засобів. Похі¬ 
дне барбітурової к-ти (С403Н41М2). 
Належить до барбітуратів три¬ 
валої дії. Пригнічує централь¬ 
ну нервову систему. Залежно від 
дози, що вживається, Ф. виявляє 
заспокійливий, снотворний і про¬ 
тисудорожний ефекти. Ф. засто¬ 
совується при епілепсії, хореї, 
спастичних паралічах, судинних 
спазмах, безсонні. Тривале вжи¬ 
вання спричинює психічну пригні¬ 
ченість, головний біль, зміни у 
крові, кістковій тканині та сли¬ 
зових оболонках. При передозу¬ 
ванні можливі непритомність і 
смерть. Порошки або таблетки Ф. 
вживають лише за призначенням 
лікаря. л. О. Громов. 
ФЕНОКОПІЯ (від грец. фаіусо — 
показую, виявляюсь і лат. соріа — 
запас, велика кількість) — не¬ 
спадкова зміна фенотипу, що ви¬ 
никає під впливом зовнішніх фак¬ 
торів. За своїм виявом подібна 
до спадкових змін — мутацій. 
Напр., у періоди низьких темпера¬ 
тур у природі з’являються мела- 
ністичні форми комах (див. Мела¬ 

нізм), форми з антоціановим за¬ 
барвленням у рослин тощо. Ці 
зміни є Ф. таких самих змін, які 
виникають у природі без будь- 
яких зовн. впливів, внаслідок му¬ 
тацій або рекомбінацій. Вважають, 
що зовн. фактор, який викликає 
Ф. у нормальних особин, порушує 
в них дію відповідних нормальних 
генів, спричинюючи появу мутант¬ 
ного фенотипу. Вивчення Ф. широ¬ 
ко застосовують у дослідженнях 
з феногенетики. 
ФЕНбЛ, оксибензол, карболова 
кислота, СбН5ОН — найпрості¬ 
ший представник фенолів. Без¬ 
барвні кристали (на повітрі — 
світло-рожеві внаслідок окислен¬ 
ня) з характерним запахом; густ. 
1058 кг/м3; ґлл 40,9°; іКИП 181,7 °С; 
помірно розчинні у холодній во¬ 
ді, добре — у спирті, ефірі, хло¬ 
роформі та ін. розчинниках. Має 
слабкі кислотні властивості, при 
дії лугів утворює феноляти. Лег¬ 
ко вступає в реакції етерифіка¬ 
ції, бромування, нітрування, азо- 
сполучення та ін. Конденсацією 
Ф. з фталевим ангідридом одер¬ 
жують фенолфталеїн, з формаль¬ 
дегідом — феноло-формальдегід- 
ні смоли. Добувають Ф. з кам.- 
вуг. смоли, яка виділяється при 
коксуванні вугілля, а також син¬ 
тетично. Сучас. метод пром. син¬ 
тезу Ф. грунтується на окисленні 
толуолу або ізопропілбензолу. 
При останньому методі поряд з 
ф. утворюється цінний продукт — 
ацетон'. 

С„Н5СН (СН3)2 

С6Н5(СН3)2СООН Нг5°4 - 
СвН5ОН + СНзСОСНз. 

Застосовують у вироби, пластмас 
(див. Фенопласти), барвників, 
пестицидів, лікар. препаратів 
(ісаліцилової кислоти, ацетилса¬ 
ліцилової кислоти, салолу), по¬ 
верхнево-активних речовин та ін.; 
5 %-ний водний розчин (карболо¬ 
ва к-та) — як дезинфікуючий за¬ 
сіб. При попаданні на шкіру дає 
опіки. Гранично допустима кон¬ 
центрація у повітрі 0,005 мг/л. 

О. І. Толмачов. 
ФЕНОЛИ — органічні сполуки 
ароматичного ряду, в яких гід¬ 
роксильна група (—ОН) безпосе¬ 
редньо зв’язана з ароматичним яд¬ 
ром. За числом ОН-груп розріз¬ 
няють Ф. одноатомні (напр., фе¬ 
нол), двоатомні (гідрохінон, піро¬ 
катехін, резорцин), багатоатомні 
(напр., пірогалол). Є Ф.— похід¬ 
ні толуолу (орто-, мета- і пара- 
крезоли), ксилолу (ксиленоли), 
нафталіну (а- і |3-нафтоли). Біль¬ 
шість Ф.— кристали, з характер¬ 
ним запахом, деякі — рідини. У 
воді розчиняються лише найпро¬ 
стіші Ф., в органічних розчинни¬ 
ках (спирті, ефірі, бензолі) — 
майже всі. Ф.— слабкі к-ти, з 
лугами утворюють солеподібні 
речовини — феноляти. Від діяння 
водного розчину хлориду заліза 
ЕеС13 забарвлюються. Ф. реак- 
ційноздатні. Легко утворюють 
прості й складні ефіри, вступають 
в реакції брому вання, нітруван¬ 
ня, сульфування, азосполучення, 
алкілування, окислення та ін.; 
деякі здатні обмінювати групу 
ОН на МН2. Одержують Ф. з 
кам.-вуг. смоли, а також син¬ 
тетично. Використовують Ф. як 



дезинфікуючі засоби, антисеп¬ 
тичні засоби, антиоксиданти. Ф. 
— важлива сировина для вироби. 
феноло-формальдегідних смол, 
поліамідів, барвників, лікар, пре¬ 
паратів, пластифікаторів, пести¬ 
цидів, поверхнево-активних речо¬ 
вин ТОЩО. О. /. Толмачов. 
ФЕН(ЗЛ О-АЛЬДЕГІД НІ СМбЛИ 
— синтетичні смоли, олігомерні 
продукти поліконденсащї фено¬ 
лів (монооксибензолу, резорци¬ 
ну, крезолів, ксиленолів) з альде¬ 
гідами (іформальдегідом, фурфу¬ 
ролом, ацетальдегідом, масля¬ 
ним альдегідом, бензойним альде¬ 
гідом та ін.). Залежно від будови 
і співвідношення вихідних речо¬ 
вин, каталізаторів, водневого по¬ 
казника, умов проведення синтезу 
одержують смоли різної мол. ма¬ 
си, розгалуження (будови осн. лан¬ 
цюга макромолекули), функціо¬ 
нальності та реакційної здатності. 
В результаті стверджування при 
наявності каталізаторів, наповню¬ 
вачів та ін. добавок (при високій 
т-рі і під тиском) утворюються 
полімерні продукти сітчастої про¬ 
сторової структури (фенопласти, 
фенольні клеї та лаки, зв’язуючі 
для армування пластиків). Ф.-а. с. 
служать і для модифікації ін. по¬ 
лімерів. Найширше використо¬ 
вують феноло-формальдегідні 
смоли (виробництво їх стано¬ 
вить більш як 90 % усіх смол), а 
також феноло-фурфурольні і 
фенол о- фу рфу рол форма льдегі дні 
смоли, що відзначаються підвище¬ 
ною хім. стійкістю. При взаємодії 
фенолу з ацетальдегідом, масля¬ 
ним альдегідом і бензальдегідом 
одержують низькомолекулярні 
термопластичні крихкі продукти, 
які обмежено застосовують лише 
у сполученні з іншими поліме¬ 
рами. 
Літ. див. до ст. Феноло-формаль¬ 
дегідні смоли. С. І. Омельченко. 

ФЕНОЛОГІЯ (від грец. <рато — 
показую, виявляюсь і Хоуос, — 
вчення) — наука про сезонні яви¬ 
ща в природі. Реєструє і вивчає 
періодичні явища в живій і нежи¬ 
вій природі, що пов’язані із змі¬ 
нами пір року, напр. строки ут¬ 
ворення і сходу снігового і льодо¬ 
вого покривів, початку і закін¬ 
чення безморозного періоду тощо, 
а також сезонні фази розвитку 
рослин, сезонні особливості роз¬ 
витку й активності тварин (спляч¬ 
ка, діапауза, линяння, міграції 
тварин, перельоти птахів). Біо- 
фенологічні спостереження про¬ 
водять на рівні окремих організ¬ 
мів, популяцій, біоценозів і біо¬ 
сфери в цілому. Дані Ф. викори¬ 
стовуються ін. науками про при¬ 
роду, насамперед екологією. Осн. 
методом одержання інформації в 
ф. є візуальні спостереження, які 
проводять за певною програмою; 
на великих територіях часто вико¬ 
ристовують аерофотознімання і 
фотографування з штучних супут¬ 
ників Землі. При обробці феноло¬ 
гічних даних застосовують су час. 
матем. методи, складають стан¬ 
дартні фенограми. З метою вияв¬ 
лення заг. фенологічних законо¬ 
мірностей для великих територій 
створюють біокліматичні карти з 
ізофенами — лініями, які відобра¬ 
жають одночасне настання будь- 
якого явища, напр. зацвітання 

вишні, появу сходів пшениці та 
ін. Шляхом узагальнення бага¬ 
торічних даних складають кален¬ 
дарі природи, «літописи природи» 
певних районів тощо. Окремі фе¬ 
нологічні спостереження люди про¬ 
водили в найдавніші часи. Станов¬ 
ленню Ф. як науки у серед. 18 ст. 
сприяли праці франц. ученого Р. 
Реомюра, К. Ліннея, бельг. вченого 
Ш. Моррана (1840 запропону¬ 
вав її назву). Розвиток Ф. в 
Росії в 1-й пол. 18 ст. пов’язаний 
з фенологічними спостереженнями 
Петра І, агронома А. Т. Болотова; 
в наступному розвитку вітчизн. 
Ф. велику роль відіграли праці 
О. І. Воєйкова, Д. Н. Кайгородо- 
ва. На Україні фенологічні спо¬ 
стереження проводили Г. Г. Тан- 
фільєв, Г. М. Висоцький та ін. 
Після Великої Жовтн. соціалістич. 
революції фенологічними дослід¬ 
женнями було охоплено всю терито¬ 
рію країни. У 1924—33 було ство¬ 
рено єдину фенологічну службу. 
Ф. має важливе народногосп. зна¬ 
чення. Дослідження з Ф. в СРСР 
координує фенологічний сектор 
Географічного товариства АН 
СРСР. В УРСР фенологічні дослід¬ 
ження проводяться у системі АН 
УРСР, ун-тах та ін. установах. 
Літ.: Щербиновский Н. С. Сезонньїе 
явлення в природе. М., 1966; Тата- 
ринов К. А. Прекрасне поруч. Спо¬ 
стереження фенолога. Львів, 1973; 
Шульц Г. 3. Общая фенологи я. Л., 
1981. Б. В. Добровольський. 

ФЕНОЛ О - ФОРМ АЛЬДЕГГДНІ 
СМОЛИ — синтетичні смоли, про¬ 
дукти поліконденсації фенолів з 
формальдегідом. При поліконден¬ 
сації в лужному середовищі з над¬ 
лишком формальдегіду одержують 
резольні смоли (резо¬ 
ли) — суміш лінійних і розгалу¬ 
жених олігомергомологів з висо¬ 
ким вмістом реакційноздатних 
метилольних —СН2ОН груп. У 
кислому середовищі з надлиш¬ 
ком фенолу одержують ново- 
лачні смоли (новолаки) — 
переважно лінійні олігомери з ме¬ 
тиленовими містками і відносно 
низьким вмістом метилольних 
груп. Ф.-ф. с.— рідкі або тверді 
речовини з мол. масою 400— 
20 000, густина 1140—1270 кг/м3. 
Завдяки наявності метилольних 
і гідроксильних груп, а також 
активних воднів Ф.-ф. с. здатні 
вступати у різні хім. реакції: 
достполіконденсації, етерифіка¬ 
ції, алкілування, галогенування, 
окислення. Для одержання техніч¬ 
но важливих полімерних матеріа¬ 
лів Ф.-ф. с. отверджують: ново¬ 
лаки — звичайно при наявності 
уротропіну, резоли — з добавка¬ 
ми параформу й каталізаторів. 
Продукти отвердження відзнача¬ 
ються добрими діелектр. показни¬ 
ками, високими міцністю, хіміч¬ 
ною, водо- і термостійкістю. Засто¬ 
совують Ф.-ф. с. для виготовлен¬ 
ня деталей радіо- і електротех. 
призначення, сотопластів, тексто¬ 
літів, фенопласті в, деталей вуз¬ 
лів тертя, вугле- і графітопластів 
та ін. 
Літ.: Николаев А. Ф. Синтетические 
полимерьі и пластические массьі на 
их основе. М. —Л., 1964; Силинг М. И. 
Фенолоформальдегидньїе олигомерьі. 
В кн.: Химия и технологи я вьісоко- 
молекулярньїх соединений, т. 11. М., 
1977. С. І. Омельченко. 

ФЕНОЛФТАЛЕЇН — лікарський 
препарат, який належить до про¬ 
носних засобів. Продукт конден¬ 
сації фталевого ангідриду і фено¬ 
лу. Застосовується при хронічних 
запорах. Проносний ефект зумов¬ 
люється прямою дією Ф. на мус¬ 
кулатуру кишечника (посилює 
перистальтику) і настає через 
6—10 годин (триває 2—4 доби). 
Ф. має кумулятивну властивість, 
яка спричинює появу побічних 
явищ: нудоти, висипів на шкірі 
тощо. Протипоказаний при за¬ 
хворюваннях нирок, непрохідно¬ 
сті травного каналу. Таблетки 
Ф. вживають за призначенням лі¬ 
каря. В. С. Даниленко. 
ФЕНОЛЯТИ — органічні сполу¬ 
ки, продукти заміщення в фе¬ 
нолах атома водню гідроксиль¬ 
ної групи металом, напр. фенолят 
натрію С6Н5(Жа. Ф. — тверді 
солеподібні продукти, застосову¬ 
ються в органічному синтезі. 
ФЕНбМЕН (грец. фаі'убдєл^ол^ — 
те, що з’являється)— 1) Винятко¬ 
ве, незвичайне, рідкісне явище. 
2) Філос. термін, що означає 
явище, яке осягається чуттєвим 
досвідом. В ідеалістичній філосо¬ 
фії — явище, що чуттєво сприйма¬ 
ється і доступне пізнанню, на від¬ 
міну від непізнаванної сутності — 
ноумена (І. Кант, А. Шопенга- 
уер, Е. Гартман), або таке, що 
існує лише у свідомості як від¬ 
чуття, переживання безвідносно 
до об’єктивної реальності (Е. Мах, 
Р. Авенаріус). Див. також Фено¬ 
меналізм, Феноменологія. 
ФЕНОМ ЕНАЛГЗМ — суб’єктив 
но-ідеалістичне вчення, за яким 
можливе пізнання лише феноме¬ 
нів (явищ), а не сутності речей. 
Деякі представники Ф. (І. Кант, 
О. Конт, Г. Спенсер та ін.) виз¬ 
навали існування об’єктивних ре¬ 
чей та явищ, однак заперечували 
можливість пізнання їх такими, 
якими вони є насправді. Звідси 
агностицизм Ф. Представники 
крайнього ф. (Дж. Берклі, Д. Юм, 
емпіріокритики, неопозитивісти) 
заперечували існування об’єктив¬ 
ного світу, оголошували єдиним 
об’єктом пізнання відчуття, 
сприйняття тощо, які вони ототож¬ 
нювали з предметами і тлумачили 
як наслідки діяльності самого 
суб’єкта (див. Соліпсизм). Гносео¬ 
логічною основою Ф. є метафізич¬ 
ний відрив явища від сутності, 
пізнавального процесу від сус- 
пільно-істор. практики. Діалекти¬ 
чний матеріалізм вважає, що між 
явищем і сутністю немає непере¬ 
борної межі, сутність як предмет 
пізнання осягається через явище 
(див. Сутність і явище). 
ФЕНОМЕНОЛОГІЯ (від фено¬ 
мен І Грец. Х,6уО£ — вчення) — 
1) В історії філософії вчення про 
феномени досвіду (І. Г. Лам¬ 
берт); про принципи чуттєвості 
(І. Кант); про становлення філо¬ 
софії як розвитку форм СВІ¬ 

ДОМОСТІ (Г. В. Ф. Гегель). 2) Су¬ 
б’єктивно-ідеалістичний напрям 
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Фенакодус. 

ОН 
сучас. бурж. філософії, започатко¬ 
ваний на поч. 20 ст. Е. Гуссерлем, 
предметом якого є опис актів 
свідомості. Ф. за допомогою ін¬ 
туїції нібито здатна безпосередньо 
«сприймати» ідеальні сутності (фе¬ 
номени) світу. Матеріальний ха¬ 
рактер реальності є, за Ф., лише Фенол. 
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Фенхель звичайний: 
1 — верхня частина 
рослини; 
2 — корінь; 
3 — квітка; 
4 — плід. 

«емпіричною видимістю», яка ніби¬ 
то породжується «натуралістич¬ 
ною» (стихійно-матеріалістичною) 
установкою повсякденної свідо¬ 
мості. 
Згідно з Ф., розкрити справжній 
зміст реальності можна лише шля¬ 
хом т. з. феноменологічної редук¬ 
ції, яка виключає з об’єкта піз¬ 
нання все реально існуюче, вба¬ 
чаючи завдання пізнання в дос¬ 
лідженні структури «чистої сві¬ 
домості», відокремленої від буття 
і від свідомості конкретного суб[- 
єкта. На противагу ірраціоналі- 
стичному тлумаченню Ф. (М. 
Хайдеггер, Ж. П. Сартр, М. 
Мерло-Понті), ряд послідовни¬ 
ків Е. Гуссерля тлумачили Ф. в 
матеріалістичному дусі (М. Фар- 
бер, В. Дж. Мак-Гілл та ін.). 

І. В. Бичко. 

ФЕНОПЛАСТИ — пластичні 
маси, одержувані на основі фено- 
ло-формальдегідних смол. Виро¬ 
би і покриття з Ф. характери¬ 
зуються високими міцністю, теп¬ 
ло-, водо-, морозо- і кислотостій¬ 
кістю, добрими електроізоляцій¬ 
ними властивостями. Випускають¬ 
ся у вигляді прес-порошків (на¬ 
повнювач — деревне борошно, 
коалін, графіт та ін.), шаруватих 
пластиків (наповнювач — папір, 
тканини), волокнитів (наповню¬ 
вач — посічені волокна), газона- 
повнених пластиків — п інофе- 
нопластів. Застосовуються у 
машинобудуванні, радіо- й елект¬ 
ротехніці, автомобілебудуванні, 
хімічному машинобудуванні то¬ 
що. Див. також Склопластики, 
Азбопластики, Піноматеріали. 
ФЕНОТЙП (від грец. фа^со — 
показую, виявляюсь і тбяос; — 
відбиток, форма) — сукупність вла¬ 
стивостей і ознак організму, що 
склалися на основі взаємодії гено¬ 
типу з умовами зовнішнього се¬ 
редовища. Ф. ніколи не відобра¬ 
жає генотип цілком, а лише ту 
його частину, яка реалізується в 
даних умовах онтогенезу. Звідси 
Ф. змінюється в процесі розвитку 
організму (див. Модифікації в 
біології). 
ФЄНХЕЛЬ (Еоепісиїшп) — рід 
рослин родини зонтичних. Відомо 
два (за ін. джерелами — три) ви¬ 
ди, пошир, переважно в Середзем¬ 
номор’ї. В культурі Ф.звичай¬ 
ний, або аптечний кріп 
(Е. уиі^аге),— ефіроолійна росли¬ 
на з веретеновидним коренем, ду¬ 
же розгалуженим стеблом до 90— 
200 см заввишки. Листки яйце¬ 
видно-трикутні, 3—4-перистороз- 
січені. Плід — двосім’янка. В 
СРСР дико росте в Криму, на Кав¬ 
казі та в Серед. Азії. Вирощують 
на Україні, Пн. Кавказі і в Білору¬ 
сії. З плодів одержують ефірну 
олію, що на 50—60 % складаєть¬ 
ся з анетолу, а також технічну жир¬ 
ну олію (12—18,5 %). Ф. викори¬ 
стовують в харчовій і парфюмер- 
ній промисловості, а також у меди¬ 
цині при шлунково-кишкових за¬ 
хворюваннях. Урожаї Ф. досяга¬ 
ють 10—15 ц/га і більше. 
Ф £ Н Ц И К Євген Андрійович 
(літ. псевд.— Владимир; 5.Х 1844, 
с. Мала Мартинка, тепер Сваляв. 
р-ну Закарп. обл.— 5.XII 1903, 
Ужгород)—укр. письменник та осв. 
діяч «москвофільського» на¬ 
пряму на Закарпатті. Закінчив 

Віден. ун-т (1869); був священи¬ 
ком у верховинських селах. Про¬ 
тягом 1885—1903 видавав журнал 
«Листок>, де вміщував свої ху¬ 
дожні твори. Писав в основному 
^язичіємь. Вірші Ф. пройняті про¬ 
світницькими і слов’янофільсь¬ 
кими ідеями («Російський народ», 
«Слов’янам», «До Угорської Русі» 
та ін.). У повісті «Жебраки духом» 
та оповіданні «Учитель Неборак» 
осуджував політику денаціоналі¬ 
зації закарпатських українців з 
боку угор. влади. Склав ряд під¬ 
ручників для нар. шкіл. 

М. К. Богуцький. 
ФЕбД (лат. Геосіит, з франксь¬ 
кої), ф’єф, фі, лей — у країнах 
Зх. Європи в період феодалізму 
спадкове володіння васала (зем¬ 
ля, іноді посада або прибутки), 
одержане ним від сеньйора з умо¬ 
вою виконання певних обов’яз¬ 
ків — військ, служби, участі в су¬ 
ді, грошової допомоги тощо. 
ФЕОДАЛ — представник паную¬ 
чого класу в феод, суспільстві, 
володар феоду, сеньйор, поміщик- 
кріпосник. Див. Феодалізм. 
ФЕОДАЛ ГЗМ — класово антаго¬ 
ністична формація, основана на 
власності феодала на землю та 
експлуатації особисто залежних 
від нього безпосередніх виробни¬ 
ків — селян. Ф. прийшов на зміну 
рабовласницькому ладові (в дея¬ 
ких країнах, у т. ч. у сх. слов’ян,— 
первіснообщинному ладові), пе¬ 
редує капіталізму. В Зх. Європі 
охоплює період з кінця 5 ст. 
до бурж. революцій 16—18 ст. 
Вперше соціально-екон. природу 
Ф. науково обгрунтували класи¬ 
ки марксизму-ленінізму. Осн. оз¬ 
наками Ф. є панування натураль¬ 
ного господарства, низький рі¬ 
вень розвитку продуктивних сил 
і сусп. поділу пращ, ручна праця 
селян і ремісників; поєднання ве¬ 
ликого феод, землеволодіння і 
дрібного сел. (надільного) землеко¬ 
ристування, одноосібна власність 
селян і ремісників на знаряддя 
праці та продукти приватного г-ва, 
основаного на власній праці; осо¬ 
биста залежність селян від фео¬ 
дала, позаекономічний примус і 
екон. примус на надільній землі 
(див. Надільне землеволодіння). 
Праця на надільній землі створю¬ 
вала певну заінтересованість се¬ 
лян у підвищенні продуктивності 
пращ. Це характеризувало ф. як 
більш прогресивний лад порівня¬ 
но з рабовласницьким. Соціально- 
політ. устрій ф. мав становий ха¬ 
рактер з чітко вираженою ієрархіч¬ 
ною структурою, наявністю політ, 
влади в руках зем. власників 
(світських і церковних феодалів), 
поширенням відносин корпоратив¬ 
ного типу [ремісничі цехи, купець¬ 
кі гільдії, чернечі й лицарські (див. 
Лицарство) ордени тощо], пану¬ 
ванням реліг. світогляду. 
Становлення феод, виробничих 
відносин означало перетворення 
вільних дрібних виробників на 
феодально залежних селян і фор¬ 
мування класу феодалів та феод, 
землеволодіння. Селяни, які були 
позбавлені землі, одержували її не 
у власність, а в користування. За 
це вони змушені були виконува¬ 
ти різного роду феод, повинності, 
обсяг яких залежав від розмірів 
наділу. Власність феодалів на 

землю була екон. основою експлуа¬ 
тації селян. Осн. екон. законом Ф. 
було вироби, додаткового продук¬ 
ту в формі феод, земельної рен¬ 
ти. Феод. зем. рента існувала у 
відробітковій, продуктовій і гро¬ 
шовій формах. При відробітковій 
формі ренти селянин створював 
необхідний продукт у своєму г-ві, 
а додатковий — у панському. Від¬ 
робіткова система г-ва наз. пан¬ 
щиною. Продуктова рента (нату¬ 
ральний оброк) існувала в умовах, 
коли додатковий продукт вироб¬ 
лявся в особистому г-ві селянина 
і у формі натурального оброку 
віддавався феодалові. За Ф. ство¬ 
рювалась певна заінтересованість 
селянина в результатах праці і 
разом з тим посилювалась дифе¬ 
ренціація селянства. Найбільш 
розвинутою формою феод. зем. 
ренти була грошова. На відміну 
від продуктової і відробіткової 
форм при грош. ренті г-во втрачає 
свій замкнутий характер. Селянин 
повинен був не тільки виробляти, а 
й самостійно реалізовувати додат¬ 
ковий продукт на ринку й випла¬ 
чувати феодалові грош. ренту 
(грош. оброк). Виникнення грош. 
ренти було однією з ознак розкла¬ 
ду Ф. і переходу до капіталізму. 
За Ф. розвивалися ремесла, вини¬ 
кали нові міста — центри ремесла 
й торгівлі. В торгівлі організову¬ 
валися гільдії, найзаможнішу ча¬ 
стину міськ. населення становили 
купці та лихварі, які наживалися 
на нееквівалентному обміні, на¬ 
данні позичок феодалам і дрібним 
виробникам під високі проценти 
(див. Лихварство). 
Феод, д-ва існувала переважно у 
формі монархії. Вся епоха Ф. 
заповнена гострою класовою бо¬ 
ротьбою селян проти феодально- 
кріпосницького гніту (див. Селян¬ 
ство), міської бідноти проти ари¬ 
стократичної верхівки, боротьбою 
ремісників проти експлуатації ку¬ 
пецтва. Сел. рух розхитував під¬ 
валини Ф. і був однією з гол. при¬ 
чин його розкладу. Цей рух ви¬ 
ливався в такі сел. війни, як Жаке- 
рія у Франції, гуситський рево¬ 
люційний рух у Чехії, сел. війни 
в Китаї, Німеччині (14—16 ст.), 
в Росії — під проводом І. Болот¬ 
никова, С. Разіна, О. Пугачова 
та ін. Багато повстань відбулося 
на Україні. Найбільші з них — 
гайдамацький рух, Коліївщина. 
Розпад Ф. органічно пов’язаний 
з поглибленням сусп. поділу пра¬ 
ці, розвитком товарно-грош. від¬ 
носин, диференціацією дрібних 
виробників. Розвиток продуктив¬ 
них сил дедалі більше гальмувався 
цеховою регламентацією, рутин¬ 
ними формами організації праці, 
феод, відносинами власності. Ска¬ 
сування особистої залежності се¬ 
лян у більшості країн Зх. Європи 
відбувалося в 14—15 ст., поземе¬ 
льної — в 16—18 ст., в процесі 
первісного нагромадження капі¬ 
талу. 
Розпад Ф. був зумовлений також 
розширенням внутр. ринку і ут¬ 
воренням світового ринку, поси¬ 
ленням торгового капіталу, втру¬ 
чанням у цей процес д-ви. На тер. 
Росії Ф. панував у 9—19 ст. Най¬ 
більш інтенсивно становлення ка¬ 
піталістичних виробничих відно¬ 
син відбувалося після селянської 
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реформи 1861, в Сх. Галичині, Пн. 
Буковині, на Закарпатті — після 
селянської реформи 1848. Залиш¬ 
ки Ф. в СРСР були знищені в 
процесі соціалістичних перетво¬ 
рень. Залишки феод, відносин 
зберігаються й досі в деяких капі¬ 
талістичних країнах Африки, Азії, 
Лат. Америки. Ліквідація їх ста¬ 
новить одне з гол. завдань нац.- 
визвольних революцій. 
Літ.: Маркс К. і Енгельс Ф. Твори: 
т. 3. Маркс К. і Енгельс Ф. Німецька 
ідеологія; т. 4. Маркс К. і Енгельс Ф. 
Маніфест Комуністичної партії; т. 7. 
Енгельс Ф. Селянська війна в Німеч¬ 
чині; т. 9. Маркс К. Британське пану¬ 
вання в Індії; т. 21. Енгельс Ф. По¬ 
ходження сім’ї, приватної власності 
і держави.— Про розклад феодалізму 
і виникнення національних держав; 
т. 23—25. Маркс К. Капітал, т. 1—3; 
т. 25, ч. 2. Енгельс Ф. Доповнення до 
третього тома «Капіталу»; т. 46. 
Маркс К. Економічні рукописи 
1857 — 1859 років; Ленін В. І. Повне 
зібрання творів: т. 3. Розвиток капі¬ 
талізму в. Росії; т. 16. Аграрна про¬ 
грама соціал-демократії в першій ро¬ 
сійській революції 1905—1907 ро¬ 
ків; т. 25. Кріпосне господарство на 
селі; Островитянов К. В. Докапита- 
листические формации. М., 1945; 
Гуржій І. О. Розклад феодально 
кріпосницької системи в сільському 
господарстві України першої полови¬ 
ни XIX ст. К., 1954; Цаголов 
Н. А. Очерки русской зкономической 
мьісли периода падения крепостного 
права. М., 1956; Колчанов М. В. 
Собственность. Докапиталистические 
формации. М., 1962; Бородай Ю. М., 
Келле В. Ж., Плимак Е. Г. Наследие 
К. Маркса и проблеми теории общест- 
венно-акономической формации. М., 
1974; Проблеми генезиса капитализма. 
М., 1978; Текеи Ф. К. К теории об- 
ществеиньїх формаций. Пер. с венг. 
М., 1975. С. В. М оперний. 

ФЕОДАЛЬНИЙ соціалГзм — 
реакційний різновид донаукового 
соціалізму, представники якого 
прикривали антибурж. соціалі¬ 
стичною фразеологією прагнення 
відновити панування земельної 
аристократії. Поширився у ЗО— 
40-х рр. 19 ст. в ряді країн Зх. 
Європи (легітимізм у Франції, 
Б. Дізраелі, Т. Карлейль в Англії, 
дворянсько-монархічні верстви у 
Пруссії). Ідеологи Ф. с. закликали 
повернутися до середньовіччя, яке 
зображували як царство «соціаль¬ 
ної гармонії», з реакційних пози¬ 
цій критикували капіталізм, звину¬ 
вачуючи його у тому, що він поро¬ 
див революц. пролетаріат. Під час 
революції 1848 у Франції представ¬ 
ники Ф. с. виступили разом з 
контрреволюц. буржуазією. З то¬ 
го часу Ф. с. як напрям припи¬ 
нив існування. Реакційну суть 
Ф. с. викрили К. Маркс і Ф. Ен¬ 
гельс у «Маніфесті Комуністич¬ 
ної партії». Різновидом Ф. с. є 
християнський сощалізм. 
ФЕОДОРб — середньовічне місто 
на горі Мангуп, центр однойменно¬ 
го феод, князівства в Пд.-Зх. 
Криму. Місто існувало в 13—15 
ст. Див. Мангуп. 
ФЕОДбСІЙ (6л. 1470 — поч. 16 
ст.) — рос. живописець. Син Діоні- 
сія. Разом з батьком і братом Во¬ 
лодимиром створив фрески та іко¬ 
ни Успенського собору Іосифо- 
Волоколамського монастиря (піс¬ 
ля 1485, не збереглися), собору 
богородиці Ферапонтового мона¬ 
стиря (1502, тепер Волог, обл.). Ф. 
керував роботами по розпису Бла¬ 
говіщенського собору Моск. Крем¬ 

ля (1508). Автор мініатюр «Єван¬ 
гелія Феодосія» (1507, Публічна 
бібліотека ім. М. Є. Салтикова- 
Щедріна в Ленінграді). 
Літ.: Роспись Благовещенского собо- 
ра... Альбом. Л., 1970; Фрески Фера- 
понтова монастиря. М., 1970. 
ФЕОД ОСІЙ і, Фео досій Великий 

.Флавій (Ріауіиз ТЬеос105Іи5; бл. 
346, Каука, Іспанія — 17.1 395) — 
римський імператор з 379. В 379 
імп. Граціан призначив ф. сво¬ 
їм співправителем на Сх. імперії 
і проголосив його імператором (ав- 
густом). Ф. І за допомогою Гра- 
ціана 382 завдав поразки готам, 
а потім дійшов з ними згоди, посе¬ 
ливши їх як федератів на тер. 
імперії. Після загибелі Граціа- 
на (383) Ф. І поширив 394 свою вла¬ 
ду на всю тер. імперії. За правлін¬ 
ня Ф. І зріс податковий тягар 
населення, в деяких провінціях 
було остаточно прикріплено до зем¬ 
лі колонів (див. Колонат), вста¬ 
новлено панування ортодоксально¬ 
го християнства, переслідувалися 
аріанство і дохристиянські віру¬ 
вання. В 394 ф. І заборонив про¬ 
ведення Олімпійських ігор (не 
проводились до 1896). Після смерті 
Ф. І. Рим. імперія 395 розпалася 
на сх. і зх. частини. 

„ О. М. Мальований. 
ФЕОДОСІИ ГРЕК — східносло- 
в’ян. письменник 12 ст. Здобув¬ 
ши освіту у Візантії, приїхав до 
Києва. В 1142—56 був ігуменом 
Києво-Печерського монастиря. З 
його літ. праць відомі трактати, 
спрямовані проти католиків («По- 
сланіє к великому князю Изясла- 
ву II Мстиславичу о почитаній 
не діли», «Вопрошеніе великого 
князя Изяслава II Мстиславича 
о варяжской в-ьрЬ» та ін.), житія, 
переклади грец. і лат. творів. 
Літ.: Махновець Л. Є. Українські 
письменники. Біобібліографічний 
словник, т. 1. К., 1960. 
ФЕОДбСІИ КОСбИ (рр. н. і 
см. невід.) — глава єретичної 
течії (див. Єресі) в Росії, ідеолог 
селянства і міської бідноти 16 ст. в 
боротьбі проти офіційної церкви 
і феод. ладу. За походженням хо¬ 
лоп. В кін. 40-х рр. 16 ст. утік з 
Москви до Бєлоозера, де постригся 
в ченці. У 1551 виступив як реліг. 
реформатор, пропагуючи т. з. но¬ 
ве вчення, в якому критикував 
осн. догмати християнства, запе¬ 
речував офіц. церкву, всю систе¬ 
му феод, панування, обстоював 
ідеї рівності всіх людей, закликав 
до ліквідації воєн та експлуатації. 
В 1554 у зв’язку із справою М. 
Башкіна був ув’язнений в один з 
моск. монастирів, звідки втік у 
Польщу, де справив значний 
вплив на рух антитринітаріїв. 
ФЕОДбСІЙ ПЕЧОРСЬКИЙ (бл. 
1036, м. Василів, тепер м. Василь¬ 
ків Київ. обл.— З.У 1074, Київ) — 
давньорус. церковний письменник- 
полеміст. Дитинство та юнацькі 
роки провів у Курську, де батько 
його був великокняжим управите¬ 
лем (тіуном). 1055—56 прибув до 
Києва і постригся в ченці під ім’ям 
Феодосія. Згодом став ігуменом 
Києво-Печерського монастиря. 
Зазнав переслідувань від князя 
Святослава. У посланнях до кня¬ 
зя Ізяслава Ярославича виступав 
як ідеолог православ’я, остерігаю¬ 
чи князя від орієнтації на іновір¬ 
ців^ латинян». Твори Ф. П. (близь¬ 

ко десяти повчань, слів, казань) 
відзначаються публіцистичністю, 
ідеологічною і політ, активністю. 
Літ.: Еремин И. П. Литературное нас¬ 
ледие Феодосия Печерского. «Трудьі 
отдела древнерусской литературьі», 
1947. т. 5. ^ В. П. Колосова. 
ФЕОДОСГИСЬКА ЗАТОКА — 
затока Чорного м. біля пд.-сх. 
берегів Кримського п-ова між Іллі 
мисом та мисом Чауда. Вдається 
в суходіл на 13 км. Глиб, у бік 
моря зростає від 5 до 22—29 м. 
Пн.-зх. береги низькі, сх.— перева¬ 
жно високі, урвисті. Взимку т-ра 
води на поверхні до +5°, влітку 
до +24°. Солоність 17 %с. На дні 
затоки — шар мулу та черепашок. 
У Ф. з.— порт Феодосія. 

С. Г. Богу слав ський. 
ФЕОДОСГИСЬКА КАРТЙННА 
ГАЛЕРЕЯ імені І. К. Айвазов- 
ського — зібрання картин І. Айва¬ 
зовського та ін. художник ів-ма- 
риністів. Засн. 1880 в будинку, 
спорудженому на кошти І. Айва¬ 
зовського. У 1900 перейшла у 
власність міста. Експозиція гале¬ 
реї має розділи: живопису І. 
Айвазовського, його учнів та су¬ 
часників, а також зх.-європ., рад., 
зокрема укр., мариністів; істо- 
рико-меморіальний. До Ф. к. г. 
входить літ.-мемор. відділ, буди- 
нок-музей поета М. Волошина 
у смт Планерському Крим. обл. 
Галерея нагороджена орденом 
Дружби народів (1980). 
Літ.: Феодосійська картинна галерея 
ім. І. К. Айвазовського. Альбом. 
К., 1981. Т. С. Трубнякова. 

ФЕОДОСГЙСЬКЕ ЗБРОЙНЕ 
ПОВСТАННЯ 1918 — збройний 
виступ робітників і революц. солда¬ 
тів у Феодосії проти тат. бурж.- 
націоналістичного уряду Криму з 
метою встановлення в місті Рад. 
влади. 2 (15).І 1918 повстанці на 
чолі з нач. штабу Червоної гвардії 
І. Ф. Федьком захопили арсенал 
і казарми, проголосили Рад. вла¬ 
ду і з допомогою прибулих з Се¬ 
вастополя загонів чорноморських 
матросів під командуванням О. В. 
Мокроусова розгромили контрре¬ 
волюц. частини, що дислокува¬ 
лися поблизу Феодосії. 
ФЕОДОСГЙСЬКИЙ МОРСЬ- 
КЙЙ ПОРТ торговельний. Підпо¬ 
рядкований Чорноморському мор¬ 
ському пароплавству. Розташова¬ 
ний на Пд. Сх. Кримського п-ова, 
в незамерзаючій Феодосійській 
зат. Чорного м. Почав функціо¬ 
нувати 1783 як комерційний порт 
для вивезення с.-г. продукції. Ро¬ 
бітники порту мають славні ре¬ 
волюційні, бойові і трудові тради¬ 
ції. Під керівництвом підпільної 
групи РСДРП вони брали активну 
участь у революц. подіях в Феодо¬ 
сії. За роки перших п’ятирічок 
порт було значно механізовано. 
В післявоєнні роки збудовано нові 
портові пункти (Планерське, 
Кримське Примор’я). Повністю 
оновлено парк перевантажуваль¬ 
них машин і склад суден портового 
флоту. Ф. м. п. здійснює пере¬ 
вантажування імпортних і кабо¬ 
тажних вантажів (устаткування, 
металопрокат, труби азбоцемент¬ 
ні, зерно, лісові, мінерально-буд. 
та ін. вантажі), перевезення паса¬ 
жирів по місцевих лініях . Ф. м. п. 
нагороджено орденом Трудового 
Червоного Прапора РРФСР (1923). 

Ю. П. Большаков. 

ФЕОДОСІЙСЬКИЙ 
МОРСЬКИЙ ПОРТ 

Феодосій. Юрій-зміє- 
борець та Дмитро 
Солунський. Фреска. 
1508. Благовіщенський 
собор у Москві. 
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Феофан Грек. Спас. 
Темпера. Кінець 14 ст. 
ДТГ у Москві. 

ФЕОДОСІЯ — місто обласно¬ 
го підпорядкування Крим. обл. 
УРСР. Розташована в пд.-сх. час¬ 
тині Кримського п-ова, на березі 
Чорного м. Залізнична станція, 
Феодосійський морський порт тор¬ 
говельний. 80 тис. ж. (1983). Ві¬ 
дома з 2-ї пол. 6 ст. до н. е. як дав- 
ньогрец. колонія, пізніше стала 
грец. полісом. З 355 до н. е.— в 
складі Боспорської держави. В 
4 ст. н. е. місто зруйнували гупни. 
В 5—6 ст. Ф.— поселення аланів. 
У кін. 6 ст. підпала під владу 
хозарів. Після загарбання Криму 
1239 ордами Батия Ф. ввійшла 
до складу Золотої орди. В 70— 
80-х рр. 13 ст. на тер. Ф. генуезці 
влаштували торг, факторію ЇСафу 
(назва ця зберігалася до 1783; 
див. Генуезькі колонії Північного 
Причорномор'я). На поч. 14 ст. в 
місті виникла вірм. колонія (див. 
Вірменські колонії на Україні). 
В 1475 Кафу загарбала султан. 
Туреччина. Місто мало назву Кеф- 
фе, Кефе, а також Малий Стамбул. 
У 16—17 ст. місто було гол. не¬ 
вільницьким ринком у Криму. 
В 1616, 1628 і 1667 запорізькі ко¬ 
заки здобували місто і визволили 
багато невільників — українців 
і росіян. Під час рос.-тур. війни 
1768—74 (див. Російсько-турець¬ 
кі війни 17—19 століть) рос. 
війська 1771 зайняли місто. В 
1783 Ф. у складі Криму ввійшла 
до Росії. В 1902 в Ф. створено під¬ 
пільну с.-д. орг-цію, під керів¬ 
ництвом якої 1903 і під час рево¬ 
люції 1905—07 відбулися робітн. 
страйки і демонстрації. Робітники 
Ф. і солдати гарнізону брали ак¬ 
тивну участь у Феодосійському 
збройному повстанні 1918, внаслі¬ 
док якого 2 (15).І 1918 в місті вста¬ 
новлено Рад. владу. Під час Ве¬ 
ликої Вітчизн. війни 1941—45 Ф. 
2.XI 1941 окупували нім.-фашист, 
загарбники. В ході Керченсько- 
Феодосійської десантної операщї 
1941—42 місто було визволено, 
але 15.1 1942 його знову окупували 
гітлерівці. В Ф. діяла антифашист, 
підпільна орг-ція, в боротьбі якої 
проти окупантів брав участь піо- 
нер-герой В. Коробков. В резуль¬ 
таті Кримської операщї 1944 Ф. 
13.IV було визволено. Місто на¬ 
городжено орденом Вітчизняної 
війни 1-го ступеня (1982). 
У місті — з-ди: мех., «Буддеталь», 
молочний, винно-соковий, пиво- 
безалкогольних напоїв; комбіна¬ 
ти: буд. матеріалів, м’ясний та 
хлібний; ф-ки: меблева, офсетна, 
м’якої іграшки, тютюнова, пан¬ 
чішна; радгосп-завод, комбінат по¬ 
бутового обслуговування. Політех¬ 
нікум, 3 профес.-тех. і торг.-ку¬ 
лінарне уч-ща, 18 заг.-осв., 2 муз., 
художня, 3 спорт, школи, 2 лікар¬ 
ні. Будинок культури, 5 клубів, 
З кінотеатри; музеї: краєзнавчий 
та літ.-меморіальний О. С. Гріна, 
Феодосійська картинна галерея 
імені І. К. Айвазовського, 13 біб¬ 
ліотек. 
Ф.— приморський рівнинний клі- 
мато-бальнео-грязьовий курорт. 
Клімат має перехідний характер — 
від субтропічного середземномор¬ 
ського до помірно континенталь¬ 
ного. Літо дуже тепле, зима 
м’яка; опадів 360 мм на рік. 
Лік. засоби: кліматотерапія, мор¬ 
ські купання; питна хлоридно- 

сульфатно-натрієва вода міне¬ 
рального джерела «Феодосія?» (Па- 
ша-Тепе); мулова грязь оз. Аджи- 
голь. Показання: хвороби 
органів травлення, кровообігу, ди¬ 
хання; функціональні захворю¬ 
вання нервової системи. В Ф. є 
санаторії для дорослих та дітей, 
водогрязелікарня, будинки відпо¬ 
чинку, пансіонати. Функціонує 
цілий рік. 
У старому місті збереглося серед¬ 
ньовічне планування з залишками 
мурів і башт Генуезької фортеці 
(14—15 ст., тепер істор.-архіт. 
заповідник «Генуезька фортеця 
Кафа»). Серед ін. архіт. пам’яток 
— церкви 13—15 ст. (Іоанна Пред¬ 
течі, Стефана, вірм. церкви Архан¬ 
гелів та Сергія), мечеть Муфті- 
джамі (Юлдизджамі; 16 ст., пе¬ 
ребудовано 1623) з мінаретом та 
мавзолеєм (Дюрбе). Пам’ятники 
І. Айвазовському (1930, скульп¬ 
тор І. Гінцбург), О. Пушкіну 
(1974, скульптор О. Григор’єв); 
монументи жертвам фашизму 
(1967, скульптор В. Подольський) 
та Слави (1971, арх. В. Гурін 
та ін.). 
В Ф. народилися рос. живописці 
І. К. Айвазовський, К. Ф. Богаев- 
ський, Л. Ф. Лагоріо, рад. держ. 
і парт, діяч В. Е. Димшииь, рос. 
рад. письменник В. О. Закрут- 
кін, ініціатор стахановського руху 
на залізничному транспорті П. О. 
Кривонос. В 1911—14 в Ф. вів 
революц. діяльність Д. І. Ульянов. 
У різний час у Ф. жили вірм. ком¬ 
позитор О. О. Спендіаров (1918— 
24), письменники О. С. Грін, П. Й. 
Панч. Місто відвідали О. С. Гри- 
боедов (1825), М. Горький (1891), 
І. В. Курчатов (1924). Часто бу¬ 
вав тут К. Г. Паустовський. 
Літ.: Балахонова А. И., Балахонов 
В. И. Феодосия. Симферополь, 1981. 
ФЕОКРІТ (©єбхріто^; прибл. 
310 до н. е., м. Сіракузи, о. Сіці- 
лія — 250 до н. е.) — давньогрец. 
поет. Після 275 до н. е. переїхав на 
о. Кос, де став членом поетичного 
гуртка. Кілька років провів в 
Александрії при дворі Птолемея II 
Філадельфа. Створив жанр ідилії. 
З його ЗО поем найвідоміші: «Ча¬ 
рівниці», «Козопас, або Ама- 
рілліс», «Пастухи, або Батт», 
«Співці пастуших пісень», «Сіль¬ 
ські трудівники», «Кіклоп», «Бе¬ 
сіда», «Похвала», «Жінки на святі 
Адоніса». Щодо деяких ідилій 
існує сумнів, чи вони справді на¬ 
лежать Ф. Автор віршованих на¬ 
писів на могильних пам’ятниках і 
постаментах статуй. Його насліду¬ 
вав у своїх еклогах Вергілій. Укр. 
мовою деякі ідилії Ф. переклав 
І. Франко. 
Те.: Укр. перекл.— [Ідилії]. 
В кн.: Франко І. Зібрання творів, 
т. 8. К., 1977; Рос. перекл.— 
Феокрит, Мосх, Бион. Идиллии и 
зпиграммьі. М., 1958. 

, А. О. Білеи,ький. 
ФЕОКТИСТОВ Костянтин Пет¬ 
рович (н. 7.II 1926, Воронеж) — 
льотчик-космонавт СРСР, Герой 
Радянського Союзу (1964), Герой 
Праці СРВ (1964). Учасник Вели¬ 
кої Вітчизняної війни. Закінчив 
(1949) Моск. вище тех. училище ім. 
М. Е. Баумана. Доктор тех. наук 
(з 1967), професор (з 1969). Пра¬ 
цював у різних н.-д. організаціях. 
В загоні космонавтів — з 1964. 
Разом з В. М. Комаровим і Б. Б. 

Єгоровим як наук, співробітник 
12—13-Х 1964 здійснив політ на 
першому багатомісному космічно¬ 
му кораблі «Восход*, під час якого 
вперше було відпрацьовано м’яку 
посадку корабля на Землю. Член¬ 
кор. Міжнар. астронавтичної ака¬ 
демії (з 1969). Нагороджений ор¬ 
деном Леніна, 3 ін. орденами, 
медалями. Ленінська премія. 
Ім’ям Ф. названо кратер на 
зворотному боці Місяця. 
ФЕОФАнІ ГРЕК (бл. 1340 - піс¬ 
ля 1405) — рос. живописець. Ро¬ 
дом з Візантії. Літ. джерела свід¬ 
чать, що він працював у Констан¬ 
тинополі і розташованих поблизу 
нього Халкедоні та Галаті, у 
Кафі (тепер Феодосія). У 70-х рр. 
14 ст. Ф. Г. приїхав до Новгорода, 
де 1378 оздобив фресками церкву 
Спаса Преображення на Ільїні. 
Пізніше ф. Г. працював у Нижньо¬ 
му Новгороді (тепер Горький) та 
Москві. У 1395 розписав у Моск. 
Кремлі церкву Різдва богородиці 
(разом з Симеоном Чорним та уч¬ 
нями), 1399 — Архангельський со¬ 
бор; 1405 — разом з А. Рубльовим 
та Прохором з Городця — Благо¬ 
віщенський собор. Фрески Ф. Г. 
відзначаються суворим драматиз¬ 
мом, створені ним образи — гост¬ 
ротою психологічних характери¬ 
стик. У 90-і рр. очолював майстер¬ 
ню мініатюристів у Москві. Вва¬ 
жають, що Ф. Г. є автором ініціа¬ 
лів у рукопису «Євангеліє Кошки» 
(бл. 1392, Б-ка СРСР ім. В. І. 
Леніна в Москві). Ф. Г. виконав 
фрески у палаці серпуховсько-бо- 
рисівського князя Володимира Хо¬ 
роброго і в теремі великого моск. 
князя Василя Дмитровича. 
Літ.: Лазарев В. Н. Феофан Грек и 
его школа. М., 1961; Ильин М. А. 
Искусство Московской Руси зпохн 
Феофана Грека и Андрея Рублева. 
М., 1976. 

ФЕОФІЛ Акт сімокАтта 
(®єо<ріХахто£ 6 2щохатті)£; рр. 
н. і см. невід.) — візант. історик 
1-ї пол. 7 ст. Родом з Єгипту. Рад¬ 
ник імператора Візантії Ірак- 
лія (610—641). Автор істор. і нау¬ 
ково-природничих праць, з яких 
збереглися «Питання фізики», 
«Збірка листів» та «Історія». Най¬ 
ціннішою з них є «Історія» (8 книг), 
яка на основі хронік і документів 
описує події 583—603 і містить 
важливі відомості з історії Візан¬ 
тії та країн Передньої Азії, ві¬ 
зант.-Іран. відносин і слов’яно- 
аварських воєн з Візантією в кін. 
6 ст. 
ФЕОФІЛАКТОВ Костянтин Мат¬ 
війович [20.Х (1.ХІ) 1818, Петер¬ 
бург — 21.1 (ЗЛІ) 1901, Київ] - 
вітчизняний геолог. Закінчив Гол. 
пед. ін-т у Петербурзі (1841). У 
1845—91 працював у Київ, ун-ті 
(з 1852 — професор, 1880—81 — 
ректор). Наук, праці — з страти¬ 
графії, тектоніки, гідрогеології, 
геології антропогенових відкладів 
України. Ф. перший склав геол. 
карту кол. Київ. губ. і геол. карту 
Києва, один з перших провадив ін- 
женерно-геол. дослідження око¬ 
лиць Києва, зокрема зсувів на пра¬ 
вому березі Дніпра. 
ФЕР, фізичний еквівалент рент¬ 
гена, гер — позасистемна одиниця 
еквівалентної дози корпускуляр¬ 
ного іонізуючого випромінювання 
(альфа-частинки, нейтрони), при 
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якій в повітрі утворюється стіль¬ 
ки ж пар іонів, як і при експози¬ 
ційній дозі рентгенівського про¬ 
міння або у-випромінювання в 1 
рентген. 
ФЕРАЛГТНІ ГРУНТЙ (від лат. 
Реггит — залізо, Аіитіпіит — 
алюміній і грец. ХСдос; — камінь) 
— типи грунтів, які формуються 
в умовах екваторіального тропіч¬ 
ного клімату на червоноколірних 
стародавніх (фералітних) корах 
вивітрювання. В їх складі незнач¬ 
на кількість стійких первинних мі¬ 
нералів (кварц, ільменіт, циркон 
та ін.) і високий вміст вторинних 
(каолініт, окиси заліза і алюмі¬ 
нію), дуже бідні на луги і лужні 
землі, ф. г. мають кислу реакцію, 
низьку катіонну ємність вбирання, 
але високу аніонну ємність, фуль- 
ватний склад гумусу. Найпошире¬ 
нішими типами є червоно-жовті Ф. 
г. постійно вологих тропічних лі¬ 
сів і червоні Ф. г. сезонно-вологих 
лісів та високотравних саван. На 
Ф. г. вирощують каву, гевею, ка¬ 
као, чай, рис, ананас, арахіс та 
ін. культури. Див. також Лате¬ 
ритні грунти. /. Б. Чорний. 
ФЕРА^Н (Регаоип) Мулуд 
(справж. ім’я та прізв.— Аїт ЇПаа- 
бан; 8.III 1913, Тізі-Хібель — 
15.III 1962, Ель-Біар, район м. Ал- 
жіра) — алжір. письменник. Писав 
франц. мовою. Родоначальник реа¬ 
лістичного напряму в алжір. л-рі 
франц. мовою. В 1935—57 вчите¬ 
лював. У романі «Син бідняка» 
(1950), збірці новел «Дні Кабілії» 
(1954), дилогії «Земля і кров» 
(1953), «Дорога, що веде в гору» 
(1957) відтворив народне життя в 
період між двома світовими вій 
нами і напередодні Листопадо¬ 
вого повстання 1954 проти фран¬ 
цузького панування. В кн. «Що¬ 
денник. 1955—1962» (1962) стверд¬ 
жував, що незалежність Алжіру 
можна здобути лише у збройній 
боротьбі проти колонізаторів. Ф. 
розстріляли терористи з О АС. 
Те.: Рос. п е р е к л.— Земля и 
кровь. М., 1965; Дорога, ведущая в 
гору. М., 1965; Дневник. 1955—1962. 
[Фрагменти]. В кн.: Писатель и сов- 
ременность. М., 1973; Дни Кабилии. 
М., 1981. 

ф£РБЕНКС (ЕаігЬапкз) Дуглас 
(справж. ім’я і прізв. — Дуглас 
Елтон Томсіс Ульман; 23.V 1883, 
Денвер, Колорадо — 12.XII 1939, 
Санта-Моніка, Каліфорнія) — 
амер. кіноактор. У 1909—14 пра¬ 
цював у театрі. З 1915 — в кіно. 
Знімався у фільмах «Подвійні тур¬ 
боти» (1915), «Американська ари¬ 
стократія» (1918), «Знак Зорро» 
(1920), «Робін Гуд» (1922), «Баг¬ 
дадський злодій» (1924), «Чорний 
пірат» (1926), «Приватне життя 
Дон Жуана» (1934) та ін. З 1917 
був продюсером своїх фільмів, 
а згодом (спільно з Д. У. Гргффі- 
том, Ч. С. Чапліном та з дружи¬ 
ною — кіноактрисою М. Пікфорд) 
— одним із засновників фірми 
«Юнайтед артістс». 
ФЕРГАНА — місто, обласний 
центр Узб. РСР. Розташована на 
р. Маргілансай у Ферганській до¬ 
лині. Залізнична ст. Фергана І. 
187 тис. ж. (1983). Засн. 1876 (чи 
1877) під назвою Новий Маргелан 
на тер. колишнього Кокандського 
ханства як центр Ферганської обл. 
У 1910—24 місто називалося Ско- 

белєв. Населення Ф. брало участь 
у Середньоазіатському повстан¬ 
ні 1916. 7 (20).XII 1917 в Ф. було 
проголошено Рад. владу. З 1918 — 
у складі Туркестанської Автоном¬ 
ної Радянської Соціалістичної 
Республіки, з 1924 під сучас. наз¬ 
вою — в Узб. РСР. З 1938 Ф.— 
обл. центр. Розвинута хім. (ви¬ 
роби. об’єднання «Азот», хім. з-д 
фуранових сполук, з-д хім. во¬ 
локна), легка (бавовноочисний з-д, 
взуттєва, шовкомотальна ф-ки, 
текстильний комбінат) та харч, 
(олійно-жировий та хлібний ком¬ 
бінати, консервний, мол. заводи) 
пром-сть. Виробниче об’єднання 
«Фергананафтооргсинтез» — най¬ 
більше в Серед. Азії. 2 ТЕЦ. 
У ф.— політех. та пед. ін-ти, фі¬ 
ліал Ташкентського с.-г. ін-ту, 6 
серед, спец. навч. закладів. Крає¬ 
знавчий музей. Театри — рос. 
драм, та узб. му . драми і комедії. 
ФЕРГАНСЬКА ДОЛЙНА, Фер¬ 
ганська улоговина — 
міжгірна долина в гірській систе¬ 
мі Тянь-Шаню, гол. чин. на тери¬ 
торії Узб. РСР, частково — у Кирг. 
РСР і Тадж. РСР. З Пн. оточена 
Курамінським і Чаткальським, з 
Пд.— Туркестанським і Алайсь- 
ким, зі Сх.— Ферганським хреб¬ 
тами; на Зх. вузьким проходом 
сполучена з рівнинними районами 
Серед. Азії. Довж. 370 км, шир. 
150 км, площа 22 тис. км2. Пере¬ 
важні висоти 300—400 м, на Сх.— 
до 900—1000 м. Ф. д.— область 
глибокого тектонічного прогину, 
заповненого потужною товщею 
осадочних відкладів. Центр, час¬ 
тина Ф. д. являє собою плескату 
поверхню, окраїнні її частини — 
адири мають горбистий рельєф. 
Родовища нафти, вугілля, заліз., 
мідних, поліметалевих руд, рту¬ 
ті, сірки, кам. солі та ін. Клімат 
континентальний, сухий. Пересіч 
на температура січня —2, —3,5°, 
липня +26, +27,5°. Опадів 100— 
120 мм (у передгір’ях до 600 мм) 
на рік. Зрошується рікою Сир¬ 
дар'єю та її притоками. Є во¬ 
досховища — Кайраккумське, 
Касансайське та Андижанське. 
Природна рослинність збереглася 
на невеликих ділянках і має пус¬ 
тельний і напівпустельний харак¬ 
тер. На дні та нижніх частинах 
схилів — ландшафти ефемерової 
напівпустелі та сухих степів, ви¬ 
ще — горіхові, ялицево-ялинові 
та арчові ліси. У Ф. д. проведено 
великі меліоративні роботи (кана¬ 
ли — Великий Ферганський, Пд. 
Ферганський, Пн. Ферганський, 
Великий Андижанський) та ін. 
Важливий район зрошуваного ба¬ 
вовництва, шовківництва та вино¬ 
градарства. У Ф. д.— міста Лені- 
набад, Фергана, Коканд, Анди¬ 
жан, Наманган, Ош. 

О. Ю. Пославська. 
ферганська Область — у 
складі Узб. РСР. Утворена 15.1 
1938. Площа 7,1 тис. км2. Нас. 
1858 тис. чол. (на 1.1 1983). Осн. 
населення — узбеки, живуть також 
росіяни, таджики, татари, кирги¬ 
зи та ін. Міськ. нас.— 34 %. 
Центр — м. Фергана. Поділяється 
на 13 районів, має 8 міст і 9 с-щ 
міськ. типу. Ф. о. нагороджено ор¬ 
деном Леніна (1964). Область ле¬ 
жить у міжгірній улоговині, на 
Пд. Ферганської долини. На Пн. 

в межі Ф. о. заходить Куштепин- 
ський масив, на Пд.— передгір’я 
(адири) Алайського хр. Корисні ко¬ 
палини: нафта, газ, сірка, сурма, 
озокерит, руди кольорових мета¬ 
лів, буд. матеріали. Клімат кон¬ 
тинентальний. Пересічна т-ра січ¬ 
ня —3°, липня +28°. Опадів 
110—270 мм на рік, максимум — 
навесні. Гол. ріка — Сирдар'я. 
Грунти сіроземні й лучно-болотні, 
у передгір’ях — сіро-бурі, мало¬ 
потужні кам’янисті коричневі, є 
засолені грунти та солончаки, а 
також слабозакріплені й розвіяні 
барханні піски, в долині Сирда¬ 
р’ї — алювіально-лучні грунти. 
Рослинність пустельного типу, ту- 
гайна, в горах лісова. Значну ча¬ 
стину земель розорано. Ф. о.— 
одна з найгустіше заселених і най¬ 
розвинутіших у пром. та с.-г. від¬ 
ношенні областей республіки. Ді¬ 
ють Кувасайська ДРЕС, Фергансь¬ 
ка і Кокандська ТЕЦ та ін. Видо¬ 
бування нафти (Зх. Палванташ, 
Чиміон, Зх. Сох), газу (Пн. Сох, 
Ханкиз), сировини для пром-сті 
буд. матеріалів (у районі м. Кува- 
сая). Переробляють нафту в 
Фергані та Алтиарику. Підпри¬ 
ємства хім. пром-сті виробляють 
мінеральні добрива, сірчану к-ту, 
дефоліанти, шгучне волокно та ін. 
(Коканд, Фергана). Осн. продук¬ 
ція металообр. пром-сті — пром. 
устаткування, зап. частини для 
с.-г. і текст, машин, електрозварю¬ 
вальна апаратура, газові плити 
(Коканд, Фергана та ін.). На Ф. о. 
припадає бл. 26 % респ. виробницт¬ 
ва буд. матеріалів (Кувасай, Фер¬ 
гана, Коканд). Легка пром-сть 
представлена бавовноочисною, 
текст., шовкомотальною, швейною, 
взут. та ін. галузями; харч.— 
олійно-жировою, консервною, ви¬ 
норобною, кондитерською (Фер¬ 
гана, Коканд, Маргілан, Кува, 
Ташлак, Яйпан) галузями. Важ¬ 
ливе значення для розвитку земле¬ 
робства має зрошування (Ісфай- 
рам-Шахімарданська, Сохська та 
Ісфаринська зрошувальні системи, 
Великий Ферганський, Пд. Фер¬ 
ганський та ін. канали, Каркідан- 
ське й Сохське водосховища). Бл. 
70 % валової с.-г. продукції при¬ 
падає на рослинництво. Гол. його 
галузь — бавовництво в поєднанні 
з шовківництвом (1-е місце в Узб. 
РСР за вироби, коконів). Вирощу¬ 
ють також зернові (кукурудза, 
пшениця, рис), картоплю, овоче- 

ФЕРГАНСЬКА 
ОБЛАСТЬ 

К. М. Феофілактов. 

Д. Фербенкс. 
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ФЕРДІНАНД II 

д «і /С ' г>$ 

.' " 

Рівновісний ферит. Мі¬ 
кроструктура. Збіль¬ 
шено у 800 раз. 

баштанні культури; садівництво 
(гранат, інжир, яблуні, персики, 
абрикоси), виноградарство (висо- 
коцукристі столові сорти виногра¬ 
ду). Тваринництво м’ясо-мол. на¬ 
пряму. Розводять велику рогату 
худобу, овець і кіз (у передгірних 
районах), свиней. В області роз¬ 
винутий залізничний (залізнична 
колія Коканд — Маргілан — Ан¬ 
дижан — Наманган — Коканд, 
від неї відгалужується вітка Мар¬ 
гілан — Кизил-Кія), автомоб. 
(автошляхи: Ферганський кільце¬ 
вий, а також Фергана — Коканд 
— Ленінабад — Ташкент, Коканд 
— Ангрен — Ташкент), трубопро¬ 
відний (газопроводи: Бухара — 
Фергана, Ходжаабад — Ферга¬ 
на — Кувасай, Пд. Сох — Ферга¬ 
на, Пн. Сох — Коканд) транспорт. 
У Фергані та Коканді — аеропор¬ 
ти. У Ф. о.— політех. та пед. ін-ти 
(Фергана), пед. ін-т (Коканд), 
22 серед, спец. навч. заклади, Узб. 
н.-д. ін-т шовкової пром-сті (Мар¬ 
гілан). 6 музеїв, у т. ч. креєзнав- 
чі в Фергані й Коканді, літ. ім Г. 
Гуляма в Коканді, меморіальний 
Ю. Ахунбабаєва в Маргілані, му¬ 
зей ім. У. Юсупова в Фергансько¬ 
му р-ні. Театри: рос. драм, та узб. 
муз. драми і комедії у Фергані, 
муз.-драм, у Коканді. Курорти: 
Шахімардан (кліматичний), Чи- 
міон (бальнеологічний), 7 санато¬ 
ріїв, будинки відпочинку. 

А. Салгєв. 
ФЕРДІНАНД II (Еегпапсіо) Ара- 
гонський, Фердінанд V Католик 
(10.ІІІ 1452, Сос — 23.1 1516, Мад- 
рігалехо) — король Арагону з 
1479, Сіцілії (Фердінанд II) з 
1468, Кастілії (Фердінанд V) 
1479—1504 (як чоловік кастільсь- 
кої королеви Ізабелли). Об’єднав 
на основі династичної унії Арагон 
і Кастілію, що фактично стало по¬ 
чатком єдиної ісп. д-ви. За його 
правління було завершено 1492 
Реконкісту, до Іспанії 1504 при¬ 
єднано Неаполітанське королів¬ 
ство. Ф. II прагнув до встановлен¬ 
ня абсолютизму, 1480 запровадив 
трибунал інквізиції. В період 
правління Ф. II було відкрито 
.Америку і покладено початок ісп. 
колоніальної експансії. 
ФЕРДІНАНД II (РегсИпаші) Шті- 
рійський (9.VII 1578, Грац — 15.11 
1637, Відень) — імператор «Свя¬ 
щенної Римської імперії» (з 1619) 
з династії Габсбургів, австр. 
ерцгерцог. Був фанатичним по¬ 
борником контрреформації, абсо¬ 
лютизму. В ході Тридцятиліт¬ 
ньої війни 1618—48 Ф. II повністю 
підкорив Чехію, повернув Габс- 
бургам угор. престол. 
ФЄРДМАН Давид Лазарович [25. 
XII 1902 (7.1 1903), м. Тересполь, 
тепер Люблінське воєводство ПНР 
— 11.1 1970, Київ] — рад. біохі¬ 
мік, чл.-кор. АН СРСР (з 1946) та 
АН УРСР (з 1939). В 1925 закінчив 
Харків, ін-т нар. освіти. Працював 
в Укр. біохім. ін-ті (1925—31); 
Укр. н.-д. ін-ті праці (1931—37) 
та одночасно в Харків, мед. ін-ті 
(1930—43; з 1933 — професор). З 
1943 — зав. лабораторією біохімії 
м’язів Ін-ту біохімії АН УРСР, 
одночасно (з 1944) — професор 
Київ, ун-ту. Наук, праці присвя¬ 
чені вивченню біохім. процесів у 
м’язах, а також обміну фосфорних 
і азотних сполук. Ф. вперше вста¬ 

новив наявність глютаміну в м’я¬ 
зах та ін. тканинах, його роль в 
обміні речовин. Нагороджений ор¬ 
деном Леніна, медалями. 
Те.: Биохимия фосфорних соедине- 
ний. X., 1935; Биохимия заболеваний 
мьішц. К., 1953; Биохимия. М., 
1966. ^ 
ФЕР’ЄР (Ееггіеге) Адольф (ЗО. 
VIII 1879, Женева — 16.УІ 1960, 
там же) — швейцарський педагог, 
теоретик і діяч т. з. нового вихо¬ 
вання — одного з напрямів бурж.- 
реформаторської педагогіки (кін. 
19 — поч. 20 ст.). З 1900 викладав 
у т. з. нових школах Німеччини 
й Франції, з 1909 читав лекції в 
Женевському ун-ті, 1912—22 — 
проф. Ін-ту Ж. Ж. Руссо в Женеві, 
один з організаторів і голова Між- 
нар. бюро нових шкіл (1912), зас¬ 
новник Міжнар. ліги нового вихо¬ 
вання (1921). Ф. був організатором 
навч. закладів, де його ідеї застосо¬ 
вувались на практиці. Теорія і 
практика нових шкіл мала яскра¬ 
во виражений бурж. характер. 
Марксистську критику ідейних 
засад нових шкіл дала Н. К. 
Крупська в праці «Народна осві¬ 
та й демократія» (1915). Ф. пра¬ 
цював і над проблемами класи¬ 
фікації психологічних типів. 

[С. А. Литвинов. | 

ФЕРМ МАГИ ЕТЙЗМ — явище, 
що полягає в наявності у криста¬ 
лах (т. з. феримагнетиках) при 
температурах, нижчих деякої кри¬ 
тичної температури Тс (Кюрі точ¬ 
ки), самодовільної (самочинної) 

намагніченості М (Г), зумовленої 
тим, що елементарні магн. момен¬ 
ти (спіни) іонів феримагнетиків 
утворюють кілька підсистем (т. з. 
магн. підгр ток), намагніченості 
яких не дорівнюють одна одній і 
не компенсуються (як це має міс¬ 
це в антиферомагнетиках; див. 
Антиферомагнетизм). Характер¬ 
ною особливістю феримагнетиків, 
до яких належать, зокрема, фе¬ 
рити, є наявність для них т-ри 
Тк < Гс, т. з. точки компенсації, 

при якійМ(Гс) = 0. Речовини з 
феримагнітними властивостями ви¬ 
користовують здебільшого як ді¬ 
електричні матеріали з високою 
магнітною проникністю. Вони за¬ 
стосовуються в радіотехніці, тех¬ 
ніці надвисоких частот. Основи 
теорії Ф. розробив Л. Неєль. 

, В. М. Локтєв. 
ФЕРИТ (від лат. Геггит — залі¬ 
зо) — структурна складова залізо¬ 
вуглецевих сплавів, що являє со¬ 
бою твердий розчин вуглецю в 
альфа-залізі. Утворюється з аусте¬ 
ніту при повільному охолодженні 
сплавів. Розрізняють Ф^. (мал.) 
рівновісний і голчастий. Його гра¬ 
ниця міцності на розтяг 250—300, 
границя текучості 120—200 МПа, 
твердість за Брінеллем (див. 
Брінелля метод) 80—100. Спла¬ 
ви з структурою Ф. пластичні, 
сильно феромагнітні (див. Феро¬ 
магнетизм) до т-ри 770 °С, у них 
порівняно висока тепло- і електро¬ 
провідність. 
Ф ЕР ЙТИ — матеріали, що відзна¬ 
чаються феримагнетизмом; є різ¬ 
новидом магнітних матеріалів. 
Являють собою комплексні окси¬ 
ди перехідних металів, утворюва¬ 
ні оксидом заліза Ее2Оз і оксида¬ 
ми деяких ін. металів. Найпо¬ 

ширеніші Ф., що їхня кристалічна 
структура подібна до структури 
природних мінералів — шпінелі, 
гранату та ін. Розрізняють Ф. 
магнітно-м’які, магнітно-тверді і 
спец, призначення. Магнітно-м’я¬ 
кі Ф. характеризуються високою 
магнітною проникністю. До них 
належать марганецьцинкові, ні- 
кельцинкові, літійцинкові, інші 
складні кисневі сполуки. Такі Ф. 
використовують при виготовленні 
осердь трансформаторів, котушок 
індуктивності, магн. антен та ін. 
У магнітно-твердих Ф. значні ве¬ 
личини залишкової індукції і коер¬ 
цитивної сили. Магнітно-тверді - 
Ф. барію, стронцію, кобальту тощо. 
З таких Ф. виготовляють постійні 
магніти. Спеціальними є Ф. з пря¬ 
мокутною петлею гістерезису (маг- 
ніймарганцеві Ф.), Ф. для над¬ 
високочастотних пристроїв (напр., 
нікельцинкові Ф. з домішками ок¬ 
сидів міді, хрому, цинку) та ін. 
Вони служать в осн. осердями в 
радіоелектронній апаратурі, в при¬ 
строях автоматики, телемеханіки 
та обчислювальної техніки. 
ферлі€вич Василь Іванович 
(1.ІІ 1783, с. Мелішівка на Буко¬ 
вині, тепер СРР — 21.1 1851, 
с. Товтри, тепер Заставнівського 
р-ну Черні в. обл.) — укр. письмен¬ 
ник на Буковині. Вчився в Черні¬ 
вецькій духовній семінарії. По¬ 
над 50 років жив і працював на 
селі. В 1849 у Чернівцях видано 
його зб. «Пісні, псальми або вір¬ 
ші...», в яку ввійшли реліг. пісні 
з нотами і вірші на релігійно-етич¬ 
ні теми. р. Ф. Кирчів. 

ФЕРМА (Регтаї) П’єр (17.УІІІ 
1601, Бомон-де-Ломань — 12.1 
1665, Кастр) — франц. матема¬ 
тик. За фахом юрист. З 1631 був 
радником парламенту в м. Тулузі. 
Ф.— один з творців чисел теорії; 
з його ім’ям пов’язані дві знамени¬ 
ті теореми — Ферма велика тео¬ 
рема і Ферма мала теорема. В 
геометріі Ф. раніше і послідовні¬ 
ше від Р. Декарта розвинув метод 
координат, подав рівняння пря¬ 
мої і ліній 2-го порядку. В числен¬ 
ні нескінченно малих створив заг. 
правило диференціювання й ін¬ 
тегрування степенів та знаходжен¬ 
ня екстремумів. У фізиці Ф. на¬ 
лежить осн. принцип геом. опти¬ 
ки — т. з. Ферма принцип. Свої 
роботи Ф. викладав в усних бесі¬ 
дах і листуванні з математиками, 
в примітках на полях книг тощо. 
Осн. праці Ф. опублікував після 
його смерті син. 
ФбРМА (франц. Гегше, від лат. 
Пгтиз — міцний) в будівель¬ 
ній механіці та будів¬ 
ництві — плоска або просторо¬ 
ва система, складена з прямоліній¬ 
них стрижнів, з’єднаних по кінцях 
шарнірами; несуча конструкція 
будинків (споруд), машин або ме¬ 
ханізмів. Осн. елементами Ф. 
(мал.) є пояси (нижній, верхній), 
гратки (стояки, розкоси), вузли 
(місця з’єднання стрижнів) та 
опірні частини. В Ф., як правило, 
навантаження передаються через 
вузли, у стрижнях її виникають 
розтягальні або стискальні зусил¬ 
ля. Розрізняють Ф. безрозпірні 
(балкові, балково-консольні), роз¬ 
пірні (аркові, висячі) та комбіно¬ 
вані (див. Комбінована система в 
будівельній механіці). За типом 
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гратки вони бувають розкісні 
прості, напів- та багаторозкісні, 
трикутні прості, дворозкісні 
складні тощо; за обрисом — з па¬ 
ралельними або полігональними 
(многокутними) поясами. Вузла¬ 
ми Ф. поділяються (за довжиною) 
на панелі. Розрахункову схему Ф. 
визначають геом. та аналітичним 
аналізом утворення її елементів. 
Найчастіше застосовують геом. не¬ 
змінювані статично визначувані 
або статично невизнанувані Ф. 
(див. Будівельна механіка). Роз¬ 
міри їхніх перерізів визначають 
за методом граничних станів або 
за методом матем. програмування 
(виходячи з мінім, сумарної витра¬ 
ти матеріалу на елементи Ф.). За¬ 
проваджуються також ін. методи 
розрахунку Ф. (напр., з ураху¬ 
ванням геом. і фіз. нелінійності, 
дійсної жорсткості вузлів). Фер¬ 
ми виготовляють з металу, залізо¬ 
бетону, деревини та комбіновані 
(напр., металево-дерев’яні). їх 
застосовують у покриттях будин¬ 
ків і споруд, у мостах (прогонові 
будови мостів), гідротех. спору¬ 
дах, підйомних кранах тощо. 

О. В. Касілов. 
ФЇРМА —1) В СРСР—підроз- 
діл с.-г. підприємства, що займа¬ 
ється розведенням с.-г. тварин і 
виробництвом тваринницької про¬ 
дукції (Ф. тваринницька, Ф. вів¬ 
чарська та ін.); форма організації 
громад, тваринництва. 2) В капі¬ 
талістичних країнах — приватне 
с.-г. підприємство (див. Фермер¬ 
ське господарство). 
ФЕРМА велйка теорЄма — 
твердження чисел теорії про те, що 
діофантове рівняння х* уп = 
= г", де ціле п > 2, не має роз¬ 
в’язків у цілих додатних числах. 
Ф. в. т. сформулював П. Ферма; 
доведено її лише для окремих зна¬ 
чень п (зокрема, для п ^ 100 000); 
у загальному випадку її ще не 
доведено., 
ФЕРМА мала теорЄма — 
теорема чисел теорії про те, що ко¬ 
ли р — просте число, то ар — а 
ділиться на р, де а — довільне ціле 
число. Ф. м. т. сформулював без 
доведення П. Ферма; вперше до¬ 
вів її Л. Ейлер. 
ФЕРМА прйнцип — ОСНОВНИЙ 
принцип геометричної оптики, за 
яким світло завжди поширюється 
між двома даними точками по та¬ 
кому шляху, для проходження 
якого треба витратити екстремаль¬ 
ний (найменший або найбільший) 
час. З Ф. п. випливають закони 
відбиття світла і заломлення 
світла; для однорідного середо¬ 
вища він приводить до закону пря¬ 
молінійності світлового променя. 
Ф. п. справджується лише тоді, 
коли можна знехтувати дифрак¬ 
цією світла (коли довжина хвилі 
світла дуже мала порівняно з дов¬ 
жиною його шляху). Являє собою 
наслідок Гюйгенса — Френеля 
принципу. Встановив бл. 1660 П. 
Ферма. 
ФЕРМЕНТАТИВНИЙ КАТА¬ 
ЛІЗ — те саме, що й біокаталіз. 
ФЕРМЕНТИ (від лат. іегтеп- 
Іит — закваска) — білки, кожний 
з яких здатний вибірково каталізу¬ 
вати (див. Каталіз) певну біохі¬ 
мічну реакцію; відіграють провід¬ 
ну роль у регуляції обміну речо¬ 
вин, впливаючи на перебіг всіх 

життєвих процесів. Деякі особ¬ 
ливості біокаталізу вперше було 
вивчено під час дослідження явищ 
травлення і бродіння (1760—1825). 
У 1814 рос. хімік-органік К. С. 
Кірхгоф (1764—1833) відкрив яви¬ 
ще перетворення крохмалю на цу¬ 
кор у ячмінному солоді. Уявлення 
про ф. виникло 1833, коли франц. 
вчені А. Пайєн та Ж. Персо вияви¬ 
ли в осаді, утвореному при дода¬ 
ванні спирту до солодового ек¬ 
стракту, термолабільну речовину, 
названу ними діастазою (тепер — 
амілаза), і довели, що ця речовина 
здатна перетворювати крохмаль на 
цукор. Назва «діастаза» деякий 
час була поширена на всі Ф. як 
загальна назва. Зразу ж після 
відкриття Ф. звернули увагу на 
подібність між їх дією й дією 
дріжджів при бродінні. Так з’я¬ 
вився термін «фермент». У 1860 
Л. Пастер описав бродіння як 
процес, що складається з послі¬ 
довних ферментативних реакцій. 
Він вважав, що Ф. невіддільні від 
клітин, а біокаталіз може здійсню¬ 
ватись тільки в живому об’єкті. 
Нім. хімік Е. Бухнер 1897 одер¬ 
жав систему Ф. з екстракту, в яко¬ 
му не було клітин дріжджів, і до¬ 
вів тим самим здатність Ф. ката¬ 
лізувати хім. перетворення й поза 
живою клітиною. Але назва «фер¬ 
мент» збереглася і на теперішній 
час. Першим Ф., виділеним у кри¬ 
сталічному стані, була уреаза, яку 
одержав 1926 амер. біохімік Дж. 
Самнер. Потім (1930—36) з’яви¬ 
лися класичні праці про виділення 
протеолітичних ферментів амер. 
біохіміка Дж. Нортропа, в яких 
було доведено, що одержані кри¬ 
стали це — самі Ф., а не кристали 
інертного білка з адсорбованими на 
них Ф. 
У зв’язку з безперервним зростан¬ 
ням числа відкритих Ф. Міжна¬ 
родний біохім. союз видав 1972 
«Номенклатуру ферментів», де на¬ 
ведені правила з класифікації Ф., 
створення нових назв Ф. та зміни, 
відповідно до правил, старих назв, 
складання кодових номерів (шиф¬ 
рів) Ф. За «Номенклатурою» ре¬ 
комендовано: використовувати дві 
назви Ф.— систе м а т и ч н у, 
яка вказує на дію Ф. і тим самим 
його ідентифікує, та робочу, 
або тривіальну, якою користують¬ 
ся у щоденній практиці і яка по¬ 
винна бути короткою; дотримува¬ 
тись десяткової системи назв Ф., 
заснованої на типі реакції, яку 
Ф. каталізують; надавати Ф. пев¬ 
ного шифру, де чотири відокрем¬ 
лені крапками цифри мають пев¬ 
ний зміст (перша цифра вказує на 
належність Ф. до класу, друга в— 
до підкласу, третя — до підпід- 
класу, четверта — порядковий но¬ 
мер Ф. в його підпідкласі). Так, 

Ф + С -► ФС-► Ф + П 

Ф Ф 

фермент субстрат фермент- фермент продукт 

<Ф) (С) су‘(5ю>',и* <*> • 
комплекс 

Схема механізму дії ферментів. 

шифр 3.1.3.2. належить кислій 
фосфатазі (робоча назва), або 
фосфогідролазі моноефіру орто¬ 
фосфорної к-ти (систематична 
назва), і відповідає гідролазі (3.— 
клас), що діє на складноефірний 
зв’язок (1.— підклас), зокрема в 
молекулі фосфомоноефіру (3.— 
підпідклас), і має певне місце 
(2.— номер у підпідкласі). Роз¬ 
різняють шість осн. класів Ф.: 
1-й — оксидоредуктази; 2-й — 
трансферази; 3-й — ггдролази; 
4-й — лі ази; 5-й — ізомерази; 6-й— 
лігази. 
Залежно від хім. складу Ф. поді¬ 
ляють на прості й складні. Про¬ 
сті Ф. — прості білки, пооудо- 
вані тільки з залишків амінокис¬ 
лот. Складні Ф.— білки, 
молекула яких має ще небілкову 
частину, зокрема кофермент. Ко¬ 
фермент з’єднується з білковою 
частиною Ф. (апоферментом) ча¬ 
стіше слабким нековалентним 
зв’язком, здатним легко розщеп¬ 
люватись, іноді — міцним кова¬ 
лентним зв’язком, утворюючи Т. 3. 

простетичні групи, які 
залишаються приєднаними до мо¬ 
лекули білка протягом всього ка¬ 
талітичного акту. Природний комп¬ 
лекс апоферменту з коферментом 
наз. холоферментом. Ка¬ 
талітична активність Ф. зумовле¬ 
на особливостями структури, яка 
визначається гол. чин. розміщен¬ 
ням різних амінокислот в молеку¬ 
лі. Як біокаталізатори, Ф. при¬ 
скорюють хім. реакції в біол. си¬ 
стемі, знижуючи енергію активації 
і не змінюючи положення рівнова¬ 
ги. Діяння Ф. починається з утво¬ 
рення Ф.-субстратного комплексу, 
який є нестабільним і після пере¬ 
бігу ферментативної реакції розпа¬ 
дається з утворенням продукту та 
вільного Ф. (див. схему). З субстра¬ 
том з’єднується не вся молекула 
Ф., а окрема її ділянка — актив¬ 
ний центр, до якого субстрат має 
специфічну спорідненість (див. 
Комплементарність). Специфіч¬ 
не зв’язування субстрату зумовле¬ 
не наявністю в активному центрі 
Ф. хім. груп, здатних утворювати 
водневі іонні та гідрофобні зв’язки 
з відповідними хім. групами суб¬ 
страту. Спорідненість Ф. до суб¬ 
страту характеризується субстрат- 
ною константою. Після утворення 
Ф.-субстратного комплексу почи¬ 
нається безпосередньо хім. реак¬ 
ція між Ф. і субстратом, яка від¬ 
бувається в т. з. каталітич¬ 
ному центрі ф. 
Для Ф. характерна різна швид¬ 
кість перебігу реакцій, що вони 
каталізують, яка залежить від: 
а) концентрації Ф.; б) концентрації 
субстрату; залежність швидкості 
ферментативного процесу від кон¬ 
центрації субстрату характеризу¬ 
ється Міхаеліса константою; 
в) концентрації водневих іонів 
(рН) середовища; існують_ опти¬ 
мальні значення рН для дії кож¬ 
ного Ф.; г) температури середови¬ 
ща; д) наявності активаторів 
або інгібіторів. 
Сировиною для експерименталь¬ 
ного та промислового одержання 
Ф. є гол. чин. біол. матеріал — 
мікроорганізми, тканини рослин і 
тварин. Процес одержання скла¬ 
дається з таких стадій: 1) екстра¬ 
гування Ф. з біол. матеріалу; 

ФЕРМЕНТИ 

Ферми: 
а — балкова розкісна; 
б — балкова з трикут¬ 
ною граткою; 
в — балково-консольна 
3 трикутною граткою і 
додатковими стояками; 
г — консольна напів- 
розкісна; 
д — консольна двороз- 
кісна; 
е — балкова двограт* 
часта; 
1 — верхній пояс; 2 — 
стояк; 3 — розкіс; 
4 — нижній пояс. 

36 УРЕ, т. 11 
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ФЕРМЕНТНІ 
ПРЕПАРАТИ 

Е. Фермі. 

Різні типи фермі 
поверхонь. 

2) фракціонування екстракту і ви¬ 
далення баластних білків; 3) тонка 
очистка Ф. і, якщо можливо, його 
кристалізація. 
Ф. застосовують в різних галузях 
нар. г-ва. Здавна відому здатність 
мікроорганізмів до ферментатив¬ 
ного каталізу використовують у 
харчовій пром-сті (сироварінні, 
виноробстві, пивоварінні). Проте¬ 
олітичні ферменти широко засто¬ 
совують для обробки шкір та м’яс¬ 
них продуктів. Дедалі більшого 
значення в аналітич. практиці та 
біохім. технології набуває гетеро¬ 
генний ферментативний каталіз, 
який здійснюють за допомогою ім¬ 
мобілізованих Ф.— нерозчинних 
високоактивних стійких до дії 
денатуруючих агентів комплексів 
Ф. з будь-якими їх носіями. В 
медицині широко застосовуються 
очищені ферментні препарати. 
Літ.: Цьіперович А. С. Ферментьі. К., 
1971; Ленинджер А. Биохимия. Пер. с 
англ. М., 1976; Диксон М., Узбб 
3. Ферменти, т. 1—3. Пер. с англ. 
М., 1982. В. К Лішко. 

ФЕРМЕНТНІ препарати — 
лікарські засоби, осн. складовою 
частиною яких є ферменти. Ма¬ 
ють спрямований вплив на обмін 
речовин. Ф. п. одержують з про¬ 
дуктів рослинного і тваринного 
походження, а також з мікроорга¬ 
нізмів. Застосовують при шлунко¬ 
во-кишкових захворюваннях з по¬ 
рушенням функцій залоз органів 
травлення (напр., шлунковий сік, 
пепсин, панкреатин та ін.)^ при 
бронхітах, тромбофлебіті, остео¬ 
мієліті, гаймориті та ін. (напр., 
протеолітичні ферменти, зокре¬ 
ма трипсілн, хімотрипсин); при 
герпетичних та аденовірусних зах¬ 
ворюваннях очей, абсцесах легень, 
ураженнях верх, дихальних шля¬ 
хів (напр., дезоксирибонуклеаза), 
при контрактурах суглобів, руб¬ 
цях після опіків та операцій, ге¬ 
матомах тощо (напр., лідаза); 
при тромбоемболії, тромбофлебіті, 
інфаркті міокарда (напр., фібри- 
нолізин); при алергіч. реакціях, 
викликаних пеніциліном (напр., 
пеніциліназа). н. І. Нікітіна. 
ФЕРМЕР (англ. Гагтег) — у ка¬ 
піталістичних країнах орендар або 
власник ділянки землі, який веде 
на ній своє господарство; підприє¬ 
мець у сільському г-ві. Див. Фер¬ 
мерське господарство. 
ФЕРМ ЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТ¬ 
ВО — приватне товарне сільське 
господарство фермерів у капіта¬ 
лістичних країнах, яке ведеться 
на власній або орендованій землі 
з метою одержання прибутку. Ви¬ 
никло з розвитком капіталізму. Ф. 
г. пов’язане з ринком, функціо¬ 
нує в системі товарно-грош. від¬ 
носин капіталістичного суспільст¬ 
ва. Утворення Ф. г. відбувало¬ 
ся шляхом колонізації вільних 
земель та загарбання земель ту¬ 
більного населення (США, Канада, 
Австралія, Нова Зеландія та ін.), 
а також у процесі перетворення 
феод, землеволодіння і вироби, на 
капіталістичне (Зх. Європа). Роз¬ 
виток Ф. г. кожної країни визна¬ 
чається соціально-екон. умовами 
землекористування, ступенем ін¬ 
дустріалізації с.-г. вироби., його 
спеціалізацією і концентрацією то; 
що. В су час. умовах в результаті 
діяння законів конкуренті, роз¬ 

гортання науково-технічної рево¬ 
люції посилився процес розорення 
сімейних дрібних і серед, ферм. 
Так, з 1950 по 1980 їхня кількість 
в США скоротилася з 5,6 мли. до 
2,3 мли.; лише за 1981 фінанс. 
рік розорилося 25 тис. фермерів. 
Зростає їхня заборгованість бан¬ 
кам, яка на 1982 перевищила 
200 млрд. дол. З розвитком ка¬ 
піталістичної екон. інтеграції Ф.г. 
стають складовими частинами ве¬ 
ликих агропром. монополій, втра¬ 
чаючи свою екон. самостійність. 

- М. М. Кіриєнко. 
«ФЕРМ ЕРСЬКЕ ЖИТТЯ»,«Фар- 
мерське життям — укр. прогресив¬ 
на газета в Канаді. Видавало її з 
квітня 1925 до липня 1940 у Він¬ 
ніпегу Робітничо-фермерське ви¬ 
давниче т-во. Газета висвітлювала 
життя фермерів-бідняків, закли¬ 
кала їх до згуртованості в бороть¬ 
бі за свої інтереси, вміщувала ма¬ 
теріали про життя і боротьбу зх.- 
укр. населення за соціальне і нац. 
визволення, про успіхи Рад. Ук¬ 
раїни, боролася проти укр. бурж. 
націоналістів, розповідала про 
діяльність укр. прогресивних 
орг-цій у Канаді. В 1940 канад. 
уряд заборонив видання газети. 
ФЕРМІ (Еегті) Енріко (29. IX 
1901, Рим — 28.XI 1954, Чікаго) — 
італ. фізик, іноз. член АН СРСР 
(з 1929). Закінчив Пізанський 
ун-т (1922). В 1926—38 — профе¬ 
сор Римського ун-ту. В 1938 емігру¬ 
вав з фашистської Італії до США. 
Осн. наук, праці — з квантової 
механіки, квантової теорії поля, 
ядерної фізики. Розробив (1925) 
т. з. Фермі — Дірака статисти¬ 
ку. Заклав основи нейтронної фі¬ 
зики. Вперше спостерігав штуч¬ 
ну радіоактивність ряду елементів, 
зумовлену бомбардуванням їх ней¬ 
тронами. 
Відкрив явище сповільнення ней¬ 
тронів (ефект Фермі), побудував 
теорію ^-розпаду. Незалежно від 
інших довів можливість здійс¬ 
нення ланцюгової реакції поділу 
урану. Спорудив (1942) перший 
уран-графітовий ядерний реактор 
і здійснив ланцюгову реакцію. По¬ 
будував (1949) теорію походження 
космічного проміння. Разом з 
Янгом Чженьніном запропонував 
(1949) першу складену модель 
елементарних частинок (модель 
Фермі—Янга). Разом із співробіт¬ 
никами відкрив (1952) першу ре¬ 
зонансну частинку. На його честь 
названо хім. елемент фермій, а та¬ 
кож фермі они, фермі-газ та ін. 
Нобелівська премія, 1938. 
ФЕРМІ ЕНЕРГІЯ, фермі-рівень 
— максимальна енергія ферміо- 
нів при абсолютному нулі темпе¬ 
ратури. Існування Ф. е. є наслід¬ 
ком Паулі принципу: при Т=0 К 
частинки послідовно заповнюють 
найнижчі можливі рівні енергії, 
доки не вичерпається їхня кіль¬ 
кість п в одиниці об’єму. При цьо¬ 
му, напр., для електронів досяга¬ 
ється значення Ф. е.: 

ЕР = [ (2 л її )2/ 2т ](3 я 2га )2/а, 
де т — маса електрона, Її — План¬ 
ка стала. Величина рр = V2тЕр 
наз. ферм і-імпульсом, або гра¬ 
ничним імпульсом, V = Рріт — 
фермі-швидкістю, або граничною 
швидкістю. Для квазічастинок 
(напр., електронів у металі) Ф. е. 

у просторі квазіімпульсів від¬ 
повідає досить складна фермі 
поверхня. В металах розподіл 
електронів по енергіях практично 
при всіх т-рах мало відрізняється 
від розподілу Фермі при Т=0 К, 
тому в електронних процесах бе¬ 
руть участь в осн. лише електро¬ 
ни з енергією, близькою до Ег. 
Це визначає важливу роль Ф. е. 
у переносу явищах в металах, 
зокрема в явищі надпровідності. 
У неметалевих кристалах застосо¬ 
вують поняття рівень Фер. 
м і (у просторі енергій), який збі¬ 
гається з хімічним потенціалом. 

В. Л. Вінецький. 

ФЕРМІ ПОВЕРХНЯ — ізоенер- 
гетична поверхня у просторі ква¬ 
зіімпульсів (імпульсів квазіча¬ 
стинок) електронів провідності 
металів, що відокремлює область 
зайнятих електронних станів від 
області, в якій при абс. нулі т-ри 
електронів немає. Відповідає фер¬ 
мі енергії. Ф. п. наз. елект¬ 
ронною, якщо всередині неї 
електронні стани зайняті, якщо ж 
вони вільні, поверхня наз. дір¬ 
ко в о ю. Зустрічаються Ф. п. 
складної топологічної структури 
(див. Топологічний простір), які 
є одночасно електронними й дір- 
ковими. Ф. п., що неперервно про¬ 
ходить через весь простір квазі¬ 
імпульсів, наз. в ідкритою. 
Вона є замкненою, якщо роз¬ 
падається на порожнини, кожна 
з яких вміщується в одній елемен¬ 
тарній комірці цього простору. 
Іноді ф. п. складається з відкри¬ 
тих і закритих порожнин. Кожний 
метал характеризується своєю Ф. 
п., причому форми поверхонь різ¬ 
номанітні (мал.). Загальною для 
них є наявність центр, симетрії 
і періодичності з періодом 2лЬЬ, 
де Ь — довільний вектор т. з. обер¬ 
неної гратки, Її — Планка стала. 
Форми Ф. п. знаходять, зокрема, 
методами ультразвукового резо¬ 
нансу та циклотронного резонан¬ 
си. Топологічною структурою 
Ф. п. зумовлений ряд особливо¬ 
стей електронних характеристик 
металів (теплоємність, електро¬ 
провідність, магнітна сприйнят¬ 
ливість тощо). 
ФЕРМІ-ГАЗ, газ Фермі — газ 
із частинок з напівцілим спіном 
(т. з. ферміонів), що підпорядко¬ 
вується Фермі —Дірака статис¬ 
тиці. Його прикладами є, зокрема, 
електрони в металах і напівпро¬ 
відниках, нуклони в важких атом¬ 
них ядрах. Ф.-г., що складається 
з невзаємодіючих частинок, наз. 
ідеальним. При т-рі Т=0 К, коли 
він перебуває в основному стані 
(див. Рівні енергії), його частинки 
заповнюють усі квантові стани з 
енергією аж до Фермі енергії 
(Ер), а стани, що характеризують¬ 
ся енергією Е > Ер, залишаються 
вільними (повне квантове вирод¬ 
ження фермі-газу). 
ФЕРМІ—дірАка СТАТИСТИ¬ 
КА — розділ статистичної фі¬ 
зики; квантова статистика, яка 
описує фізичні властивості рівно¬ 
важної системи багатьох тотож¬ 
них частинок з напівцілим спіном 
(т. з. ферміонів). Її основою є 
функція розподілу Фермі, яка 
для ідеального фермі-газу має 
вигляд: п{= 11(е^Еі~~^!к^ і), 
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де щ — середнє число частинок у 
стані з енергією Е%, і — набір 
квантових чисел, що характери¬ 
зують цей стан, ц — хімічний по¬ 
тенціал, к — Больцмана стала, 
Т — абс. т-ра. Ця формула засто¬ 
совується, якщо хім. потенціал є 
незалежною змінною, а число ча¬ 
стинок у системі — велике і нефік- 
соване. Ф.— Д. с. використовують 
в електронній теорії металів, тео¬ 
рії електронної структури атомів та 
молекул тощо. З неї випливає Пау¬ 
лі принцип. При високій т-рі вона 
переходить у Больцмана стати¬ 
стику. Ф.— Д. с. запропонував 
1926 Е. Фермі, а її квантово-мех. 
зміст пояснив у тому ж році П. 
Дірак. 
Літ. див. до ст. Бозе — Ейнштейна 
статистика. 
ФЕРМІЙ (дат. Регтіит; на честь 
Е. Фермі), Рт — штучно одержа¬ 
ний радіоактивний хім. елемент 
III групи періодичної системи еле¬ 
ментів Д. І. Менделєєва, ат. н. 
100; належить до актиноїдів. Пер¬ 
ший ідентифікований ізотоп 255Рт 
добуто з радіоактивного пилу, зіб¬ 
раного 1952 після вибуху амер. 
термоядерного пристрою у Тихому 
океані. Стабільних ізотопів не 
має. Відомо 15 ізотопів Ф. з 
масовими числами від 244 до 258. 
Найбільш довгоживучий серед них 
— альфа-радіоактивний ізотоп 
257Рш (Гі/і — 80 діб). Хім. вла¬ 
стивостями подібний до ербію. 
Мішені ізотопу 257Рт використо¬ 
вують з дослідною метою в ядер¬ 
ній фізиці, зокрема для синтезу 
й вивчення властивостей більш 
важких ізотопів фермію. 
ФЕРМібНИ, фермі-частинки — 
мікроскопічні частинки або квазі¬ 
частинки, що мають півцілі зна¬ 
чення спінового квантового числа 
(див. Спін). До них належать усі 
баріони, лептони, їхні антича¬ 
стинки, а також такі квазічастин¬ 
ки, як одночастинкові електронні 
та діркові збурення в твердому 
тілі. Системи, що складаються з 
непарного числа Ф., також є Ф. 
Вони підпорядковуються Фермі 
— Дірака статистиці, Паулі 
принципу. 
ФЄРМІ-РІДИНА — див. Кван¬ 
това рідина. 
ФЕРМОГіГЛИ — гірський про¬ 
хід з Фессалії (Пн. Греція) в Лок- 
ріду (Середня Греція). Під час 
греко-перських воєн у Фермо¬ 
ві льськом у проході 480 до н. е. 
відбулася битва між союзними 
грец. військами на чолі з спартан¬ 
ським царем Леонідом і перс, ар¬ 
мією царя Ксеркса, що вторглася 
до Греції. Незважаючи на дводен¬ 
ні запеклі бої, перси не змогли 
прорватися через Ф. і обійшли їх 
гірськими стежками. Грец. війсь¬ 
ка змушені були відійти в Серед¬ 
ню Грецію. Загін спартанців (300 
чол.) на чолі з Леонідом, що зали¬ 
шився для захисту проходу, заги¬ 
нув у бою. 
ФЕРНАНДЕЛЬ (РегпапсІеГ, 
справж. ім’я та прізв. — Фернан 
Контанден; 8.У 1903, Марсель — 
26.11 1971, Париж) — франц. кі¬ 
ноактор. Творчу діяльність почав 
виступами на естраді, в ревю, 
оперетах. З початку 30-х рр. пра¬ 
цював у кіно (знімався переваж¬ 
но в комедіях). Ролі у фільмах: 
«Забави ескадрону» (1932), «Баль¬ 

на записна книжка» (1937), «Ка¬ 
зимир» (1950), «Червоний го¬ 
тель» (1951), «Мадемуазель Ні- 
туш» (1953), «Паризькі каніку¬ 
ли» (1957), «Закон є закон» (1958), 
«Диявол і десять заповідей» (1962), 
«Дон Каміло в Росії» (1965), «Лю¬ 
дина в б’юїку» (1967). У 1964 
заснував (разом з Ж. Габеном) 
власну кінокомпанію «Гафер». 
Літ.: Черненко М. М. Фернандель. 
М., 1968. Л. Б. Горкун. 
ФЕРНАНДЕС (Еегпапбег) Емі- 
ліо (н. 26.III 1904, Ондо, шт. 
Коауїла) — мекс. кінорежисер, 
сценарист, актор. З юних років 
брав участь у революц. русі, був 
заарештований. У 1926 втік з тюр¬ 
ми й емігрував до СІЛА. В 1928 
знімався в Голлівуді. У 1933 по¬ 
вернувся до Мексіки, працював 
актором, з 1942 — режисером. 
Поставив фільми: «Лісова квіт¬ 
ка» (1943), «Марія Канделярія» 
(1944), «Перлина» (1947), «Ріо 
Ескондідо», «Макловія» (обидва— 
1948), «Сільська дівчина» (1949; в 
рад. прокаті —«Мексіканська дів¬ 
чина»), «Сітка» (1953), «Буря над 
Мексікою» (1959), «Вірний солдат 
Панчо Вільї» (1967). Твори Ф. 
відображають своєрідність нац. 
фольклору, звичаї і побут мекс. 
народу, вони пройняті вільнолюб¬ 
ним духом. 
ФЕРОДИНАМГЧНИЙ ГІРЙЛАД 
вимірювальний — електродина¬ 
мічний прилад з магнітопроводом, 
призначений для вимірювання де¬ 
яких електричних величин (стру¬ 
му, напруги тощо). Якщо у неру¬ 
хомі котушки Ф. п. (мал.) надхо¬ 
дить електр. струм, у повітр. за¬ 
зорі приладу виникає магн. поле. 
Взаємодіючи з полем струму у 
рухомій котушці, воно зумовлює 
появу обертового моменту, під 
впливом якого стрілка відхиля¬ 
ється від нульового положення, 
фіксуючи вимірювану величину. 
Застосування в Ф. п. феромагн. 
магнітопроводу дає змогу підси¬ 
лювати (порівняно з електродина¬ 
мічним приладом) магн. поле. 
Це збільшує обертовий момент 
і робить показання приладу прак¬ 
тично незалежними від зовн. магн. 
йолів, ф. п. застосовують гол. чин. 
як амперметри, вольтметри і 
ватметри в метрології, лабора¬ 
торній практиці. Поширені також 
феродинамічні логометри. 
ФЕРОЗбНД (від лат. Геггиш — 
залізо і зонд) — пристрій, яким 
виявляють магнітне поле і вимі¬ 
рюють його напруженість. Являє 
собою феромагнітне осердя (див. 
Феромагнетики) з двома обмотка¬ 
ми — збудження і вимірювальною. 
Принцип дії ф. грунтується на змі¬ 
ні (під впливом пост. магн. поля) 
магн. стану осердя і виникненні у 
вимірювальній обмотці електро¬ 
рушійної сили, пропорційної на¬ 
пруженості поля. Ф. застосовують 
гол. чин. при геофіз. дослідженнях 
(як чутливий елемент коерцити¬ 
метріє, магнітометрів та ін. при¬ 
ладів), у системах контролю за 
якістю продукції (напр., у магніт¬ 
ній дефектоскопії), в хірургії 
(для виявлення феромагнітних ча¬ 
стинок у неферомагн. середовищі). 
ФЕРОМАГН ЕТЙЗМ — з явище, 
що полягає в наявності у кристаліч¬ 
них і некристалічних речовин {фе¬ 
ромагнетиків) при температурах, 

нижчих деякої критичної темпера¬ 
тури Тс {Кюрі точки), само до¬ 

вільної намагніченості М (Г), 
зумовленої взаємно паралельною 
орієнтацією магн. моментів {спі¬ 
нів) атомних носіїв магнетизму. 
фіз. природа Ф. пояснюється 
характером обмінної взаємодії 
між тотожними мікрочастинками 
(електронами) у феромагнетиках і 
описується на основі законів кван¬ 
тової механіки. Нагрівання фе¬ 
ромагнетиків приводить до змен¬ 

шення М {Т) і зникнення її при 
Тс. Теплоємність та деякі інші 
їхні немагн. властивості також 
зазнають аномалій при Т =ТС. 
Вище Тс феромагнетики переходять 
у парамагнітний стан (див. Па¬ 
рамагнетизм). Феромагнітні влас¬ 
тивості матеріалів широко вико¬ 
ристовують у радіотех. і електро- 
тех. пристроях (напр., у транс¬ 
форматорах, магн. засобах запи¬ 
су інформації тощо). 
Літ.: Барьяхтар В. Г., Иванов Б. А. 
Магнетизм — что аго? К., 1981. 
Див. також літ. до ст. Магнетизм. 

„ В. М. Локтєв. 
ФЕРОМАГН ЄТИКИ — матеріа¬ 
ли, що відзначаються феромагне- 
тизмом, насамперед самочинною 
намагніченістю', різновид магніт¬ 
них матеріалів. Найпоширеніші 
металеві ф. Вони бувають магніт¬ 
но-м’які і магнітно-тверді. У маг¬ 
нітно-м’яких Ф. висока початкова 
і макс. магнітна проникність, ма¬ 
ла коерцитивна сила, невеликі 
втрати на гістерезис. Такими Ф. 
є залізо і його сплави з кремнієм 
(напр., трансформаторна сталь), 
сплави заліза з нікелем і кобаль¬ 
том. Магнітно-твердим Ф. прита¬ 
манні високі значення коерцитив¬ 
ної сили, залишкової магн. ін¬ 
дукції і макс. магн. енергії. До 
магнітно-твердих ф. належать 
вольфрамова, кобальтова, хромис¬ 
та і вуглецева сталь, платинові 
сплави, сполуки кобальту з рід¬ 
кісноземельними елементами та 
ін. Ф. застосовують у вироби, маг- 
нітопроводів, постійних магнітів, 
осердь та ін. частин електро- і ра¬ 
діотех. пристроїв. 
ФЕРОМАГНІТНИЙ РЕЗОНАНС 
— електронний магнітний резо¬ 
нанс у феромагнетиках. Термін 
застосовується також до низько¬ 
частотного типу електронного маг¬ 
нітного резонансу у феримагне- 
тиках (див. Феримагнетизм). На 
відміну від електронного пара¬ 
магнітного резонансу, при Ф. р. 
електронні спінові моменти {спі¬ 
ни) атомів зразка внаслідок силь¬ 
ної обмінної взаємодії між собою 
здійснюють коливання як єдина 
система, а спонтанна намагніче¬ 
ність зразка приводить до різкого 
підсилення високочастотної маг¬ 
нітної сприйнятливості і до від¬ 
мінності ефективного магнітного 
поля у ньому від зовн. поля. Ф. р. 
використовують з дослідною ме¬ 
тою та у техніці надвисоких час¬ 
тот для створення вентилів, що 
перестроюються за частотою магн. 
полем, резонаторів тощо. 
Літ.: Вонсовский С. В. Магнетизм. 
М., 1971; Гуревич А. Г. Магннтньїй 
резонанс в ферритах и антиферромаг- 
нетиках. М., 1973. С. М. Рябченко. 
ФЕРОМОНИ — біологічно ак¬ 
тивні речовини, що виділяються 
тваринами в навколишнє середо- 

ФЕРОМОНИ 

Фернандель. 

Вимірювальний феро¬ 
динамічний прилад: 
1 — нерухома котушка; 
2 — магнітонровід; 
3 — осердя; 
4 — рухома котушка 
(оамка); 
5 — повітряний зазор. 

36' 
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ФЕРОСПЛАВИ 

Ферула вонюча: 
1 — гілка рослини; 
2 — квітка; 
3 — зонтик у плодах. 

вище і специфічно впливають на 
поведінку, фізіологічний і емоцій¬ 
ний стан або метаболізм ін. осо¬ 
бин того самого виду. Продуку¬ 
ються спеціалізованими залоза¬ 
ми — анальними, статевими, шкір¬ 
ними та ін. Ф. звичайно діють 
через нюху органи. Найкраще вив¬ 
чені статеві Ф. комах (належать 
гол. чин. до ненасичених аліфа¬ 
тичних ефірів або спиртів), які 
приваблюють або збуджують осо¬ 
бин протилежної статі на віддалі 
кількох кілометрів. Напр., самки 
непарного шовкопряда приваблю¬ 
ють самців за 4 км, павиноочко- 
вих — за 8—11 км. Існують Ф. 
«тривоги», які викликають реак¬ 
цію втікання, затаювання або, 
навпаки, агресивну реакцію і ко¬ 
лективний напад на ворога, напр. 
Ф. «тривоги» у риб містяться в 
шкірі, при її ушкодженні вони 
звільнюються і викликають реак¬ 
цію переляку у ін. риб. Викори¬ 
стовують Ф. для керування по¬ 
ведінкою тварин, боротьби з с.-г. 
і лісовими шкідниками. Див. та¬ 
кож Атрактанти. 
ФЕРОСПЛАВИ — сплави залі¬ 
за з іншим хім. елементом (рід¬ 
ше кількома), що відзначаються 
переважно високою концентрацією 
цього (ведучого) елемента. До Ф. 
умовно відносять також деякі 
сплави, що містять залізо лише 
у вигляді домішок (напр., силіко¬ 
марганець), і деякі метали та не¬ 
метали в технічно чистому вигля¬ 
ді (металевий марганець, криста¬ 
лічний кремній тощо). Найпоши¬ 
реніші сплави заліза з марганцем 
(феромарганець), кремнієм (феро¬ 
силіцій та ін.) і хромом (напр., 
ферохром). Розрізняють також Ф. 
легких металів (напр., феротитан), 
рідкісних металів (ферованадій, 
феровольфрам та ін.), рідкісно¬ 
земельних елементів (напр., фе- 
роцерій), важких металів (феро¬ 
нікель, ферокобальт) і неметалів 
(напр., феробор). Є екзотермічні 
Ф., що являють собою збрикето- 
вану суміш тонкоподрібнених 
сплавів і термітних добавок, напр. 
алюмінію. Особливий вид Ф.— 
дзеркальний чавун. Т-ра плавлен¬ 
ня Ф. звичайно нижча, ніж т-ра 
плавлення чистого (ведучого) еле¬ 
мента, внаслідок чого Ф. легше 
розчиняються у рідкому металі. 
Ф. одержують плавкою руди або 
рудного концентрату з флюсом 
і відновником переважно в електр. 
печах. Використовують для легу¬ 
вання, модифікування і розкис¬ 
лення сталі, чавуну, кольорових 
металів і сплавів. Щоб менше ви¬ 
горяв ведучий елемент, Ф. дода¬ 
ють звичайно в кінці плавки. 
Див. також Феросплавна промис¬ 
ловість. 
ФЕРОСПЛАВНА промисло¬ 
вість — галузь чорної металур¬ 
гії, підприємства якої виробля¬ 
ють різні види феросплавів і лі¬ 
гатур. В основному феросплави 
використовують для вироби, вуг¬ 
лецевих, низьколегованих, лего¬ 
ваних сталей і спец, сплавів. В 
незначній кількості їх застосову¬ 
ють у кольоровій металургії і хі¬ 
мічній промисловості. В доре- 
волюц. Росії феросплавів майже 
не випускали. Первістком Ф. п. 
в СРСР був Челябінський феро¬ 
сплавний з-д (тепер електромета- 

лург. комбінат), який став до ладу 
1931. За роки Рад. влади створено 
потужну Ф. п. У 1982 в країні 
на базі багатих сировинних ресур¬ 
сів діяло 10 великих спеціалізо 
ваних підприємств та 2 феросплав¬ 
ні цехи в складі металург, з-дів. 
Обсяг вироби, феросплавів у Рад. 
Союзі 1982 збільшився порівня¬ 
но з 1970 в 1,7 раза. УРСР дає 
(1982) бл. 47 % загальносоюзного 
випуску феросплавів. У республі¬ 
ці виробляють в основному крем¬ 
нієві, марганцеві й хромисті фе¬ 
росплави. На Україні працюють 
потужні Запорізький, Стахановсь- 
кий, Нікопольський феросплавні 
з-ди. На з-дах встановлено авто¬ 
матизовані електр. печі потуж¬ 
ністю до 65 тис. кВа; вперше в 
СРСР освоєно вироби, фероспла¬ 
вів у закритих печах, вакуумуван¬ 
ня феросплавів; застосовують са- 
мообпалювані електроди. Освоєно 
випуск особливо високоякісного ва- 
куумтермічного ферохрому, якіс¬ 
них силікомарганцю, силікокаль¬ 
цію, азотованого феромарганцю* 
На Україні питаннями вдоско¬ 
налення феросплавного вироби, 
займаються Спеціальних сталей, 
сплавів і феросплавів українсь¬ 
кий науково-дослідний інститут, 
Дніпропетровський металургій¬ 
ний інститут та інші. 

М. О. Терещенко. 
ФЕРРАРА — місто на Пн. Італії. 
Адм. ц. пров. Феррара в області 
Емілія-Романья. Вузол з-ць і ав¬ 
тошляхів. 155 тис. ж. (1976). Най¬ 
розвинутіша хім. і нафтохім. 
пром-сть (у т. ч. вироби, пластмас, 
барвників, мінеральних добрив, 
синтетичного каучуку). Підпри¬ 
ємства заг. машинобудування, по 
вироби, алюм. напівфабрикатів, 
скляної, взут., текст., швейної та 
харчосмакової (особливо борошно¬ 
мельної, цукр. і спиртової) галу¬ 
зей. Ун-т (з 1391). Музеї: архе- 
ол. нац., нац. пінакотека. Архіт. 
пам’ятки 12—16 ст. У 15—16 ст. 
Ф. була одним з найважливіших 
політ, і культур, центрів Відрод¬ 
ження (з Ф. пов’язана творчість 
поетів Аріосто, Тассо, а також 
художників феррарської школи). 
Ф. відома з 8 ст. 
ФЕРРАРСЬКА ШКбЛА — італ. 
школа живопису доби Відроджен¬ 
ня. Склалася в м. Феррарі під 
впливом творчості А. Мантеньї, 
П’єро делла Франческа. Найбіль¬ 
шого розвитку досягла в 2-й поло¬ 
вині 15 ст. Представники: худож¬ 
ники — К. Тура, Ф. дель Косса, 
Е. Роберті, Гарофало, брати Б. 
і Д. Доссі та ін. Для творів майст¬ 
рів Ф. ш. характерні риси пізньої 
готики і раннього Відродження, 
експресивність образів, різкість і 
жорсткість форм. В середині 16 
ст. Ф. ш. занепала. 
Ф Е Р Р £ Й Р А ГбМІШ (Гоміш 
Феррейра; Сотез Ееггеіга) Жозе 
(н. 9.VI 1900, Порту) — португ. 
поет, прозаїк, публіцист, компози¬ 
тор. Один з визначних представни¬ 
ків неореалізму (напряму, що 
згуртував кращі сили нац. анти¬ 
фашист., демократичної інтелі¬ 
генції). Автор збірок віршів «Гір¬ 
ські лілеї» (1918), «Вдалині» 
(1921), шести книг «Поезія» (1948 
—75), антифашист, роману-алего- 
рії «Чудесні пригоди Жоана Смі¬ 
ливця» (1963), кількох збірок 

оповідань. Враження від поїздки 
до Рад. Союзу (1975) лягли в осно¬ 
ву поеми «В СРСР» (1978), яка сла¬ 
вить країну соціалізму. В кін. 
70-х рр. вийшло зібрання його тво¬ 
рів «Поет у борні». Провідна те¬ 
ма творчості Ф. Г — людина 
праці з її переживаннями, перемо¬ 
гами, прагненням миру і щастя 
на всій землі. 
Те.: Рос. перекл.— Чудесньїе 
приключения Жоана Смельчака. М., 
1971; В СССР. «Иностранная литера- 
тура», 1980, МЬ 4. 

В. С. Харитонов. 
ФЕРРЄР ГУАРДІЯ (Ееггег Сиаг- 
біа) Франсіско (10.1 1859, Алелья, 
поблизу Барселони — 13-Х 1909, 
Барселона) — ісп. просвітитель і 
педагог. За політ, поглядами — 
дрібнобурж. республіканець. У1901 
на противагу засиллю католицтва 
в школах Іспанії відкрив у Бар¬ 
селоні світську школу, яка стала 
просвітит. антиклерик. центром. 
За її зразком в ін. місцях країни 
було відкрито ряд подібних закла¬ 
дів. Через переслідування за респ. 
і антиклерикальну діяльність Ф. 
Г. двічі (1886 й 1907) емігрував до 
Франції. Під час повстання в Бар¬ 
селоні 1909 проти колоніальної 
війни в Марокко Ф. Г. було об¬ 
винувачено в орг-ції повстання й 
розстріляно. |с« А. Литеиное] 

ФЕРРбРО (Геггего; Віллі (21.У 
1906, Портленд, СІЛА — 23. III 
1954, Рим) — італ. диригент. 
Виступати з концертами почав у 
шестирічному віці. В 1924 закін¬ 
чив Віденську академію музики 
і сценічної майстерності. Працю¬ 
вав у Мілані. Багато гастролював, 
у т. ч. в Росії (1913) та СРСР 
(1935—36, 1951, 1952, зокрема 
на Україні). Автор симф. поем, 
камерних інструм. творів. Був 
членом Всесвітньої Ради Миру. 
ФбРСМАН Олександр Євгено¬ 
вич [27.Х (8.XI) 1883, Петербург— 
20.V 1945, Сочі, похований у Моск¬ 
ві] — рад. геохімік і мінералог, 
акад. АН СРСР (з 1919). Закінчив 
Моск. ун-т (1907). З 1912 працю¬ 
вав у системі Академії наук: стар¬ 
шим охоронцем, з 1919 — дирек¬ 
тором Мінералогічного музею в 
Петербурзі, Мінералогічного ін-ту, 
Геохім. ін-ту та Ін-ту геол. наук 
у Москві. Очолював Комісію по 
вивченню продуктивних сил при 
АН СРСР. Був організатором ба¬ 
гатьох н.-д. установ (у т. ч. Ураль¬ 
ського філіалу АН СРСР). У 
1927—29 — віце-президент АН 
СРСР. З 1934 — член Президії 
АН СРСР. Провадив досліджен¬ 
ня родовищ мінералів та ін. корис¬ 
них копалин на Кольському п-ові 
(за його участю було відкрито родо¬ 
вища апатиту та мідно-нікелевих 
руд), в Карелії, на Уралі, Алтаї, 
в Серед. Азії, на Україні (зокрема, 
в Криму і на Волині), а також у 
країнах Зх. Європи. Ф.— один з 
основоположників геохімії, від¬ 
крив осн. її закони. Широко відо¬ 
мий як популяризатор наук, знань 
з геохімії та мінералогії; автор 
ряду наук, і наук.-популярних 
творів. На честь Ф. названо міне¬ 
рали ферсміт і ферсманіт. Наго¬ 
роджений орденом Трудового Чер¬ 
воного Прапора. Премія імені 
В. І. Леніна, 1929. Державна пре¬ 
мія СРСР, 1942. 
Те.: Избранньїе трудьі, т. 1—7. М.— 
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Л., 1952—62; Укр. перекл.— 
Цікава мінералогія. К.— Львів, 1948. 
Літ.: Перельман А. И. Александр 
Евгеньевич Ферсман. М.,и 1968. 
ФЙРСТЕР (Роегзіег) Йосеф Бо- 
гуслав (ЗО.ХІІ 1859, Прага — 29.У 
1951, Вестець) — чес. композитор, 
педагог, муз. критик, нар. арг. 
ЧССР (з 1945). У 1882 закінчив 
Празьку органну школу. Викла¬ 
дав у Гамбурзі (1901), Відні 
(1903—18) та Празі (з 1919 — про¬ 
фесор консерваторії, 1922—31 — 
Школи майстрів при цій консерва¬ 
торії). В 1931—39 очолював Чес. 
академію наук і мистецтв. Автор 
6 опер (у т. ч. «Дебора», 1891; 
<Єва», 1897; «Дурень», 1936, за мо¬ 
тивами казок Л. Толстого), 5 сим¬ 
фоній, ін. оркестрових та камерно- 
інструм. творів, хорової музики. 
Ф. використовував у своїх творах 
укр. пісенні мелодії, на їхній ос¬ 
нові створив «Українську пісню» 
для хору з фортепіано. 
ФЕРТЙЛЬНІСТЬ (від лат. їегіі- 
ІІ5 — плодючий) — здатність зріло¬ 
го організму давати життєздатних 
нащадків. Під Ф. розуміють і 
репродуктивну здатність (здат¬ 
ність до розмноження; див. також 
Репродуктивні органи). Ф. за¬ 
лежить від віку тварин, фізіол. 
стану організму, умов зовн. сере¬ 
довища. На Ф. впливають гормо¬ 
нальні фактори, напр. недостача 
гормонів передньої частки гіпофі¬ 
за у вагітних самок спричинює 
атрофію зародка, вітаміни, напр. 
авітаміноз Е спричинює загибель 
зародка, а в самців — дегенерацію 
епітеліальних клітин, сім’япрово¬ 
дів та атрофію сім’яників. Див. 
також Стерильність, Безплід¬ 
ність. 

ФЕРУЛА (Еегиіа) — рід багато¬ 
річних трав’янистих рослин роди¬ 
ни зонтичних. Листки перистороз- 
січені. Квітки дрібні, жовті, зіб¬ 
рані в зонтики. Плід — двосім’ян¬ 
ка. Понад 130 видів, пошир, в 
Європі, Азії і Пн. Африці. В 
СРСР — бл. 100 видів, з них в 
УРСР — три. В степах і на схилах 
росте Ф. східна (Е. огіепіаііз); 
на солонцях і степових схилах — 
Ф. татарська (Е. Іаіагіса); в Степу 
(на Пн. Сх. Ворошиловгр. обл.), 
на Пн. і Сх. Криму — Ф. каспій¬ 
ська (Е. сазріса). Серед Ф. є 
смолоноси, камеденоси й ефіро¬ 
носи. Смоли й камеді одержують 
з Ф. вонючої (Е. азза-ГоеІісІа), Ф. 
камеденосної (Е. £ішю5а, Е. £а1- 
ЬапіИиа) та ін. З Ф. мускусної 
(Е. шозсЬаІа) добувають т. з. рос¬ 
линний мускус. Сік Ф. вонючої 
використовують у медицині як 
протиспазматичний засіб. 
ФЕС — місто на Пн. Марокко, 
адм. ц. провінції Фес. Залізнична 
станція, вузол автошляхів. 321 
тис. ж. (1973). Підприємства ме- 
талообр. (зокрема з-д по виготов¬ 
ленню військового спорядження), 
текст., деревообр., харчосмакової 
(борошномельної, олійницької, ово¬ 
чеконсервної) пром-сті. Кустарне 
виготовлення виробів з шкіри, 
шовку, металу (зокрема, посуду) 
тощо. 2 ун-ти (у т. ч. Карауїн, 
засн. у 9 ст.). Музеї мароккан¬ 
ського мистецтва та зброї. Реліг. 
центр країни. Архіт. пам’ят¬ 
ки 9—17 ст. Ф. засн. 789. 
ФЕСЄНКО Іван Федорович [15 
(27).У 1846, с. Баранівка, тепер 

Шишацького р-ну Полтав. обл.— 
січень 1882] — революц. народник. 
Навчався в Петерб. ун-ті. Був 
близький до чайковців. У 1872— 
74 разом з Д. А. Лизогубом двічі 
виїздив за кордон для знайомства 
із зх.-європ. робітн. рухом. Зу¬ 
стрічався з К. Марксом і Ф. Ен¬ 
гельсом. Був обізнаний з їхніми 
працями. Організатор народниць¬ 
ких гуртків у Петербурзі (1874, 
1876) та Києві (1874—75). В черв¬ 
ні 1875 Ф. заарештовано за со¬ 
ціалістичну пропаганду в с. Олек¬ 
сандрівні Катеринославської губ. 
Один з перших побачив неспро¬ 
можність народницької ідеології. 
В 1876—78 читав лекції з політ, 
економії серед робітників Петер¬ 
бурга. Влітку 1878 у зв’язку з хво¬ 
робою переїхав до Одеси, де про¬ 
довжував вести революц. роботу. 
В січні 1880 Ф. було заарештова¬ 
но. Під час відправки на заслання 
помер. С. О. Сосновчик. 
ФЕСЄНКО Сергій Леонідович 
(н. 29.1 1959, м. Кривий Ріг) — 
укр. рад. спортсмен-плавець, засл. 
майстер спорту (з 1978). Член 
КПРС з 1982. Олімпійський чем¬ 
піон (1980, батерфляй, дистанція 
200 м), чемпіон Європи (1977, 
1981), чемпіон СРСР (1977—82), 
чемпіон VII та VIII Спартакіад 
народів СРСР. Нагороджений ор¬ 
деном Дружби народів. 
ФЕСЄЙКОВ Василь Григорович 
[1 (13). І 1889, Новочеркаськ — 
12.III 1972, Москва] — рад. астро¬ 
ном, акад. АН СРСР (з 1935) і 
АН Каз. РСР (з 1946). Закінчив 
(1911) Харків, ун-т, захистив док¬ 
торську дисертацію в Сорбонні 
(1914). У 1915—20 працював у 
Харків, ун-ті. Один із засновни¬ 
ків Рос. астрофіз. ін-ту (1923— 
ЗО — директор), пізніше — Астро¬ 
номічного ін-ту ім. П. К. Штерн- 
берга (1936—39 — директор). 
V 1942 організував Астрофіз. ін-т 
АН Каз. РСР, яким керував до 
1964. У 1936—37 був головою 
Астрономічної ради АН СРСР, 
з 1945 — Комітету по метеоритах 
АН СРСР. 
Осн. праці присвячені атм. опти¬ 
ці, астрофізиці та космогонії. До¬ 
сліджував зодіакальне світло та 
протисяйво, сонячну корону, сві¬ 
чення нічного неба, космічну ре¬ 
фракцію, вплив зір на рух комет, 
ряд проблем метеоритики й метеор¬ 
ної астрономії, висунув гіпотезу 
корпускулярного випромінювання 
зір і утворення їх з міжзоряного 
газопилового середовища; розро¬ 
бив критерій припливної стійкості 
небесних тіл, що пояснює багато 
особливостей будови Сонячної си¬ 
стеми, утворення й еволюцію га¬ 
лактичних об’єктів. Нагороджений 
З орденами Леніна, орденом Тру¬ 
дового Червоного Прапора, меда¬ 
лями. 
ф£СІН Іван Іванович [н. 11 (24). 
VI 1904, хут. Муравльов, тепер 
Білокалитвинського р-ну Ростов, 
обл.] — рад. військ, діяч, гене¬ 
рал-майор (1943), двічі Герой Рад. 
Союзу (березень, листопад 1943). 
Член КПРС з 1929. В Рад Армії 
з 1926. В 1941 закінчив Військ, 
академію ім. М. В. Фрунзе. Під 
час Великої Вітчизн. війни 1941— 
45 командував полком, бригадою 
і д-зією на Зх., Пн.-Зх., Ворон., 
Пд.-Зх. і 3-му Укр. фронтах. У 

1949 закінчив Академію Генштабу. 
З 1950 — старший викладач цієї 
академії. З 1965 — в запасі. На¬ 
городжений 2 орденами Леніна, 
2 орденами Червоного Прапора, ін. 
орденами, медалями. 
ФЕССАЛІЯ — історична область 
у серед, частині Греції. В епоху 
бронзи переважаючим населенням 
були ахейці. З поч. 2-го тис. до н. е. 
у Ф. виникли ранньокласові д-ви. 
В 12 ст. до н. е. в Ф. оселилося 
епірське плем’я фессалів, яке під¬ 
корило місц. населення. В 5 ст. 
до н. е. в результаті боротьби де- 
моса проти аристократії в окре¬ 
мих містах Ф. було встановлено 
тиранію. В 4 ст. до н. е., за тирана 
м. Фер Ясона, було об’єднано всю 
Ф. В період 352—344 до н. е. тер. 
Ф. завоювала Македонія. В 197 
до н. е. Ф. потрапила під вплив 
Старод. Риму (148 до н. е. ввійшла 
до рим. провінції Македонія). 
В 395—1396 Ф. була в складі Ві¬ 
зантії. 1396—1881 — Османської 
імперії, з 1881 — в складі Греції. 
ФЕССАЛдНІКИ, Фессалоніка 
(слов’ян. Солунь) — давня назва 
теперішнього грец. м. Салоніки. 

ФЕТИШИЗМ 

ФЕСТИВАЛЬ (франц. Гезііуаі, 
від лат. Гезііуиз — веселий) — 
масове свято, яке включає показ 
досягнень у галузі музики, театру, 
кіно, естради. Виникли у Велико¬ 
британії на поч. 18 ст. У 20 ст. 
набули поширення міжнар. Ф. 
(муз., театр., кінофестивалі то¬ 
що). Велике значення в боротьбі 
за мир мають Всесвітні фестива¬ 
лі молоді та студентів. 
Ф Е Т Афанасій Афанасійович 
[Шеншин; 23.XI (5.ХІІ) 1820, с. 
Новосьолки, тепер Мценського 
р-ну Орлов. обл.— 21.XI (З.ХІІ) 
1892, Москва] — рос. поет, член¬ 
кор. Петерб. АН (з 1886). У 1845 
—59 — на військовій службі; пере¬ 
бував, зокрема, на Єлизаветград- 
щині (тепер Кіровогр. обл.). Пер¬ 
ша зб. — «Ліричний пантеон» 
(1840). Літ. визнання Ф. здобув у 
середині 50-х рр. В 1883—91 ви¬ 
пустив чотири збірки під заг. наз¬ 
вою «Вечірні вогні». Писав вірші 
в античному дусі («Вакханка», 
«Діана», «Зевс»), ліричні поезії 
(«Старі листи», «АНег е§о»). Ф. 
властиві поетизація природи та 
людських почуттів, музичність вір¬ 
ша («Село», «Сніги», «Майська 
ніч», «На Дніпрі в повінь»). При¬ 
хильник теорії «чистого ми¬ 
стецтва». Автор мемуарів. Окремі 
вірші Ф. поклали на музику М. 
Римський-Корсаков, С. Танєєв та 
ін. Перекладав твори античних 
і зх.-європ. поетів. 
Те.: Вечерние огни. М., 1981; Укр. 
перекл.— [Вірші]. В кн.: Ан¬ 
тологія російської поезії в українських 
перекладах. К., 1925. 

О. В. Бобир. 

ФЕТИШЙЗМ (франц. ГеІісЬізше, 
від португ. Гекісо — амулет) — 
1) Одна з ранніх форм релігійних 
вірувань, яка полягає в поклонін¬ 
ні предметам неживої природи (фе¬ 
тишам), уособленні їх і наділенні 
надприродними властивостями. Ви¬ 
ник за первіснообщинного ладу. 
Різновидом Ф. була віра в чак¬ 
лунські властивості амулетів і 
талісманів. Поряд з анімізмом, 
тотемізмом та ін. ранніми реліг. 
віруваннями Ф. був ступенем на 
шляху до виникнення в класовому 

В. Г. Фесенков. 

І. І. Фес і а. 

А. А. Феї. 
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ФЕТІДА 

І* С. Фефер. 

' С. І* Филимонов. 

Фетіда на дельфіні. 
Скульптура Е. Вольфа 
Мармур. Близько 1834 
Державний Ермітаж > 
Ленінграді. 

суспільстві віри в божество. Культ 
предметів і явищ природи існує 
й досі у релігіях, зокрема у хри¬ 
стиянстві у вигляді культу хре¬ 
ста, ікон, мощей, в ісламі — покло¬ 
ніння -«чорному каменю» в Мецці 
тощо. Переносно — сліпе по¬ 
клоніння чомусь, обожнювання. 
2) Товарний Ф.— явище, 
властиве товарно-капіталістично¬ 
му господарству. Полягає в на¬ 
діленні продуктів праці — то¬ 
варів якимись особливими вла¬ 
стивостями, зумовленими уречев¬ 
ленням соціальних відносин і 
персоніфікацією речей. Насправ¬ 
ді ці властивості являють собою 
суспільні виробничі відносини, що 
уречевлюються в товарі в процесі 
товарного виробництва, заснова¬ 
ного на приватній власності на за¬ 
соби вироби. Найвищого роз¬ 
витку товарний Ф. досяг за імпе¬ 
ріалізму. З найбільшою силою Ф. 
проявляється в культі грошей, 
т. з. грошовий Ф., що є найвищим 
ступенем опредметнення виробни¬ 
чих відносин. 
ФЕТГДА (0т£) — у грец. міфоло¬ 
гії морська богиня, найвідоміша 
з нереїд, дружина Пелея, мати 
Ахілла. На весіллі Пелея і Ф. 
богиня чвар Еріда, яку вони забу¬ 
ли запросити, помстилася, кинув¬ 
ши на стіл яблуко розбрату, що 
призвело до Троянської війни. 
ФЕТГДА — супутник Сатурна. 
Те саме, що й Тефгя. 
ФЕТР (франц. Іеиіге — повсть) — 
матеріал, одержуваний валянням 
пуху кролів і зайців, відходів хут¬ 
ра звірів ін. порід, а також тонкої 
і напівгрубої вовни (іноді з доміш¬ 
ками хім. волокон). Розрізняють 
Ф. гладенький і ворсовий. Ворсо¬ 
вий Ф. буває з довжиною ворсу 
менше 0,5 мм («під замшу»), 
0,5—1,5 (коротковорсовий), 1,5— 
2,5 («велюр») і 3—12 мм (дов- 
говорсовий). З Ф. виготовляють 
головні убори, валянки, з фетро¬ 
вих стрічок викроюють деталі взут¬ 
тя, тех. вироби (фільтри, проклад¬ 
ки тощо). 
ФЙФЕР Іцик [Ісак Соломонович; 
10 (23).IX 1900, м. Шпола, тепер 
Черкас, обл.— 12.VIII 1952] — 
євр. рад. письменник. Член Кому¬ 
ністичної партії з 1919. Учасник 
громадян, і Великої Вітчизн. воєн. 
Почав друкуватися 1919. Перша 
зб.— «Тріски» (1922). Збірка «Про 
себе й про таких як я» (1924), пое¬ 
ми «Іосл Шіндер» (1924), «Смерть 
Іллі» (1928) — про громадян, вій¬ 
ну, про героїзм рад. людей у бо¬ 
ротьбі за владу Рад. Будівництву 
соціалізму присвячені поеми «Ка¬ 
мінь до каменя» (1925), «Знайдені 
іскри» (1928), «Пласти» (1934). 
Автор роману у віршах «Великі 
кордони» (1939), п’єс «Сажотрус» 
(1926), «Сонце не згасає» (1947), 
«Здорові були!» (1948) та публі¬ 
цистичних статей. У роки Великої 
Вітчизн. війни писав патріотичні 
вірші, поеми, балади. Перекла¬ 
дав євр. мовою вірші Т. Шевчен¬ 
ка, І. Франка, П. Тичини, М. 
Рильського, В. Сосюри, М. Бажа¬ 
на. Нагороджений орденом Трудо¬ 
вого Червоного Прапора, меда¬ 
лями. 
Те.: Укр. перекл- Лірика. К., 
1934; Скарб. К., 1937; Джерела. 

' Поезії. Львів, 1940; Вітчизна в бою. 
Воронеж. 1942; Рос. перекл. — 

Стихи и позмьі. М., 1958; Стихи. 
М., 1969. Г. І. Полянкер. 
ФбХНЕР (РесЬпег) Густав Тео- 
дор [19. IV 1801, Грос-Зерхен, поб¬ 
лизу Мускау, тепер на тер. НДР, 
— 18.XI 1887, Лейпціг] — нім. фі¬ 
лософ, фізик, психолог, письмен¬ 
ник. За освітою лікар. У 1834—40 
— професор фізики Лейпцігсько- 
го ун-ту. Заклав основи психо¬ 
фізики, від якої прийшов до побу¬ 
дови світогляду на емпіричних 
засадах. Дотримувався позиції 
психофізичного паралелізму. Один 
з авторів Вебера — Фехнера зако¬ 
ну. Вказував на необхідність ато¬ 
містичної гіпотези для емпіричних 
наук і натурфілософії. Пов’язу¬ 
вав причинність і доцільність. Виз¬ 
навав існування душі не тільки 
в людини й тварин, а й у рослин і 
неживих тілах (див. Панпсихізм). 
У наук, працях Ф. поєднано стро¬ 
гий експеримент і нестримну фан¬ 
тастичність. в. А. Роменець. 
ФЕХТУВАННЯ (від нім. £есЬ- 
Іеп — битися холодною зброєю) — 
1) Двобій холодною зброєю. Відо¬ 
мий з 2-го тис. до н. е. в Індії та 
Єгипті. В Стародавніх Греції та 
Римі Ф. мало військово-утилітар¬ 
не й видовищно-ігрове значення. 
В середні віки найбільшого роз¬ 
витку досягло дуельне Ф. (Іспа¬ 
нія, Італія, Франція, Німеччина). 
У 18—19 ст. Ф., залишаючись за¬ 
собом військ, підготовки, форму¬ 
ється як вид спорту. 2) Вид спор¬ 
ту, регламентований правилами 
двобою на одному з видів холодної 
спорт, зброї — рапірі, шаблі, шпа¬ 
зі. Осн. правила змагань з Ф. 
склалися у 2-й пол. 19 ст. Сучас. 
програма офіційних змагань вклю¬ 
чає особисті й командні турніри 
чоловіків і жінок (тільки на рапі¬ 
рах). У поєдинку на рапірах доз¬ 
воляються уколи в тулуб; шаблях 
— вище пояса, крім потилиці; 
шпагах — у всі частини тіла, крім 
потилиці. Двобій проводиться в 
спец, костюмах і масках, на 
доріжках розміром 2 X 12 м (на 
рапірах) або 2 X 18 м (на шпагах, 
шаблях). Переможцем вважається 
спортсмен, який першим завдав 
обумовлену правилами змагань 
кількість уколів (5—10 — чолові¬ 
ки, 4—8 — жінки) за певний про¬ 
міжок часу (6—12 хв — чоловіки, 
5—10 хв — жінки). З 1896 Ф. вхо¬ 
дить до програми Олімпійських 
ігор (для жінок — з 1924). В 1906— 
36 проводилися чемпіонати Євро¬ 
пи, з 1937 — щороку чемпіонати 
світу, з 60-х рр.— особисті й ко¬ 
мандні змагання на Кубок Євро¬ 
пи. Чемпіонати СРСР проводяться 
з 30-х рр., з 1943 — щороку. В 
1925 засн. всесоюзну секцію Ф. 
(з 1958 — Федерація Ф. СРСР), 
яка з 1952 входить до складу Між- 
нар. федерації Ф. (ФІЕ, засн. 
1913). З 1952 рад. спортсмени бе¬ 
руть участь у Олімпійських іграх. 
Серед олімпійських чемпіонів — 
рад. спортсмени В. Жданович 
(1960, 1964), О. Бєлова (1968, 1972, 
1976), В. Кровопусков (1976), у 
т. ч. укр.— Г. Крисс (1964), В. 
Сидяк (1968, 1972, 1976) та В. 
Смирнов (1980). В 1958—82 рад. 
фехтувальники 22 рази завойову¬ 
вали «Великий приз націй» (за 
загальнокомандну перемогу на 
чемпіонатах світу). Ф. на шпагах 
входить до програми змагань су¬ 

час. п’ятиборства. В СРСР існу¬ 
ють нац. види Ф.: нанайське — на 
жердинах, грузинське (парикаоба) 
— на мечах з щитом тощо. 

В. С. Келлер. 
ФЕЦЦАН, Феззан— історична об¬ 
ласть у Лівії. За Геродотом, у Ф. 
жили давні племена гарамантів, 
уммідійців та ін. В 7 ст. тер. ф. 
заселяли араби, поширився іслам. 
У середні віки Ф. входив до скла¬ 
ду різних середньовічних араб, 
д-в. У кін. 16 ст. Ф. захопила 
Османська імперія, 1930 — Іта¬ 
лія. Під час 2-ї світової війни 
тер. Ф. 1943 окупували франн. 
війська (виведені 1956). З 1951 
Ф.— в складі незалежної Лівії. 
ФЄЩЕНКО Микола Михайлович 
(н. 6.У 1936, м. Дятьково, тепер 
Брян. обл.) — укр. рад. архітек¬ 
тор, засл. арх. УРСР (з 1981). 
Член КПРС з 1972. Навчався в 
Київ, інженерно-буд. ін-ті (1959— 
65). Твори: оранжерейно-лабора¬ 
торні комплекси Бот. садів АН 
УРСР у Донецьку (1969—74) та 
в Києві (1977—80), будинок Му 
зею Возз’єднання України з Ро¬ 
сією в м. Переяславі-Хмельницько 
му (1981); архіт. частини до 
Пагорбу Слави на честь рад. вої¬ 
нів, які загинули під час визволен¬ 
ня Прикарпаття 1944 в м. Калуші 
(1970), до пам’ятних знаків на 
честь 325-річчя возз’єднання Ук¬ 
раїни з Росією в м. Переяславі- 
Хмельницькому (1981) та на честь 
1500-річчя Києва (1982) в Києві, 
пам’ятника В. І. Леніну в Переяс- 
лаві-Хмельницькому (1982). Член 
авторського колективу меморіаль 
ного комплексу «Український дер¬ 
жавний музей історії Великої Віт¬ 
чизняної війни 1941—45 років» V 
Києві (1981). 
ФИЛИМбНОВ Сергій Іванович 
(н. 26.1 1926, с. Коров’є Болото, 
тепер Урицького р-ну Орлов. обл.) 
— рос. рад. актор, нар. арт. УРСР 
(з 1976). Член КПРС з 1954. Піс¬ 
ля закінчення 1951 Держ. ін-ту 
театр, мистецтва ім. А. В. Луначар- 
ського у Москві (педагог — Й. М. 
Раєвський) працював до 1953 в 
Ногінському театрі (Моск. обл.). 
З 1953 — в Київ. рос. драм, теат¬ 
рі ім. Лесі Українки. Серед ро¬ 
лей — Крутицький («На всякого 
мудреця доволі простоти» 0. 
Островського), Швиденко («Соло 
на флейті» І. Микитенка), Брай- 
ко («Хто за? Хто проти?» П. Загре- 
бельного і М. Рсзниковича), Ем- 
мет («Дивна міссіс Севідж» Дж. 
Патрік) та ін. З 1964 викладає в 
Київ, ін-ті театр, мистецтва ім. І. 
Карпенка-Карого. Нагороджений 
орденами Трудового Червоного 
Прапора, «Знак Пошани», меда¬ 
лями. С. М. Грт. 

ФИЛЙПОВ Гриша (н. 13. VII 
1919, Кадіївка, тепер м. Стаханов 
Ворошиловградської області) — 
болг. держ. діяч, Герой Соціалі¬ 
стичної Праці НРБ (1979). Член 
Болг. компартії (БКП) з 1940. 
Н. в сел. сім’ї болг. емігрантів. У 
1936 сім’я повернулася на батьків¬ 
щину. В 1938—40 навчався в Со¬ 
фійському ун-ті. В 1941 за рево- 
люц. діяльність засуджений мо- 
нархо-фашист. судом до 15 років 
тюремного ув’язнення. Після пере¬ 
моги соціалістичної революції в 
Болгарії 1944 працював у парт, і 
держ. апараті. Здобув вишу екон. 
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освіту в Москві (ін-т ім. Плеха- 
нова). Кандидат екон. наук. З 
липня 1971 по березень 1982 — 
секретар ЦК БКП. З червня 1981— 
голова Ради Міністрів НРБ. У 
1962 обраний кандидатом у члени 
ЦК БКП, 1966 — членом ЦК БКП. 
З липня 1974 — член Політбюро 
ЦК БКП. З 1966 — депутат Нар. 
зборів НРБ. У 1971—81 — член 
Держ. Ради НРБ. 
ФИЛИПбВИЧ Іван (рр. н. і см. 
невід.) — укр. гравер 18 ст. Пра¬ 
цював у Львові між 1745 і 1763. 
В ілюстраціях до львів. видан¬ 
ня «Іфікиієрополітики» (1760) 
наслідував Н. Зубрицького. До 
кращих творів Ф. належить порт¬ 
рет І. Сапеги, обрамлений орна¬ 
ментом у стилі рококо. 
ФИЛИГЮВИЧ (Пухальський) 
Лаврентій (Лавриш; р. н. невід.— 
1610) — укр. живописець. Жив у 
Краківському передмісті Львова. 
В ранній період творчості належав 
до ювелірно-малярського цеху. 
Вважають, що Ф. є автором гравю¬ 
ри з зображенням євангеліста Луки 
в <Апостолів, виданому у Львові 
1574 І. Федоровгш. 
ФИЛИПбВИЧ Павло Петрович 
[8(20)) IX 1891, с. Кайтанівка, тепер 
Катеринопільського р-ну Черкас, 
обл.— З.ХІ 1937] — укр. рад. по¬ 
ет і літературознавець. Закінчив 
колегію П. Галагана в Києві та 
Київ. ун-т. Укр. мовою почав дру¬ 
куватися з 1919 в журн. <Муза- 
гет>. У 20-х рр. належав до «нео- 
класиків», що позначилося на йо¬ 
го творчості (зб. поезій «Земля 
і вітер», 1922; «Простір», 1925). 
Працював над висвітленням рос.- 
укр. літ. зв’язків («Шевченко і 
декабристи», 1926; «Пушкін в ук¬ 
раїнській літературі», 1927, та ін.), 
досліджував творчість І. Фран¬ 
ка, Лесі Українки, О. Кобилян- 
ської («З новітнього українського 
письменства», 1929), питання лі¬ 
тературознавства («Українське лі¬ 
тературознавство за 10 років ре¬ 
волюції», 1928). 
ФИНЬ — дрібна розмінна монета 
Китайської Народної Республіки, 
дорівнює Уюо юаня, або 7іо цзяо. 
ФЙЧЕВ Никола (Уста Колю Фи- 
чето; 1800, Дряново— 1881, Тирно- 
во) — болг. архітектор, представ¬ 
ник худож. культури періоду 
болг. Відродження. Будівлям Ф. 
властиві мальовничість і вишука¬ 
ність форм, гармонійне поєднан¬ 
ня з навколишнім середовищем. 
Споруди: заїжджий двір Хаджі 
Николи в Тирново (1858—62), міст 
на р. Янтра біля м. Бяла, церква 
св. Трійці в Свиштові (обидві — 
1865—67), церква Константина та 
Єлени в Тирново (1872—74), кри¬ 
тий міст на р. Осим у м. Ловеч 
(обидві — 1872—74). 
ФіАЛЕК (Ецаїек) Гіполит (Іпо- 
лит Михайлович; 13.VIII 1875, 
Радзинь, тепер ПНР — 1936, Оде¬ 
са) — учасник боротьби за владу 
Рад на Україні, польс. революціо¬ 
нер. З 1900 — член Соціал-демо¬ 
кратії Королівства Польського 
і Литви, з 1927 — член ВКП(б). 
Учасник революц. подій 1905—07 
в Польщі. З 1916 працював на 
київ, заводі «Арсенал». Після 
Лютневої революції 1917 — у Чер¬ 
воній гвардії. В 1917 — член Ки¬ 
їв. Ради робітн. депутатів. Деле¬ 
гат 2-го Всерос. з’їзду Рад. Один 

з керівників Київського січневого 
збройного повстання 1918. В 1918 
—26 — на підпільній роботі в 
Польщі. З 1927 жив на Україні. 
Працював у рад. органах і в ре¬ 
дакції газ. <Комуніст> (Харків). 
ФІАЛКА, віола (Уіоіа) — рід ба¬ 
гаторічних, рідше — дво- або 
однорічних трав’янистих рослин, 
іноді напівкущів родини фіалко¬ 
вих. Листки цілісні, зібрані в 
прикореневу розетку або чергові. 
Квітки різного забарвлення, не¬ 
правильні. Плід — коробочка. Бл. 
500 видів, пошир, в усіх частинах 
світу. В СРСР бл. 100 видів, з них 
в УРСР — понад ЗО, ростуть у 
лісах, степах, на луках, болотах. 
Деякі види Ф. та їхні гібриди куль¬ 
тивують як декоративні: Ф. ал¬ 
тайську (V. акаіса). Ф. запашну 
(V. обогаїа), Ф. триколірну, або 
братки. Використовують для 
клумб і бордюрів. Л. М. Яременко. 

ФІАЛКГВСЬКИИ Степан Гера¬ 
симович [1734, Київ — 27.1 (7.ІІ) 
1772, Новгород] — укр. лікар. 
Навчався у Київ, академії (1746— 
55), медичній школі при Петерб. 
сухопутному госпіталі (1755—59) 
та в Лейденському ун-ті, де 1765 
захистив докторську дисертацію 
«Про діяння шлунка на прийняту 
їжу». Того ж року видав у Лейде- 
ні працю «Про метод вивчення ме¬ 
дицини». З 1766 перебував на 
військ, службі в рос. армії (пра¬ 
цював дивізійним доктором, а 
потім в Петерб. сухопутному гос¬ 
піталі). В 1771 відряджений в Нов¬ 
город для організації карантинних 
протичумних заходів, м .К .Борг дій. 
фіАлков Яків Анатолійович 
(Нафтулович) [8 (20).XI 1895, 
Київ — 16.XI 1958, там же] — укр. 
рад. хімік, чл.-кор. АН УРСР (з 
1945). Закінчив (1925) Київ, по¬ 
літехнічний ін-т, до 1929 працював 
у Київ. фарм. ін-ті, 1927 —ЗО — 
також на кафедрі хімії Нарком- 
освіти УРСР, 1930—58 — в Ін-ті за¬ 
гальної та неорганічної хімії АН 
УРСР. Одночасно 1929—58 — у 
Київ, ін-ті удосконалення лікарів, 
Київ, політехнічному ін-ті та Ки¬ 
їв. ун-ті. Осн. праці присвячені 
неорганічній хімії: дослідження 
комплексних сполук (одержав но¬ 
ві дані щодо комплексних сполук 
галогенів та галогенідів) і фіз.- 
хім. властивостей розчинів. Роз¬ 
робив нові та узагальнив існуючі 
методи фармацевтичного аналізу. 
ФІАЛКОВИЙ КбРІНЬ — ко- 
реневища деяких видів півників, 
що містять ефірну олію з запахом 
фіалки. Цей запах зумовлений 
наявністю кетону ірону, вміст яко¬ 
го в олії становить 12—15 %. З 
кореневищ півників садових, фло¬ 
рентійських та блідих (Ігі$ §ег- 
шапіса, І. Погепііпа, І. раїїісіа) в 
пром-сті одержують ефірну олію. 
Вихід олії становить 0,1—0,2 % 
від маси сирих кореневищ. Ф. к. 
використовують і як ароматичний 
засіб. 
ФІАНГТИ — синтетичні кристали 
на основі стабілізованих оксидів 
цирконію і гафнію. В природі 
аналогів не мають. Щоб запобігти 
поліморфізму, в Ф. додають до- 
мішки-стабілізатори (оксиди каль¬ 
цію, урану тощо). Крім того, Ф. 
можуть містити ін. оксиди деяких 
елементів (напр., рідкісноземель¬ 
них), що сильно змінюють фіз. 

властивості кристалів. Одержу¬ 
ють Ф. кристалізащею з роз¬ 
плаву, вдаючись до безконтактного 
нагріву його струмами високої 
частоти. Є Ф. безбарвні та забарв¬ 
лені введеними домішками. Ф. 
відзначаються унікальною сукуп¬ 
ністю властивостей: високою т-рою 
плавлення, значною твердістю 
(7,5—8), електропровідністю (при 
т-рі понад 1200 °С), стійкістю до 
дії к-т і лугів, вони не випарову¬ 
ються до т-р 2500—2600 °С, їхній 
заломлення показник світла 2,15— 
2,20, густина 6,5—10. Використо¬ 
вують Ф. в ювелірній справі, для 
виготовлення оптичних лінз, елек- 
трохім. датчиків тощо. Масове 
вироби, фіанітів і виробів з них 
організовано (на початку 70-х рр.) 
уперше в світі в СРСР. Назва — 
від абревіатури ФІАН (Фізичний 
ін-т АН СРСР). 
«ФіАт» (ЕІАТ; ЕаЬЬгіса Ііаііапа 
АиІошоЬіІі Тогіпо) — одна з най¬ 
більших фінансово-монополістич¬ 
них груп Італії. Входить у сферу 
впливу сім’ї Аньєллі-Назі. В цент¬ 
рі групи — автомоб. концерн 
«ФІАТ». Засн. 1899. У складі гру¬ 
пи ФІАТ — понад 100 компаній, 
що діють у різних країнах. Осн. 
напрями діяльності групи: вироби, 
легкових і вантажних автомобілів, 
авіац. і автомоб. двигунів, тракто¬ 
рів і с.-г. машин, випуск теплово¬ 
зів і електровозів. С. В. П’ятенко. 

ФГБІХ (ЕіЬісЬ) Зденек (21.XII 
1850, с-ще Вшеборжице, поблизу 
м. Часлава — 15.X 1900, Прага) — 
чес. композитор, піаніст, хормей¬ 
стер, викладач. Навчався в Лейп- 
цігу (в консерваторії, 1865—67), 
Парижі і Мангеймі. З 1871 жив у 
Празі (1873—74 — викладав спів у 
Вільні). В 1875—77 був дириген¬ 
том і хормейстером Тимчасового 
театру. Викладав також гру на 
фортепіано (серед його учнів — 
3. Неєдлии). У своїй твсючості 
використовував нац. муз. фольк¬ 
лор. Автор опер (у т. ч. «Бланік», 
1877; «Мессінська наречена», 1883, 
за Ф. Шіллером; «Шарка», 1897), 
мелодрами — трилогія «Іпподамія» 
(1889—91), симфоній, симф. поем, 
камерно-інструм. ансамблів, фп. 
п’єс, пісень. 
ФІБОНАЧЧІ (РіЬопассі) Леонар- 
до — італ. математик 13 ст. Див. 
Леонардо Ліванський. 
фібонАччі чйсла — елемен¬ 
ти рекурентної послідовності 
1, 1, 2, 3, 5, 8, ...» у якій кожний 
член, починаючи з третього, дорів¬ 
нює сумі двох попередніх. Назва¬ 
ні за ім’ям Фібоначчі (Леонардо 
Ліванського). 
ФІБРЙН (від лат. ПЬга—волок¬ 
но) — нерозчинний білок плазми 
крові\ кінцевий продукт фермен¬ 
тативного процесу зсідання крові, 
в результаті якого з волокон та 
згустків Ф. виникає тромб. Ф. 
утворюється з фібриногену за дві 
фази: перша — виникнення 
фібрин-мономеру (профібрину) під 
впливом тромбіну\ друга — 
утворення Ф. в результаті поліме¬ 
ризації часток фібрин-мономеру. 
В чистому стані Ф. одержують 
шляхом старанного промивання 
й висушування кров’яного згуст- 
ка. З Ф. виробляють стерильні 
плівки та губки, які застосовують¬ 
ся в хірургії для зупинення рано¬ 
вих кровотеч. 

ФІБРИН 

Л. Фвлвпович. Гравю¬ 
ра із зоораженням єван¬ 
геліста Луки з «Апо¬ 
стола», виданого у 
Львові І. Федоровим. 
1574. 

Н. Фичев. Заїжджий 
двір Хаджі Николи в 
Тирново. 1858—62. 

Фіалка запашна. 
Загальний вигляд 
квітучої рослини. 
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ФІБРИНОГЕН 

В. М. Фігеер. 

Фібула. 

ФІБРИНОГЕН (від фібрин і 
грец. уєууаш —породжую, утво¬ 
рюю) — розчинний білок плазми 
крові, який належить до глобулі¬ 
нів; фактор (І) зсідання крові. 
Специфічною властивістю Ф. є 
здатність перетворюватись на не¬ 
розчинний шлок фібрин. Біосин¬ 
тез Ф. відбувається в печінці. При 
деяких патологічних станах орга¬ 
нізму спостергіається зниження 
концентрації Ф. у крові, а при 
тромбозах — підвищення (гол. 
чин. перед тромбоутворенням). 
ФІБРИНСЗ/ІІЗ (від фібрин і грец. 
АіЗсгід — розчинення, розпад)—про¬ 
цес гідролітич. розщеплення фіб¬ 
рину під впливом ферменту фіб- 
ринолізину. Має велике фізіол. 
значення, усуває тромби в суди¬ 
нах після припинення крововили¬ 
вів, а також тромби, що виникають 
у судинах при захворюваннях 
(тромбозах). Надлишок фібрино- 
лізину в організмі спричинюється 
до надмірної активації Ф., викли¬ 
каючи кровотечу (при акушерській 
патології, цирозах печінки тощо). 
Зниження активності Ф. спостері¬ 
гається з розвитком атеросклеро¬ 
зу та тромбоемболії. Ф.— процес, 
протилежний зсіданню крові. 
ФІБРОАДЕНОМА (від лат. ПЬ- 
га — волокно і аденома) — зріла 
доброякісна пухлина, що розвива¬ 
ється з залозистої і сполучної тка¬ 
нини. Фіброаденома здебільшо¬ 
го утворюється в молочних залозах, 
передміхуровій залозі та інших 
органах. Характеризується по¬ 
вільним ростом, чітко відмежо¬ 
вується від оточуючих тканин, 
часто має капсулу. При Ф. молоч¬ 
ної залози може спостерігатися 
больова чутливість, передміху¬ 
рової залози — утруднення сечови¬ 
пускання, аж до повної затримки 
сечі, тощо. Іноді може перероджу¬ 
ватися у рак. Лікування Ф. 
обов’язково хірургічне. 
фіброб/іАсти (від лат. ПЬга — 
волокно і грец. {ЗХосатбд — заро¬ 
док) — основні клітини пухкої 
сполучної тканини хребетних тва¬ 
рин і людини. Виникають з мезен¬ 
хіми. Витягнуті багатокутні клі¬ 
тини з численними відростками, 
здатні розмножуватись. Ф. утво¬ 
рюють колагенові, еластичні волок¬ 
на та основну речовину сполучної 
тканини, перетворюючись при цьо¬ 
му на фіброцити. 
ФІБРСЗЗ (від лат. ГіЬга — волок¬ 
но) — патологічний процес в ор¬ 
ганізмі ряду тварин та людини, 
що полягає у надмірному розвитку 
зрілої волокнистої сполучної тка¬ 
нини. Див. також Склероз, Цироз. 
ФІБРОЇН (від лат. ГіЬга — волок¬ 
но) — структурний фібрилярний 
(волокнистий) білок, який нале¬ 
жить до склеропротеїнів. У скла¬ 
ді Ф. переважають моноаміномо- 
нокарбонові кислоти, зокрема глі¬ 
цин, аланін, серин, тирозин. Ви¬ 
робляється павутинними залоза¬ 
ми павуків та деяких комах. Є 
основою природного шовку. 
ФІБРОЛІТ (від лат.ГіЬга— волок¬ 
но і грец. ХСОод — камінь) — бу¬ 
дівельний матеріал, одержуваний 
з суміші спец, підготовлених дерев¬ 
них стружок (деревної вовни) і 
мінеральної в’яжучої речовини 
(гол. чин. портландцементу). 
Виготовляють Ф. (спресована су¬ 
міш твердне у затиснутому стані 

при т-рі ЗО—40 °С) у вигляді плит 
розміром до 240 X 55 X 10 см. 
Об’ємна маса Ф.— 300—500 кг/м3, 
границя міцності при згині — 
0,4—1,1 МПа, коеф. теплопровід¬ 
ності — 0,08—0,23 Вт/(м • К). Ф. 
застосовую™ для теплоізоляції 
огороджувальних конструкцій бу¬ 
динків (теплоізоляційний Ф.), 
створення перегородок і заповнен¬ 
ня дерев’яних каркасів стін (теп¬ 
лоізоляційно-конструктивний ф.). 
ФІБРСЗМА^від лат. ГіЬга — волок¬ 
но і грец. бухшрос — пухлина) — 
зріла доброякісна пухлина, що 
розвиваєтьс. з сполучної ткани¬ 
ни. Ф. мож виникати у будь-якій 
частині тіла (здебільшого у шкірі, 
слизових оболонках, фасціях, су¬ 
хожиллях, -юлочних залозах, яєч¬ 
никах тощо). Розрізняють щільні 
Ф., в яких переважають волок¬ 
нисті структури, і м’які, що скла¬ 
даються переважно з клітинних 
елементів (фібробластів), звідки 
ін. назва Ф.— фібробластома. 
Ознаки і перебіг Ф. залежать від 
локалізації та темпів росту. Іноді 
перероджується в злоякісну пух¬ 
лину. Лікування хірургічне. 
ФІБРОМІОМА (від лат. ПЬга — 
волокно і міома) — доброякісна 
пухлина з м’язової тканини з вклю¬ 
ченням сполучнотканинних еле¬ 
ментів. Найчастіше трапляється 
Ф. матки, яка супроводиться кро¬ 
вотечами, недокрів’ям (див. Ане¬ 
мія), порушенням менструаль¬ 
ного циклу тощо. Лікуванння 
хірургічне. Необхідний постійний 
нагляд гінеколога. 
ФІБРОЦЙТИ (від лат. ПЬга — 
волокно і грец. НОТО £ — вмісти¬ 
ще, тут — клітина) — клітини спо¬ 
лучної тканини хребетних тварин 
і людини. Являють собою наступ¬ 
ну стадію розвитку фібробластів; 
нездатні до поділу. 
ФГБУ/ІА (лат. ГіЬиІа) — металева 
застібка для одягу, що одночасно 
була й прикрасою. Найрізноманіт¬ 
ніші Ф. були поширені з часів 
бронзового віку до раннього серед¬ 
ньовіччя. За типом Ф. археологи 
датують речовий комплекс. 
ФГВИ — давньогрецький поліс у 
Беотії (Центр. Греція). В 6—2 
ст. до н. е. Ф. очолювали Беотій- 
ський союз. У період Пелопон¬ 
неської війни 431—404 до н. е. ви¬ 
ступали на боці Спарти, під час 
Корінфської війни 395—387 до 
н. е.— Старод. Афін. У 387 до 
н. е. у Ф. при сприянні Спарти 
ствердилися олігархічні уряди, 
379 до н. е. до влади прийшли де¬ 
мократичні верстви на чолі з 
Пелопідом та Епамінондом. Після 
перемоги 371 до н. е. фіванського 
війська над спартанцями під 
Левктрами Ф. встановили гегемо¬ 
нію над усією Грецією (до 362 до 
н. е.). В 338 до н. е. Ф. завоювала 
Македонія, а 335 до н. е. за участь 
фіванського населення в антима- 
кедонському повстанні їх зруйну¬ 
вав Александр Македонський. Від¬ 
будовані 315 до н. е., але значної 
політ, ролі вже не відігравали. В 
су час. Греції Ф.— невелике місто. 
фГви — одне з найбільших міст 
Стародавнього Єгипту. Відомі з 
3-го тис. до н. е. З 22—20 ст. до 
н. е. до 10—8 ст. до н. е. були сто¬ 
лицею Єгипту. Потім відігравали 
роль реліг. центру. Бл. 730 до н. е. 
були захоплені царством Куш, 663 

до н. е. зруйновані царем Ассірй 
Ашшурбаніпалом, 88 до н. е.— 
Птолемеєм IX Сотером. Поступо¬ 
во перетворилися на провінційне 
місто. На тер. Ф.— грандіозні 
храмові ансамблі (див. Карнак, 
Луксор), некрополі. З 1-ї пол. 19 
ст. на тер. Ф. ведуться археол. роз¬ 
копки. 
ФІГЕЙРЕД? (Рівиеігебо) Жоао 
Батіста Олівейра ді (н. 15.1 1918, 
Ріо-де-Жанейро) — держ. діяч 
Бразілії, генерал армії (1978). 
Закінчив командно-штабну і ви¬ 
щу військ, школи. З 1935 — у 
збройних силах Бразілії. В 1969— 
74 — начальник військ, канцеля¬ 
рії президента країни, 1974—79 — 
начальник нац. розвідувальної 
служби. З' 1979 — президент Бра¬ 
зілії. 
ФГГНЕР Віра Миколаївна [по 
чоловікові — Філіпова; 25. VI 
(7.VII) 1852, с. Христофоровка, 
тепер Тат. АРСР — 15.УІ 1942, 
Москва] — діяч рос. революц. ру¬ 
ху, письменниця. З дворян. У 
1872—75 навчалася на мед. ф-ті 
Цюріхського ун-ту (Швейцарія). 
З 1876 в Росії стала членом гру¬ 
пи народників-чсепаратистів», які 
примикали до<Землі і волі*. Після 
розколу останньої (1879) Ф.— 
член Виконкому <Народної волі>, 
вела революц. пропаганду серед 
інтелігенції, студентів і офіцерів 

Петербурзі, Кронштадті і на 
країні. В 1880 брала участь у 

підготовці замаху на Олександ¬ 
ра II 1881. Заарештована в Харкові 
1883. За «процесом 14-ти» (1884) 
засуджена до смертної кари, яку 
було замінено довічною каторгою. 
Ф. 20 років перебувала в одиноч¬ 
ному ув’язненні в Шліссельбурзь¬ 
кій фортеці, 2 роки — на засланні. 
В 1906—15 — в еміграції, 1907— 
09 примикала до есерів. Після 
Великої Жовта, соціалістич. рево¬ 
люції займалася літ. діяльністю, 
брала участь у роботі Т-ва колиш¬ 
ніх політ, каторжан. З 1926 Ф.— 
персональний пенсіонер. 
Те.: Полное собрание сочинений, т. 
1—7. М., 1932; Запечатлегедьій труд, 
т. 1-2. М., 1964. 
Літ.: Павлюченко 3. А. Вера Фигнер. 
М.. 1963. 

ФГ ГН ЕР Олександр Самійлович 
[1787 — 1 (13).Х 1813, побл. Дес- 
сау, тепер НДР] — герой Вітчиз¬ 
няної війни 1812, полковник (1813). 
На поч. війни командував арт. ро¬ 
тою 11-ї арт. бригади. Згодом ке¬ 
рував партизан, загоном. В 1813 
створив військ, підрозділ, що діяв 
у тилу ворога в Саксонії. Заги¬ 
нув у бою під час спроби перепра¬ 
витися через р. Ельбу. 
ФІГУРА (лат. Гіеига — вигляд, 
образ) — 1) Зовнішній обрис пред¬ 
мета. 2) Зображення, образ. 
3) Незвичайний за будовою зворот 
мови, що посилює її виразність 
(див. Фігура стилістична). 
4) Певне положення або позиція, 
яку займає виконавець у танцях, 
фехтуванні, катанні на ковзанах 
тощо; частина танцю. 5) У ша¬ 
хах — спільна назва короля, фер¬ 
зя, тури, слона і коня, на відміну 
від пішака; у городках — певна 
композиція з п’яти городків; у 
гральних картах — спільна назва 
старших карт (туза, короля, дами 
і валета). 6) Умате матиці — 
множина точок на площині або в 
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просторі; може мати як скінченну, 
так і нескінченну кількість точок. 
Приклади матем. Ф.: одна або 
кілька точок; довільна лінія; па¬ 
ралелограм, трапеція, трикутник 
тощо. геом. тіло; півпростір тощо. 
ФІГУРИ СТИЛІСТЙЧНІ — своє¬ 
рідний синтаксичний мовний зво¬ 
рот (іноді з відхиленням від за¬ 
гальноприйнятих норм), за допомо¬ 
гою якого досягається особлива, 
потрібна авторові виразність ху¬ 
дожньої мови. Ф. с. наз. і синтак¬ 
сичними фігурами. До Ф. с. відно¬ 
сяться інверсія, анафора, асинде¬ 
тон, полісиндетон, еліпсис, умов¬ 
чання, повтор, паралелізм тощо. 
Див. також Риторичні фігури. 

Ф. Д. Пустова. 

ФІГУРНЕ КАТАННЯ — вид спор¬ 
ту. В основі Ф. к. лежать спец, 
вправи спортсмена-ковзаняра, по¬ 
в’язані зі зміною напряму, обер¬ 
таннями та стрибками. Включає 
одиночне катання (чоловіче й жіно¬ 
че), парне (мішані пари) та спор¬ 
тивні танці на льоду (теж парне). 
Одиночне катання скла¬ 
дається з виконання т. з. школи 
(З обов’язкові малюнки-фігури на 
льоду із 9 затверджених офіц. 
міжнар. правилами для найбіль¬ 
ших змагань; всього в школі — 
41 фігура), короткої програми з 
7 обов’язковими елементами (час 
виконання до 2 хв) та довільної 
програми (відбір елементів віль¬ 
ний; 4 хв для жінок, 5 хв для чоло¬ 
віків). Парне катання 
складається з короткої програми 
(б обов’язкових елементів — ком¬ 
бінації кроків, підтримки, розділь¬ 
ні й спільні обертання, стрибки; 
тривалістю до 3 хв) і довільної 
(5 хв). В програмі змагань з 
спортивних танців — 
З обов’язкові танці, оригінальні та 
довільні танці. Виступ фігуристів 
оцінюється за 6-бальною системою. 
Як вид спорту Ф. к. сформува¬ 
лося в 60-х рр. 19 ст. З 1891 про¬ 
водяться чемпіонати Європи з оди¬ 
ночного катання (жінки — з 1930), 
з 1930 — з парного катання; чем¬ 
піонати світу — з 1896 (жінки — 
з 1906), з 1908 — з парного катан¬ 
ня. Першість світу з спорт, танців 
проводиться з 1952, першість Єв¬ 
ропи — з 1954. В Росії Ф. к. куль¬ 
тивується з кінця 19 ст. Перший 
чемпіонат світу відбувся у Петер¬ 
бурзі 1896. Чемпіонати СРСР про¬ 
водяться з 1924 (з спорт, танців — 
з 1964). З 1924 Ф. к. входить до 
програми зимових Олімпійських 
ігор (спорт, танці — з 1976; в 
1908 та 1920 змагання проводи¬ 
лись в програмі Олімпійських 
ігор). Серед олімпійських чемпіо¬ 
нів — рад. спортсмени І. Родніна 
(1972 — в парі з О. Улановим; 
1976, 1980 — з О. Зайцевим), Л. 
Пахомова і О. Горшков (1976), Н. 
Ліничук і Г. Карпоносов (1980), 
О. Валова і О. Васильєв (1984). 
ФІГУРСЬКИЙ Никон (рр. н. і см. 
невід.) — укр. гравер поч. 18 ст. 
Працював у Чернігові. Твори: гра¬ 
вюри до «Алфавіту» (1705) і кн. 
«Богородице, діво» (1707) І. Мак¬ 
симовича. 
ФІДЕЇЗМ (франц. Гісіеізте, від 
лат. Гісіез — віра) — ствердження 
пріоритету віри над розумом, ха¬ 
рактерне для реліг. світогляду. 
Обмежуючи сферу дії науки, Ф. 
ваперечує світоглядне значення на¬ 

ук. пізнання, існування об’єктив¬ 
ної істини, надаючи вирішального 
значення реліг. вірі. Притаманний 
ідеалізмові, який, за визначенням 
В. І. Леніна, є не що інше, як «ви¬ 
тончена, рафінована форма фі¬ 
деїзму» (Повне зібр. тв., т. 18, 
с. 351). Фідеїстичні погляди яскра¬ 
во проявилися в середньовічних 
реліг.-філос. учецнях (див. То¬ 
мізм), а також у багатьох напря¬ 
мах сучас. бурж. філософії (персо¬ 
налізм, неотомізм, екзистенціа¬ 
лізм та ін.). Див. також Релігія, 
Теологія. 
ФЇДЕР (англ. Їеесіег, від Геесі — 
живити) — 1) В радіотехні- 
ц і — лінія для передачі електрич¬ 
них коливань радіочастоти від дже¬ 
рела коливань (напр., радіопере¬ 
давача) до споживача (напр., пере¬ 
давальної антени). Розрізняють Ф. 
відкриті (напр., одно-, дво- і 6а- 
гатопроводові лінії, діелектричні 
радіохвилеводи) і закриті (одно- 
і багатопроводові екрановані лінії, 
напр. радіочастотний кабель, і 
металеві радіохвилеводи). 2) В 
електроенергетиці — 
маловживана назва розподільної 
кабельної або повітряної лінії елек¬ 
тропередачі, розрахованої звичай¬ 
но на напругу 6—10 кВ. 
ФІДЖІ — держава в Меланезії, 
на островах Фіджі, у пд.-зх. 
частині Тихого ок. 

Панорама частини міста Суви. 

Державний лад. Ф.— конститу¬ 
ційна монархія. Входить до Спів¬ 
дружності, очолюваної Велико¬ 
британією. Діючу конституцію 
прийнято 1970. Глава д-ви — англ. 
королева, представлена генерал- 
губернатором. Законодавчий ор¬ 
ган — двопалатний парламент у 
складі сенату (22 члени, призначу¬ 
вані на 6 років) і палати представ¬ 
ників (обирається на 5 років у 
складі 52 депутатів); виконавчий— 
кабінет міністрів, очолюваний 
прем ’єр-міністром. 
Природа. Архіпелаг складається 
більш як з 300 островів вулканіч¬ 
ного і коралового походження. 
Найбільші з них — Віті-Леву та 
Вануа-Леву. Вони оточені кора¬ 
ловими рифами, мають гірський 
рельєф, вис. до 1322 м (на о. Ві- 
ті-Леву). Вздовж узбережжя — 
вузькі смуги акумулятивних рів¬ 
нин. Клімат тропічний, океаніч¬ 
ний. Пересічна річна т-ра +25°. 
Кількість опадів змінюється про¬ 
тягом року від 1500 до 4000 мм. 
Найбільші річки — Рева (судно¬ 
плавна на 100 км), Ваїнімбука, 
Мба (на о. Віті-Леву). Поширені 
вологі тропічні ліси з цінними по¬ 
родами дерев (сандаловим, тико¬ 
вим, червоним) на червоноземних 
грунтах. 

Населення. Осн. населення Ф.— 
фіджійиі (282 тис. чол., тут і ниж¬ 
че — 1980) і фіджійські індійці 
(317 тис. чол.). Живуть також на¬ 
роди ротума та ін. океанічні 
народи, англійці, китайці та ін. 
Офіц. мова — англійська. Пересіч¬ 
на густота нас.—34,6 чол. на 1 км2 
(1980). Міське нас. становить 
37,2 % (1976). Найбільші міста: 
Сува, Лаутока, Ламбаса. 
Історія. Людські поселення на 
о-вах Фіджі з’явилися в серед. 
2-го тис. до н. е. На час відкриття 
островів європейцями (голландцем 
А. Тасманом 1643 і англійцем Дж. 
Куком 1774) більша частина їхньо¬ 
го населення перебувала на стадії 
розкладу первіснообщинного ладу. 
В 1874 Великобританія перетво¬ 
рила Ф. на свою колонію. З 1879 
колонізатори для роботи на цукр. 
плантаціях почали завозити на 
Ф. робітників з Індії. З 1959 на Ф. 
розгорнувся нац.-визвольний рух, 
під тиском якого Великобрита¬ 
нія змушена була 10.X 1970 надати 
країні незалежність. Ф. залиши¬ 
лися в складі Співдружності. В 
1974 Ф. встановили дипломатичні 
відносини з СРСР. Уряд Ф. про¬ 
водить лінію на розвиток відносин 
з країнами Океанії. З 1970 Ф.— 
член ООН. З 1975 Ф.— асоційо¬ 
ваний член Європейського еконо¬ 
мічного товариства. 

Н. П. Челінцева. 
Політичні партії, профспілки. 
Партія союзу, засн. 1966. 
Помірковано-консервативна. Прав¬ 
ляча. Партія національ¬ 
ної федерації, засн. 1963. 
Опозиційна. Західний об’єд¬ 
наний фронт, засн. 1981. 
Опозиційна. Націоналіс¬ 
тична партія, засн. 1974. 
Конгрес профспілок. 
Господарство. Ф.— агр. країна, 
г-во якої значною мірою залежить 
від іноз. капіталу (гол. чин. авст¬ 
ралійського). Основа економі¬ 
ки — тропічне землеробство. Під 
с.-г. угіддями — понад 11 % тер. 
країни. Переважає общинне зем¬ 
леволодіння. Осн. експортна куль¬ 
тура — цукр. тростина, яку виро¬ 
щують на орендованих общинних 
землях фермери-ін дійці. Місц. 
жителі у своїх г-вах культивують 

ФІДЖС 

ФІДЖІ 

Площа — 
18,3 тис. км* 

Населення — 
634,2 тис. чол. 
(1980, оцінках 

Столиця — 
м. Сува 
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Фідій. Афіна Варвакі- 
он. Зменшена мармуро¬ 
ва копія римського часу 
з статуї Афіни Парфе- 
нос. Національний ар¬ 
хеологічний музей. Афі¬ 
ни. 

Фізаліс звичайний.Тіл* 
«а з квітками та плід. 

Фіджі. 
Узбережжя Тихого 
океану. 

гол. чин. кокосову пальму, ямс, 
таро, батат, банани, ананаси, цит¬ 
русові, боби какао, тютюн, а також 
рис, кукурудзу. Розвивається тва¬ 
ринництво. Розводять велику ро¬ 
гату худобу, свиней, коней, кіз, 
домашню птицю. Рибальство (пе¬ 
реважно вилов тунця). Лісорозроб¬ 
ки. В невеликій кількості видобу¬ 
вають марганцеву руду, боксити, 
золото, срібло. Обробна пром-сть 
представлена окремими цукр. 
(1981 було вироблено 470 тис. т 
цукру), олійницькими, рисоочис- 
ними, тютюновими, фруктоовоче- 
консервними, по переробці копри, 
лісопильними, деревообр., буд. ма¬ 
теріалів, по вироби, одягу, взуття, 
товарів широкого вжитку підпри¬ 
ємствами. Довж. (км, 1980): з-ць 
(вузькоколійних) — 644, автошля¬ 
хів — 2400. Гол. мор. порти — Су¬ 
ва, Лаутока, Левука. На зх. 
узбережжі о. Віті-Леву — міжнар. 
аеропорт Нанді. З Ф. вивозять 
цукор-сирець, кокосову олію, коп¬ 
ру, золото та ін.; довозять машини 
й устаткування, товари широкого 
вжитку. Гол. торг, партнери: Авст¬ 
ралія і Нова Зеландія. Розвива¬ 
ється іноз. туризм. Грош. одини¬ 
ця — фіджійський долар. 
Освіта. В країні вважається обо¬ 
в’язковою 8-річна школа, її від¬ 
відує більшість дітей. До поч. шко¬ 
ли приймають дітей віком 6—7 
років. Строк навчання в серед, 
школі — 4 роки (2 + 2), але для 
вступу в ун-т потрібно ще додат¬ 
ково пройти 2-річний курс нав¬ 
чання. Викладання в школах — 
англ. мовою. Поряд з державними 
існують приватні школи. В 1979/80 
навч. р. у поч. школах налічува¬ 
лося 129 тис. учнів, у серед, навч. 
закладах — 35,7 тис. учнів. У 
1968 в Суві створено регіональ¬ 
ний ун-т країн пд. частини Тихого 
океану (1978/79 навч. р.— понад 
2,7 тис. студентів). Незакінчену 
вищу освіту здобувають у Техніч¬ 
ному інституті в Самабулі (засн. 
1964), с.-г. коледжі у Наусорі 
(засн. 1954), Центр, мед. уч-гці 
в Суві (засн. 1886). Б-ка ун-ту 
(понад 170 тис. тт.), Міська б-ка, 
обидві — в Суві, б-ка Технічного 
інституту в Самабулі, б-ка в Нан¬ 
ді. Музей Ф. в Суві (засн. 1906). 

В. 3. Клепиков. 
Літ.: Океания. Справочник. М., 1982; 
Страньї и народьі. Австралия и Океа¬ 
ния. Антарктида. М., 1981. 
ФІДЖІ ИЦІ — корінне населення 
островів Фіджі. За мовою, куль¬ 
турою і антропологічним типом по¬ 
сідають проміжне становище між 
меланезійцями і полінезійцями. 

Чисельність — 282 тис. чол. (1980, 
оцінка). В релігії Ф. пережитки 
анімістичних вірувань (див. Ані¬ 
мізм) поєднуються з християнст¬ 
вом, яке було насаджене англ. 
місіонерами. Осн. заняття Ф.— 
землеробство, рибальство. 
ФГДІЙ (ФєібСоср — давньогрец. 
скульптор 2—3-ї чверті 5 ст. до 
н. е., представник доби високої 
класики. Вважають, що Ф. на¬ 
вчався у афінського скульптора 
Гегія і живописця Полігнота, 
за ін. джерелами,— у пелопонне¬ 
ського скульптора Агелада. Пра¬ 
цював у містах Платеях, Дель- 
фах, Олімпії. Очолював роботи по 
скульптурному оздобленню Пар- 
фенона. Серед творів Ф. (відомі 
тільки за описами античних авто¬ 
рів та копіями) найвизначнішими 
були величезна бронзова статуя 
Афіни Промахос (проводирка у 
битвах, бл. 460 до н.? е., вста¬ 
новлена на афінському Акропо¬ 
лі) та 2 величні статуї Зевса 
Олімпійського і Афіни Парфенос, 
виконані в техніці хрисоелефан- 
тинної скульптури (з золота і сло¬ 
нової кістки). Іл. див. також на 
окремому аркуші до ст. Греція 
Стародавня, т. З, с. 448—449. 
Літ.: Нюберг С. Н. Фидий. М.{ 1941. 
ФІЗАЛІС, марунка (РЬузаІіз) — 
рід трав’янистих рослин, рідше 
кущів родини пасльонових. Одно- 
й багаторічні опушені рослини. 
Листки цілокраї або зубчасті чи 
лопатеві. Квітки поодинокі, пазуш¬ 
ні. Плід — куляста ягода, оточена 
здутим тонким пухирцем. Бл. 
110 видів, пошир, переважно в 
Америці та Сх. Азії. В СРСР — 8 
видів, з них на Україні — 5, куль¬ 
тивують як овочеві рослини. Пло¬ 
ди Ф. їстівні, солодкі, з них ви¬ 
робляють мармелад, джем, цукер¬ 
ки, сушать і споживають свіжими. 
Серед, врожайність 90—120 ц/га. 
Сорти: Грунтовий грибовський, 
Московський ранній, Кондитер¬ 
ський. Ф. звичайний (РЬ. аіке- 
кеп£і) росте в лісах і чагарниках 
по всій Україні. П. М. Біленький. 

ФІЗИКА (від грец. фіхпхб— єст¬ 
во, природа) — наука про фор¬ 
ми, властивості, будову матерії і 
найзагальніші, фундаментальні за¬ 
кономірності її руху та взаємодії. 
Створенню Ф. як науки в сучасно¬ 
му розумінні передували спроби 
з’ясувати закономірності природ¬ 
них явищ. В стародавніх Греції та 
Римі (6—2 ст. до н. е.) існувала за¬ 
гальна наука про природу, яка ко¬ 
ристувалася гол. чин. умоглядни¬ 
ми методами дослідження (див. 
Натурфілософія). Але вже в той 
час було висловлено правильні 
гіпотези і відкрито ряд закономір¬ 
ностей про будову і рух матерії. 
В міру нагромадження, узагаль¬ 
нення і теор. осмислення емпірич¬ 
ного матеріалу, диференціації на¬ 
ук. знань і відособлення в зв’яз¬ 
ку з цим окремих наук (астроно¬ 
мії, хімії, біології та ін.) Ф. офор¬ 
милась у самостійну дисципліну. 
Залежно від об’єктів дослідження 
розрізняють: молекулярну фізи¬ 
ку, атомну фізику, ядерну фізи¬ 
ку, фізику елементарних части¬ 
нок, Ф. газів і рідин, фізику 
твердого тіла, фізику плазми, 
фізику низьких температур, фізи¬ 
ку поля. За досліджуваними про¬ 
цесами (формами руху матерії) 

Ф. поділяється на механіку, Ф. 
коливань і хвиль, Ф. електр. і 
маги, явищ, оптику, термодина¬ 
міку, статистичну фізику, кван¬ 
тову механіку, квантову теорію 
поля, електродинаміку та ін. Роз¬ 
діли сучас. Ф. тісно пов’язані 
між собою внаслідок глибокого 
внутр. взаємозв’язку, що існує 
між об’єктами матеріального світу 
і процесами, в яких вони беруть 
участь. 
Розрізняють також експеримен¬ 
тальну і теоретичну Ф. Метою 
експериментальної Ф. є проведен¬ 
ня експериментів, що відкривають 
нові факти і підтверджують відо¬ 
мі фіз. закони. Теоретична Ф. по¬ 
яснює фіз. ефекти на основі вста¬ 
новлених законів, передбачає нові 
фіз. явища та формулює нові за¬ 
кони. Ф. широко застосовує матем. 
апарат: фіз. закони відображають¬ 
ся у вигляді матем. співвідношень 
між фіз. величинами. Серед чис¬ 
ленних законів Ф. особливе зна¬ 
чення мають універсальні збере¬ 
ження закони, що стверджують 
незмінність у часі (інваріантність) 
певних фіз. величин і справедли¬ 
ві для будь-яких ізольованих си¬ 
стем. Це закони збереження енер¬ 
гії, імпульсу, моменту імпульсу, 
електричного, баріонного та леп¬ 
тонного зарядів. Існують також 
наближені закони збереження, що 
справджуються тільки для обме¬ 
женого кола явищ і систем (напр., 
закони збереження парності та 
дивності не виконуються у слабких 
взаємодіях елементарних части¬ 
нок). Закони збереження тісно 
пов’язані з принципами симет¬ 
рії. Фундаментальними фіз. тео¬ 
ріями є: класична механіка й 
електродинаміка, термодинаміка і 
статистична Ф., релятивістська 
механіка, теорія тяжіння, кван¬ 
това механіка і квантова електро¬ 
динаміка, квантова теорія поля. 
Сучас. Ф., використовуючи потуж¬ 
ні прискорювачі заряджених час¬ 
тинок, дала змогу проникнути в 
глиб матерії на суб’ядерний рі¬ 
вень і виявити багато нових струк¬ 
турних складових матерії (див. 
Елементарні частинки). Елемен¬ 
тарні частинки беруть участь у 
різних типах взаємодій. Для кож¬ 
ного типу взаємодії елементарних 
частинок побудована своя модель: 
для електромагнітних — квантова 
електродинаміка, для слабких — 
теорія Вайнберга — Салама, для 
сильних — квантова хромодинамі¬ 
ка. Одним з осн. завдань Ф. є 
створення заг. теорії усіх відомих 
частинок та їхніх взаємодій. На 
сучас. етапі розвитку Ф. вважа¬ 
ється, що матерія складається з 
двох типів елементарних частинок 
— лептонів і кварків. За допомо¬ 
гою набору цих частинок і взає¬ 
модій в принципі можна пояснити 
всю ієрархію матеріальних струк¬ 
тур від атомних ядер до зірок і 
галактик. 
Ф. створила фундамент для всіх 
галузей природознавства, в яких 
фіз. методи набули вирішального 
значення. На стику Ф. з ін. при¬ 
родничими науками виникло багато 
суміжних дисциплін: астрофізи¬ 
ка, хімічна фізика, математична 
фізика, технічна фізика та ін. 
Розвиток Ф. сприяє розробці но¬ 
вих технологій, виникненню нових 
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галузей техніки (електротехнікаі 
радіотехніка, напівпровідникова 
техніка, атомна енергетика та 
ін.). Дослідження в галузі Ф. плаз¬ 
ми і керованого термоядерного 
синтезу (див. Термоядерні реак¬ 
ції) мають на меті створення пром. 
термоядерного реактора і розв'я¬ 
зання проблеми забезпечення люд¬ 
ства невичерпним джерелом енер¬ 
гії. В свою чергу, розвиток тех. 
наук зумовлює створення нових 
методів фіз. досліджень, що спри¬ 
чинює прогрес як самої Ф., так 
і суміжних наук. Напр., створення 
лазерної техніки, мікроелектроні- 
ки, обчислювальної техніки, над¬ 
ирові дникової електроніки значно 
сприяли вдосконаленню фіз. ек¬ 
сперименту і розширенню його 
можливостей. 
Ф. пройшла складний шлях роз¬ 
витку. В її історії можна виділити 
ряд періодів і етапів, пов’язаних з 
фундаментальними, революційни¬ 
ми відкриттями (див. табл.). Пе¬ 
ріод від старод. часів до поч. 
17 ст.— це передісторія Ф., коли 
нагромаджувались фіз. знання про 
окремі явища природи і виникали 
окремі вчення. Як наука Ф. веде 
початок від праць Г. Галі лея. Пе¬ 
ріод від Г. Галілея до І. Ньютона 
є початковою фазою Ф., періодом 
її становлення. Наступний період, 
або період класичної Ф., почина¬ 
ється І. Ньютоном і продовжуєть¬ 
ся до поч. 20 ст. Ньютонівська ме¬ 
ханіка як цілісна система понять 
(простір, час, маса, кількість ру¬ 
ху, сила) і законів (трьох Ньютона 
законів механіки і закону всесвіт¬ 
нього тяжіння) тривалий час була 
взірцем для ін. розділів Ф. Ста¬ 
новлення в другій пол. 19 ст. зав¬ 
дяки працям М. Фарадея, Дж. 
Максвелла, Г. Герца, Г. Лоренца 
та ін. фізики електромагн. явищ 
привело до формування нових по¬ 
нять у Ф., напр. поняття поля як 
форми існування матерії (див. 
Поля фізичні), принципу близько- 
дії тощо. Роки 1895—1904 були 
перехідними до нової, сучас. Ф., 
фундаментом якої стали віднос¬ 
ності теорія і квантова теорія 
(див. Квантова механіка), що при¬ 
вели до створення нової фіз. кар¬ 
тини світу — квантово-релятивіст¬ 
ської. Сучас. Ф.— фізика мікро¬ 
частинок і рухів із швидкостями, 
близькими до швидкості світла, — 
включила в себе ньютонівську ме¬ 
ханіку як окремий випадок. Досяг¬ 
нення Ф. 20 ст. значно вплинули 
на конкретний зміст таких філос. 
категорій, як матерія, рух, прос¬ 
тір і час. Ф., відкриваючи нові 
закони природи, сприяє утвер¬ 
дженню матеріалістичного світо¬ 
гляду, дає неспростовні аргумен¬ 
ти на користь діалектичного ма¬ 
теріалізму. 
Значний внесок у розвиток Ф. зро¬ 
били також Г. Гельмгольц, Р. 
Клаузіус, Л. Больцман, Дж. 
Гіббс, М. Планк, А. Ейнштейн. 
Дж. Дж. Томсон, Е. Резерфорд. В. 
Рентген, Н. Бор, М. Борн, Л. де 
Бройль, В. Гейзенберг, П. Дірак, 
В. Паулі, Е. Фермі, Е. Шредін- 
гер, Р. Фейнман, М. Гелл-Манн, 
Дж. Бардін та ін. До Великої 
Жовта. соціалістич. революції до¬ 
слідження з Ф. в Росії проводи¬ 
лись зусиллями окремих учених. 
М. В. Ломоносов, В. В. Петров, 

Е. X. Ленц, Б. С. Якобіі Д. І. 
Менделєєв, О. Г. Столєтов, М. О. 
Умов, О. С. Попов та ін. зробили 
істотний внесок у світову науку. 
Першу вітчизн. фіз. школу, що на¬ 
була широкого визнання, створив 
П. М. Лебедєв. У післяжовтневий 
період колишня фрагментарність 
замінилася суцільним фронтом фі¬ 
зичних досліджень у широкому 
тематичному діапазоні, сформова¬ 
но великі колективи дослідників 
і наукові школи, широку мере¬ 
жу фіз. ін-тів різного профілю. 
Забезпечення потужного потенціа¬ 
лу й експериментальної бази да¬ 
ли змогу вести фундаментальні й 
прикладні дослідження у магіст¬ 
ральних напрямах наук.-тех. про¬ 
гресу, а сформована працездатна 
структура -«фундаментальна фі¬ 
зика — прикладні фіз.-технічні 
розробки — галузева наука — 
промисловість> забезпечує раціо¬ 
нальне і планомірне використан¬ 
ня фундаментальних фіз. дослі¬ 
джень для одержання практично 
важливих народногосподарських 
результатів. Ф. в СРСР досяг¬ 
ла видатних результатів. Виник 
новий тип ученого, створено все- 
світньовідомі фізичш школи С. І. 
Вавилова, А. Ф. Йоффе, І. В. 
Курчатова, Л. Д. Ландау, Л. І. 
Мандельштама, Д. С. Рождест- 
венського, І. Є. Тамма та ін. 
Значний внесок у розвиток Ф. 
зробили також А. П. Алексан- 
дров, Л. А. Арцимович, М. Г. 
Басов, Я. Б. Зельдович, П. Л. 
Капіца, М. О. Леонтович, О. М. 
Прохоров, І. М. Франк, Я. І. 
Френкель. В. О. Фок, Ю. Б. 
Харитон, П. О. Черенков та ін. 
Велику роль у розвитку Ф. і ор¬ 
ганізації фіз. досліджень на Украї¬ 
ні відіграли А. К. Вальтер, О. О. 
Галкін. О. Г. Гольдман. В. Є. 
Іванов, В. Є. Лашкарьов, О. І. 
Лейпунський. К. Д. Синельников. 
Л. В. Шубников та ін. Досліджен¬ 
ня з Ф. проводяться у фіз. ін-тах 
АН СРСР, АН союзних республік, 
у галузевих н.-д. ін-тах і ун-тах. 
На Україні робота в галузі Ф. ве¬ 
деться, зокрема, у Фізики інсти¬ 
туті АН УРСР, Металофізики 
інституті АН УРСР, Напівпро¬ 
відників інституті АН УРСР, 
Теоретичної фізики інституті 
АН УРСР, Фізико-технічному 
інституті АН УРСР в Харко¬ 
ві, Фізико-технічному інституті 
низьких температур АН УРСР, 
Фізико-технічному інституті 
АН УРСР у Донецьку, Радіофізи¬ 
ки і електроніки інституті АН 
УРСР, Ядерних досліджень інсти¬ 
туті АН УРСР, Матеріалознав¬ 
ства проблем інституті АН 
УРСР, галузевих н.-д. ін-тах, Ки¬ 
їв., Харків, та ін. ун-тах республі¬ 
ки. В УРСР видаються журн. <Ук- 
раинский физический журнал 
«физика низких температур 
«Металлофизика». Про розвиток 
Ф. в СРСР та УРСР див. ст. про 
окремі галузі Ф., наук, установи, 
а також Союз Радянських Соці¬ 
алістичних Республік та т. 11, 
кн. 2, Українська Радянська Соціа¬ 
лістична Республіка (розділ Фі¬ 
зичні науки). Див. також окремі 
статті про вчених у галузі фізики. 

Літ.: Ленін В. І. Матеріалізм і емпі¬ 
ріокритицизм. Повне зібрання творів, 
т. 18; Кудрявцев П. С. История фи- 

зики, т. 1—3. М., 1956—71; Разви- 
тие физики в СССР, кн. 1—2. М., 
1967; Ахієзер О. І. Еволюція фізич¬ 
ної картини світу. К., 1973; Дорфман 
Я. Г. Всемирная история физики с 
древнейших Бремен до конца XVIII 
века. М., 1974; Дорфман Я. Г. Все¬ 
мирная история физики с начала XIX 
до середини XX вв. М., 1979; Історія 
Академії наук Української РСР. К.. 
1982; Храмов Ю. А. Биография фи¬ 
зики. К., 1983; Храмов Ю. А. (Ри¬ 
зики. М., 1983; Льоцци М. История 
физики. Пер. с итал. М., 1970. 

ФІЗИКА 

ХРОНОЛОГІЯ ОСНОВНИХ ВІДКРИТТІВ У ФІЗИЦІ 
Передісторія фізики 

5—4 ст. до н. е. Виникла атомістична ідея будови матерії (Епі- 
кур, Лукрецій, Демокріт). 

4 ст. до н. е. Зародились елементи механіки (Арістотель). 
З ст. до н. е. Виникла геометрична оптика (Евклід). Розроблено 

основи статики й гідростатики (Архімед). 
15 ст. Зародилась динаміка (Леонардо да Вінчі). 
1543. Вийшла в світ праця М. Коперника «Про обертання небес¬ 

них сфер», в якій викладено геліоцентричну систему світу. 

Період становлення фізики як науки 
1600. Закладено основи електро- і магнітостатики (У. Гільберт). 
1609—19. Відкрито три закони руху планет (Й. Кеплер). 
1632. Вийшла в світ праця Г. Галілея «Діалог про дві основні 

системи світу», у якій сформульовано принцип відносності. 
1643. Відкрито атмосферний тиск (Е. Торрічеллі). 
1648. Виявлено дисперсію світла (Я. Марці; перевідкрив 1666 

І. Ньютон). 
1665. Вийшла в світ праця Ф. Грімальді «Фізична наука про 

світло, кольори та райдугу», в якій був опис зробленого 
ним відкриття дифракції світла. 

1666. Висунуто корпускулярну теорію світла (І. Ньютон). 
1678. Відкрито поляризацію світла і створено хвильову теорію 

світла (X. Гюйгенс; її завершили Т. Юнг і О. Френель). 

Період класичної фізики 
1687. Вийшли в світ «Начала» І. Ньютона, що містили основні 

поняття механіки. її аксіоматику і закон всесвітнього 
тяжіння. 

1746. Встановлено закон збереження моменту кількості руху 
(Л. Ейлер, Д. Бернуллі). 

1748. Сформульовано положення про незнищенність і нество- 
рюваність матерії та руху (М. В. Ломоносов). 

1750. Відкрито закон збереження електричного заряду (Б. 
Франклін; експериментально підтвердив 1843 М. Фарадей). 

1785. Встановлено основний закон електричної взаємодії (Ш. 
Кулон). 

1786. Відкрито електричний струм (Л. Гальвані). 
1799. Створено джерело постійного електричного струму 

(А. Вольта). 
1820. Виявлено магнітне поле струму (X. Ерстед). 
1826. Відкрито основний закон електричного кола (Г. Ом). 
1831. Виявлено електромагнітну індукцію (М. Фарадей). 
1842—43. Відкрито закон збереження енергії (Ю. Майєр, Дж. 

Джоуль; загальний характер закону показав 1847 Г. Гельм¬ 
гольц). Виміряно механічний еквівалент теплоти. 

1847—59. Закладено основи кінетичної теорії газів (Дж. Гера- 
пат, Р. Клаузіус, Дж. Максвелл та ін.). 

1850—51. Сформульовано друге начало термодинаміки (Р. 
Клаузіус, У. Томсон; 1824 це зробив також Н. Л. С. Карно). 

1859. Відкрито спектральний аналіз (Г. Кірхгоф, Р. Бунзен). 
1860—65. Створено теорію електромагнітного поля (Дж. Макс¬ 

велл; концепцію поля сформулював 1852 М. Фарадей). 
1865. Введено поняття ентропії і встановлено принцип зростання 

ентропії у замкненій системі (Р. Клаузіус; Л. Больцман 
1872 пов’язав ентропію системи з імовірністю її стану). 

1869. Відкрито періодичний закон хімічних елементів і створено 
періодичну систему елементів (Д. І. Менделєєв). 

1887—88. Відкрито фотоефект (Г. Герц, О. Г. Столєтов та ін.). 
1888. Виявлено електромагнітні хвилі (Г. Герц; завбачив 1865 

Дж. Максвелл). 
1892. Закладено основи електронної теорії (Г. Лоренц). 
1895. Відкрито рентгенівське випромінювання (В. Рентген). 

Винайдено радіо (О. С. Попов). 
1896. Відкрито природну радіоактивність урану (А. Беккерель). 
1897. Відкрито електрон (Дж. Дж. Томсон). 
1899. Виміряно тиск світла (П. М. Лебедєв). 
1900, Висунуто ідею кванта енергії та введено фундаментальну 

фізичну сталу, т. з. сталу Планка (М. Планк). 
1902. Завершено побудову класичної статистичної фізики (Дж. 

Гіббс; у її створенні брали участь також Дж. Максвелл і 
Л. Больцман). 

1904. Знайдено релятивістське перетворення просторових коор: 
динат і часу (перетворення Лоренца) і формулу залежності 
маси від швидкості (Г. Лоренц). 

Період сучасної фізики • 
1905. Створено спеціальну теорію відносності. Відкрито закон 

взаємозв’язку маси й енергії (А. Ейнштейн). 
1908. Експериментально доведено існування молекул і атомів 

(Ж. Перрен). 
1911. Відкрито атомне ядро і побудовано планетарну модель 

атома (Е. Резерфорд). Відкрито надпровідність (Г. Камер- 
лінг-Оннес). 
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фГзика ЕЛЕМЕНТАРНИХ ча- 
СТЙНОК — розділ фізики, по¬ 
в’язаний з вивченням властивостей 
і взаємодій елементарних части¬ 
нок. Поділяється на теорію еле¬ 
ментарних частинок і експеримен¬ 
тальну Ф. е. ч. (т. з. фізику висо¬ 
ких енергій). Заг. теорії елемен¬ 
тарних частинок ще не існує. Для 
опису їхніх властивостей вдають¬ 
ся до різних моделей, зокрема до 
кваркової (див. Кварки) — для 
адронів. Теор. проблеми Ф. е. ч. 

1912. Виявлено дифракцію рентгенівського проміння (М. Лауе, 
В. Фрідріх, П. Кніппінг). Відкрито космічне проміння 
(В. Гесс), ізотопи (Дж. Дж. Томсон). 

1913. Розроблено першу квантову теорію атома водню, т. з. 
теорію Бора—Зоммерфельда (Н. Бор; модифікував 1915— 
16 А. Зоммерфельд). 

1915. Завершено створення заг. теорії відносності (А. Ейнштейн). 
1919. Здійснено штучну ядерну реакцію і відкрито протон як 

складову частину атомного ядра (Е. Резерфорд). 
1922—23. Знайдено нестаціонарні розв’язки гравітаційних рів¬ 

нянь Ейнштейна і передбачено розширення Всесвіту (О. О. 
Фрідман). Започатковано релятивістську космологію. 

1924—25. Розроблено квантову статистику частинок з цілим 
спіном, т. з. статистику Бозе — Ейнштейна (Ш. Бозе, А. 
Ейнштейн). Встановлено принцип Паулі (В. Паулі). 

1924—27. Розроблено нерелятивістську квантову механіку (Н. 
Бор, М. Борн, Л. де Бройль, В. Гейзенберг, П. Дірак, Е. 
Шредінгер). 

1925. Висунуто гіпотезу спіна (С. Гаудсміт, Дж. Уленбек). 
1926. Розроблено квантову статистику частинок з напівцілим 

спіном, т. з. статистику Фермі — Дірака (Е. Фермі, П. Ді¬ 
рак). Сформульовано основне рівняння хвильової меха¬ 
ніки, т. з. рівняння Шредінгера (Е. Шредінгер). 

1927. Сформульовано принцип невизначеності (В. Гейзенберг). 
Виявлено дифракцію електронів (К. Девіссон, Л. Джер- 
мер, Дж. П. Томсон). 

1927 — 32. Закладено основи квантової електродинаміки і кван¬ 
тової теорії поля (П. Дірак, В. Гейзенберг, В. Паулі, Е. Фер¬ 
мі, В. О. Фок та ін.). 

1928. Одержано квантовомеханічне рівняння, що описує рух 
релятивістського електрона (релятивістська квантова меха¬ 
ніка; П. Дірак). Відкрито комбінаційне розсіяння світла 
(Л. І. Мандельштам, Г. С. Ландсберг, Ч. Раман, К. Кріш- 
нан). 

1928—30. Розроблено основи зонної теорії (Ф. Блох, Л. Бріл- 
люєн). 

1930—32. Закладено основи фізики напівпровідників (А. Віль- 
сон, К. Вагнер, В. Шотткі, Я. І. Френкель, А. Ф. Йоффе). 

1931. Побудовано перші прискорювачі заряджених частинок 
(Р. Ван де Грааф, Е. Лоуренс). Передбачено античастинки 
(П. Дірак). 

1932. Виявлено нейтрон (Дж. Чедвік). Запропоновано протонно- 
нейтронну модель ядра (Д. Д. Іваненко, В. Гейзенберг). 
Відкрито сильні взаємодії. Відкрито позитрон (К. Ан- 
дерсон). Здійснено ядерну реакцію штучно прискореними 
протонами (Дж. Кокрофт, Е. Уолтон, К. Д. Синельни- 
ков, О. І. Лейпунський, А. К. Вальтер, Г. Д. Латишев). 

1933—34. Розроблено теорію бета-розпаду і відкрито слабкі 
взаємодії (Е. Фермі). 

1934. Відкрито штучну радіоактивність (Ф. і І. Жоліо-Кюрі). 
Відкрито явище Вавилова — Черенкова (С. І. Вавилов, 
П. О. Черенков; пояснили 1937 І. Є. Тамм і І. М. Франк). 

1935. Передбачено піони і започатковано квантову мезоди- 
наміку (X. Юкава). Відкрито антиферомагнетизм (Л. В. 
Шубников). 

1936—37. Відкрито мюон (К. Андерсон, С. Неддермейєр). 
Виявлено поділ ядер* урану (О. Ган, Ф. Штрассман). 

1938. Відкрито надплинність гелію II (П. Л. Капіца). 
1939. Обгрунтовано можливість протікання в урані ланцюгової 

ядерної реакції поділу (Л. Сілард, Е. Фермі, Ф. Жоліо- 
Кюрі, Я. Б. Зельдович, Ю. Б. Харитон та ін.). 

1940—41. Розроблено феноменологічну теорію надплинності 
гелію II (Л. Д. Ландау). 

1942. Здійснено керовану ланцюгову реакцію поділу урану в 
ядерному реакторі (Е. Фермі). 

1944. Відкрито електронний парамагнітний резонанс (Є. К. За- 
войський). Запропоновано новий принцип прискорення 
частинок — автофазування (В. Й. Векслер). 

1946. Відкрито ядерний магнітний резонанс (Ф. Блох, У. Хан- 
сен, Е. Парселл, Р. Паунд). Побудовано основи теорії 
кінетичних явищ (М. М. Боголюбов). 

1947. Виявлено піони (С. Пауелл та ін.). Відкрито перші каони 
та гіперони (Дж. Рочестер, К. Батлер). Побудовано мікро¬ 
скопічну теорію надплинності гелію II (М. М. Боголюбов). 

1948. Винайдено транзистор (Дж. Бардін, У. Браттейн). Винай¬ 
дено голографію (Д. Іабор). 

1948—49. Завершено створення сучасної квантової електроди¬ 
наміки (С. Томонага, Р. Фейнман, Ю. Швінгер, Ф. Дайсон). 

1949. Сформульовано закон збереження баріонного заряду 
(Ю. Вігнер). 

1950. Висунуто ідею термоізоляції високотемпературної плазми 
сильним магнітним полем (І. Є. Тамм та ін.). 

1952—53. Сформульовано закон збереження лептонного заряду 
(Я. Б. Зельдович та ін.). 

розглядаються у межах кванто¬ 
вої теорії поля, єдиної теорії 
поля тощо. В експериментальній 
Ф. е. ч. осн. об’єктом вивчення і 
водночас досліджувальним інст¬ 
рументом є частинки високих (пе¬ 
реважно релятивістських і ультра- 
релятивістських) енергій, що ут¬ 
ворюються на прискорювачах за¬ 
ряджених частинок або потрапля¬ 
ють на Землю з космічного просто¬ 
ру (див. Космічне проміння). Для 
реєстрації частинок застосовують 
бульоашкові камери, Вільсона ка¬ 
мери, Черепкова лічильники та 
ін. Дослідження з Ф. е. ч. поча¬ 
лись після відкриття електрона 
1897, Дж. Дж. Томсон) і протона 
1919, Е. Резерфорд), а також піс¬ 
ля висловлення гіпотези про іс¬ 
нування квантів (1900,.М. Планк, 
1905, А. Ейнштейн). Відкриття 
нейтрона (1932, Дж. Чедвік) дало 
змогу зробити висновок (1932, 
Д. Д. Іваненко, В. Гейзенберг), що 
атомні ядра усіх хім. елементів 
складаються з протонів і нейтро¬ 
нів. Подальший розвиток Ф. е. ч. 
пов’язаний з відкриттям у косміч¬ 
ному промінні позитрона (1932, 
К. Андерсон), першої з антича¬ 
стинок, що були передбачені тео¬ 
ретично (1931, П. Дірак). Згодом у 
цьому промінні було також знай¬ 
дено ц-мезони, або мюони [1936, 
К. Андерсон, амер. фізик С. Нед¬ 
дермейєр (н. 1907)] і я-мезони, або 
піони (1947, С. Пауелл та ін.). 
Існування піонів як особливих 
квантів, що переносять ядерні 
сили, було передбачено теоретично 
(1935, X. Юкава). У 50-х рр. 20 ст. 
було відкрито і вивчено сімейст¬ 
во т. з. дивних частинок: К-мезо- 
нів, Л-, 2- і 3-гіперонів, для 
пояснення процесів народження і 
розпаду їх введено [1953, М. Гелл- 
Манн, япон. фізик К. Нішід-жі- 
ма (н. 1926)] нове квантове число 
— дивність. При вивченні розпа¬ 
дів К-мезонів відкрито (1956, Лі 
Цзундао, Янг Чженьнін) порушен¬ 
ня у слабких взаємодіях закону 
збереження просторової Р- і заря¬ 
дової С-парності і сформульовано 
(1957, Л. Д. Ландау, А. Салам, 
Лі Цзундао, Янг Чженьнін) кон¬ 
цепцію збереження «комбінова¬ 
ної » СР-парності. 

У 60-х рр. 20 ст. знайдено1 резо¬ 
нансні частинки (Е. Фермі з спів- 
робітн.). З введенням у дію про¬ 
тонних прискорювачів на енергію 
у кілька ГеВ відкрито антипротон 
(1955), антинейтрон (1956), ан- 
тисигмагіперон (1960) та ін. анти¬ 
баріони. Згодом виявлено (1962) 
існування двох типів нейтрино 
і відкрито (1964) явище незбере- 
ження СР-парності у розпадах ней¬ 
тральних К-мезонів. У 1975 знай¬ 
дено важкий т-лептон з масою 
бл. 1800 МеВ і т-лептонне нейтри¬ 
но \^. На основі успішної класи¬ 
фікації адронів за мультиплетами 
(див. Унітарна симетрія) виник¬ 
ла [1964, М. Гелл-Манн, амер. фі¬ 
зик Дж. Цвейг (н. 1937)] гіпоте¬ 
за про те, що всі адрони складають¬ 
ся з різних комбінацій кварків 
і антикварків. Кварки не спостері¬ 
гаються у вільному стані, не ви¬ 
ключено, що вони існують лише 
у зв’язаному стані (т. з. гіпотеза 
«кваркової в’язниці»). На сучас. 
етапі розвитку науки шість леп¬ 

тонів і шість кварків розгляда¬ 
ються як осн. елементи матерії. 
В основі^ сучасної польової теорії 
взаємодії елементарних частинок 
лежить т. з. калібрувальний прин¬ 
цип, за яким носіями взаємодії 
між фундаментальними ферміо- 
нами (лептонами і кварками) е 
векторні калібрувальні поля (див. 
Поля теорія. Поля фізичні). Квар¬ 
ки і лептони беруть участь в елек- 
тромагн. і слабких взаємодіях, 
які переносяться відповідно фото¬ 
нами і векторними бозонами. 
Кварки беруть участь також у 
сильних взаємодіях, які перено¬ 
сяться глюонами, квантами гіпо¬ 
тетичного «кольорового поля». По¬ 
няття «колір» аналогічне понят¬ 
тю «електричний заряд», але на 
відміну від заряду колір набуває 
трьох різних значень (умовно — 
червоного, синього і жовтого). Ка¬ 
лібрувальна польова теорія «кольо¬ 
рової» взаємодії наз. квантовою 
хромодинамікою. Зараз існує за¬ 
довільна єдина калібрувальна тео¬ 
рія електромагн. і слабкої взаємо¬ 
дії (теорія Вайнберга — Салама). 
Певні кроки зроблено на шляху по¬ 
будови єдиної теорії електромагн., 
слабких і сильних взаємодій. Спро¬ 
би поєднати усі фундаментальні 
типи взаємодії, включаючи й 
тяжіння, провадиться у рамках 
т. з. теорії супергравітації. Теор. 
проблеми Ф. е. ч. вивчають у ба¬ 
гатьох країнах. Експериментальні 
дослідження, що потребують ство¬ 
рення потужних прискорювачів, 
проводяться в СРСР (Серпухов, 
Дубна, Новосибірськ, Харків), 
США, ФРН, Швейцарії. На Ук¬ 
раїні дослідженнями в галузі Ф. 
е. ч. займаються в ін-тах АН 
УРСР: ядерних досліджень, теор. 
фізики, Харків, фіз.-тех. ін-ті, 
а також у Київ, ун-ті. Великий 
внесок у розвиток Ф. е. ч. зробили 
рад. вчені М. М. Боголюбов, В. Й. 
Векслер, Л. Д. Ландау, А. О. Ло- 
гунов, І. Є. Тамм, Л. Д. Фаддєєв, 
В. О. Фок та ін., зокрема укр. 
вчені О. І. Ахієзер, Д. В. Волков, 
О. С. Парасюк та ін. 
Літ.: Ахієзер О. І., Рекало М. П. Фі¬ 
зика елементарних частинок. К., 1978; 
Славнов А. А., Фаддеев Л. Д. Введе- 
ние в квантовую теорию калибровоч- 
них полей. М., 1978; Окунь Л. Б. 
Лептони и кварки. М., 1981. 

. . П. /. Фомін. 
«ФЙЗИКА НЙЗКИХ ТЕМПЕРА¬ 
ТУР» — наук, журнал, орган Від¬ 
ділення фізики і астрономії АН 
УРСР. Засновано 1975. Видає 
фізико-технічний інститут низь¬ 
ких температур АН УРСР. Пуб¬ 
лікує експериментальні й теор. 
оригінальні праці й огляди з різ¬ 
них галузей фізики низьких т-р: 
надпровідності, кінетичних і ста¬ 
тистичних властивостей нормаль¬ 
них металів, магн. впорядкування 
(антиферомагнетизму), квантових 
рідин і кристалів, квантових явищ 
у динаміці кристалічної гратки. 
Виходить щомісяця; переклада¬ 
ється англ. мовою в США. 

В. Г. Манжелій. 

фГзика низьких темпера¬ 
тур — галузь фізики, пов’язана 
з дослідженням конденсованого 
(рідкого і твердого) стану речо¬ 
вини при низьких і наднизьких 
абсолютних температурах (див. 
Низькі температури). Зменшен¬ 
ня із зниженням т-ри хаотичних 



теплових коливань атомів і моле¬ 
кул приводить до прояву в конден¬ 
сованих речовинах принципово 
важливих квантових явищ— над- 
плинності рідкого гелію і над¬ 
провідності металів. Із знижен¬ 
ням т-ри всі речовини тверднуть 
(за винятком гелію при норм, тис¬ 
кові, який до абс. нуля т-ри за¬ 
лишається у стані квантової ріди¬ 
ни). Тверді гази утворюють клас 
речовин, що наз. кріокристалами, 
а твердий (під тиском) гелій є 
квантовим кристалом (див. Тверде 
тіло). При низьких т-рах стає 
можливим вивчення в речовині 
істотних змін властивостей елек¬ 
тронів і кристалічної гратки, 
її енерг. спектра (законів розподі¬ 
лу квантованої енергії між різни¬ 
ми типами квазічастинок речови¬ 
ни, зокрема електронами, фонона¬ 
ми), різноманітність фазових пе¬ 
реходів, пов’язаних з упорядку¬ 
ванням частинок у т. з. просторі 
координат або імпульсів. До най¬ 
важливіших проблем Ф. н. т. на¬ 
лежать дослідження при т-рах, 
нижчих за 10~3 К, а також пошуки 
матеріалів, яким властива високо¬ 
температурна надпровідність. На 
основі явищ, які вивчаються у 
Ф. н. т., виникли нові напрями 
науки і техніки: кріогенна електро¬ 
ніка, кріобіологія, кріомедицина, 
кріохімія, кріогенна техніка. Роз¬ 
виток Ф. н. т. на Україні почався 
1930 із створенням у складі Укр. 
фізико-тех. ін-ту (тепер Фізи- 
ко-технічний інститут АН УРСР 
у Харкові) кріогенної лабораторії, 
яку очолив Л. В. Шубников. Знач¬ 
ний внесок у розвиток Ф. н. т. 
зробили укр. вчені О. І. Ахієзер, 
В. Г. Бар’яхтар, Б. І. Веркін, 
О. О. Талкін, Б. Г. Лазарєв, І. В. 
Обреїмов, А. Ф. Прихотько та 
ін. Дослідження з Ф. н. т. прова¬ 
дяться, зокрема, у Фізико-техніч- 
ному інституті низьких темпе¬ 
ратур АН УРСР, Металофізики 
інституті АН УРСР, Харків, 
та Київ, ун-тах. І. М. Дмитренко. 
ФҐЗИКА ПЛАЗМИ — галузь 
фізики, присвячена вивченню про¬ 
цесів, які відбуваються у плазмі. 
На Україні дослідження з Ф. п. 
почались в 30-х рр. 20 ст. Інтенсив¬ 
ний розвиток цієї галузі пов’яза¬ 
ний з проблемою керованого тер¬ 
моядерного синтезу (див. Термо¬ 
ядерні реакції), а також з косміч¬ 
ними дослідженнями. У Ф. п. 
вивчають, зокрема, т. з. колектив¬ 
ні явища у плазмі, які виникають 
під діянням самоу згоджених 
електр. і магн. полів, створених 
об’ємними зарядами та електр. 
струмами частинок плазми. До 
цих явищ належать утворення 
хвиль і нестійкостей (коливань, 
що зростають з часом), в резуль¬ 
таті яких плазма стає турбулент¬ 
ною (див. Турбулентність). Роз¬ 
сіяння частинок на турбулентних 
флуктуаціях електр. поля зумов¬ 
лює аномально сильні переносу 
явища’, дифузію, теплопровід¬ 
ність тощо, а також приводить 
до турбулентного нагрівання. Гол. 
проблемою Ф. п. є розробка ефек¬ 
тивних методів розігрівання плаз¬ 
ми до т-ри 108 К і утримання її 
при цій т-рі протягом часу, необ¬ 
хідного для протікання термо¬ 
ядерної реакції в більшій части- 
га робочого об’єму плазми. До¬ 

слідження з Ф. п. стосуються та¬ 
кож проблем радіофізики, фізики 
твердого тіла, магнітогідродина¬ 
мічних і термоемісійних методів 
перетворення енергії, плазмової 
технології (нанесення покриттів, 
плазмове різання металів, плазмо¬ 
ва металургія тощо) і провадяться 
у багатьох наук, центрах країни, 
зокрема у Фізико-технічному ін¬ 
ституті АН УРСР у Харкові та 
Фізики інституті АН УРСР. 
Значний внесок у розвиток Ф. п. 
зробили рад. вчені М. М. Боголю- 
бов, Л. Д. Ландау, О. І. Ахієзер, 
А. О. Власов (1908—75), Є. К. 
Завойський, Б. Б. Кадомцев, Р. 3. 
Сагдеєв, О. Г. Ситенко, В. П. 
Силін, Я. Б. Файнберг та ін. 
Літ.:^ Силин В. П. Параметрическое 
воздействие излучения большой мощ- 
ности на плазму. М., 1973; Злектро- 
динамика плазмм. М., 1974; Михай- 
ловский А. Б. Теория плазменньїх не- 
устойчивостей, т. 1—2. М., 1975—77; 
Смирнов Б. М. Введение в физику 
плазмьі. М., 1982. Див. також літ. 
до ст. Плазма. К. М. Степанов. 
ФГЗИКА ТВЕРДОГО ТГ/ІА — 
галузь фізики, пов’язана з вив¬ 
ченням будови та фундаменталь¬ 
них властивостей твердих тіл, 
а також явищ, що в них відбува¬ 
ються. Як самостійна галузь сфор¬ 
мувалась на поч. 20 ст. і стала 
бурхливо розвиватись після ство¬ 
рення квантової механіки. Ф. т. 
т. об’єднує кристалографію, ме¬ 
талофізику, фізику напівпровід¬ 
ників і діелектриків, фізику міц¬ 
ності і пластичності, магнетиз¬ 
му, надпровідності, радіаційну 
фізику твердого тіла і т. п., окремі 
розділи акустики, оптики, фізи¬ 
ки низьких температур, механі¬ 
ки суцільного середовища, кінети¬ 
ки фізичної, фізики полімерів 
невпорядкованих і аморфних се¬ 
редовищ тощо. Теор. основи цих 
напрямів грунтуються на уявлен¬ 
нях і законах теорії твердого тіла. 
Оскільки довільне конденсоване 
тіло є сукупністю величезної кіль¬ 
кості частинок (атомів, молекул, 
іонів, електронів), що взаємоді¬ 
ють між собою, велику увагу 
у Ф. т. т. приділяють експери¬ 
ментальному і теор. вивченню 
т. з. колективних явищ (коливан¬ 
ня кристалічних граток, фазові 
переходи, випромінювання та 
поглинання електромагнітних 
хвиль, зокрема поглинання світла, 
тощо). Важливе значення має вив¬ 
чення механізмів утворення дефек¬ 
тів в кристалах, впливу дефектів 
на фіз. властивості твердих тіл. 
Для опису спостережуваних явищ 
та властивостей у Ф. т. т. засто¬ 
совують два основних підходи. 
При феноменологі чно- 
м у підході тверде тіло розгляда¬ 
ють як суцільне (неперервне) сере¬ 
довище, що задовольняє певні 
закони симетрії. Цей підхід доз¬ 
воляє пояснити велику кількість 
експериментальних фактів, але не 
розкриває механізмів спостере¬ 
жуваних у твердих тілах явищ. 
При мікроскопічному 
підході тверде тіло розглядається 
як сукупність частинок, що взає¬ 
модіють між собою за певними за¬ 
конами. Гол. метою цього підходу 
є пояснення властивостей твердих 
тіл і явищ, що в них відбуваються, 
на основі законів квантової меха¬ 
ніки, статистичної фізики, тер¬ 

модинаміки, електродинаміки. 
У Ф. т. т. широко застосовують 
наближені моделі та концепції, до 
яких, зокрема, належать модель 
абс. твердого тіла і концепція еле¬ 
ментарних збуджень, або квазіча¬ 
стинок. Дослідження в експери¬ 
ментальній Ф. т. т. проводяться 
методами радіоактиваційного ана¬ 
лізу, рентгеноструктурного ана¬ 
лізу, рефрактометрії, оптичної 
спектроскопії, радіоспектроско¬ 
пії та ін. Часто ці дослідження по¬ 
в’язані зі спостереженнями за 
властивостями твердих тіл в ек¬ 
стремальних умовах надвисоких 
або наднизьких т-р, високих тисків, 
сильних електр. і магн. полів то¬ 
що. Одним з важливих завдань 
Ф. т. т. є створення нових матеріа¬ 
лів з наперед заданими властивос¬ 
тями (зокрема, надтвердих і над¬ 
чистих речовин; матеріалів, яким 
властива високотемпературна над¬ 
провідність) і обгрунтування мето¬ 
дів їхнього одержання. Досягнен¬ 
ня Ф. т. т. становлять наук, фун¬ 
дамент матеріалознавства, сприя¬ 
ють розвиткові електроніки, ра¬ 
діофізики та ін. галузей науки 
і техніки. Значний внесок у розви¬ 
ток Ф. т. т. зробили радянські вче¬ 
ні А. Ф. Йоффе, В. Д. Кузне- 
цов, Л. Д. Ландау, І. М. Ліф- 
шиць, О. Г. Столєтов. І. Є. Тамм, 
Я. 1. Френкель, О. В. Шубников, 
Ж. І. Алфьоров (див. т. 12, Дода¬ 
ток), М. М. Боголюбов, А. С. Бо¬ 
ровик -Романов, С. В. Вонсовський, 
Б. М. Вул, С. М. Журков, Л. В. 
Келдиіи, 1. К, Кікоїн, Г. В. Кур- 
дюмов та ін., зокрема, укр. вчені 
О. І. Ахієзер, О. О. Талкін, О. С. 
Давидов, Б. Г. Лазарєв, В. Є. Лаш- 
карьов, С. І. Пекар, А. Ф. При¬ 
хотько, А. А. Смирнов, В. І. Тре- 
філов та ін. Дослідження з 
Ф. т. т. проводяться в Ін-ті фізи¬ 
ки твердого тіла АН СРСР, Ін-ті 
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ТІЛА 

1953. Введено поняття дивності і встановлено закон збереження 
дивності (М. Гелл-Манн, К. Нішіджіма). 

1954. Введено до ладу першу атомну електростанцію (І. В. Кур- 
чатов, Д. І. Блохінцев). Створено перший молекулярний 
генератор (М. Г. Басов, О. М. Прохоров, Ч. Таунс). Запо¬ 
чатковано квантову електроніку. 

1955. Відкрито антипротон (Е. Сегре, О. Чемберлен). 
1956. Відкрито антинейтрон (О. Піччіоні та ін.). Відкрито нейтри¬ 

но (Ф. Рейнес, К. Коуен; передбачив 1931 В. Паулі). Ви¬ 
словлено припущення, що в слабких взаємодіях порушуєть¬ 
ся парність (Лі Цзундао, Янг Чженьнін; підтверджено 1957 
Ву Цзяньсюн та ін.). 

1957—58. Побудовано мікроскопічну теорію надпровідності 
(Дж. Бардін, Л. Купер, Дж. Шріффер, М. М. Боголюбов). 

1958. Відкрито ефект Мессбауера (Р. Мессбауер). 
1959. Став до ладу перший атомний криголам «Ленин» (А. П. 

Александров). 
1960. Виявлено резонанси (Л. Альварес). Створено лазери (Т. 

Мейман, А. Джаван та ін.). Побудовано надпровідний ту¬ 
нельний діод (І. Жівер). 

1961—62. Започатковано нелінійну оптику (П. Франкен, Н. 
Бломберген, Р. В. Хохлов). 

1962. Експериментально доведено існування електронного і 
мюонного нейтрино (Л. Ледерман та ін.). 

1963—64. Відкрито т. з. ефекти Джозефсона (передбачені 1962 
Б. Джозефсоном). 

1964. Висунуто гіпотезу кварків (М. Гелл-Манн, Дж. Цвейг). 
1965. Стали до ладу перші прискорювачі на зустрічних пучках 

(Г. І. Будкер та ін.). Відкрито реліктове випромінювання 
(А. Пензіас, Р. В. Вільсон). 

1967—68. Побудовано об’єднану теорію слабкої й електромагніт¬ 
ної взаємодій, т. з. теорію Вайнберга — Салама (С. Вай* 
нберг, А. Салам; модифікована 1970 Ш. Глешоу). 

1968. На установці «Токамак-4» одержано фізичну термоядерну 
реакцію (Л. А. Арцимович). 

1973. Відкрито нейтральні струми. Створено квантову хромо* 
динаміку (М. Гелл-Манн, С. Вайнберг та ін.). 

1974. Відкрито псі-частинки (С. Тінг, Б. Ріхтер). 
1975. Виявлено важкий лептон (М. Перл). 
1977. Відкрито іпсилон-частинку (Л. Ледерман). . 
1983. Відкрито проміжні векторні бозони (К. Руббіа та ін.). 

В. Г. Бар’яхтар. Ю. О. Храмое. 
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теор. фізики АН СРСР та багатьох 
вузах і н.-д. установах АН союз¬ 
них республік. Зокрема, на Украї¬ 
ні питаннями Ф. т. т. займаються 
вчені Фізики інституту АН 
УРСР, Теоретичної фізики інсти¬ 
туту АН УРСР, Фізико-техніч- 
ного інституту низьких темпе¬ 
ратур АН УРСР, Металофізики 
інституту АН УРСР, Напівпро¬ 
відників інституту АН УРСР, 
Радіофізики і електроніки інсти¬ 
туту АН УРСР, Фізико-техніч- 
ного інституту АН УРСР у Хар¬ 
кові, Фізико-технічного інститу¬ 
ту АН УРСР у Донецьку. 
Літ. див. дост. Тверде тіло. 
B. Г. Бар'яхтар, В. М. Локтев. 
ФІЗИКАЛІЗМ — одна з концеп¬ 
цій неопозитивізму, за якою іс¬ 
тинність положення будь-якої нау¬ 
ки залежить від можливості пере¬ 
класти його мовою фізики, чфізи- 
калій» (звідси й назва). Осн. пред¬ 
ставники — О. Нейрат, Р. Кар- 
нап. Замість аналізу відношень 
між наук, дисциплінами, об’єктив¬ 
ного зв’язку різних наук, єдності 
їх фізикалісти намагалися перевес¬ 
ти специфічні види існуючого знан; 
ня на мову фізики і на цій основі 
досягти їхньої уніфікації. Проте 
спроби створити єдину, уніфікова¬ 
ну мову науки й викласти нею всю 
систему існуючого знання зазнали 
невдачі. 
ФГЗИКИ ІНСТИТУТ АН УРСР. 
Створений у Києві 1929 на базі 
н.-д. кафедри фізики в системі 
Наркомату освіти УРСР. З 1932 
входить до складу АН УРСР (з 
1936 теперішня назва). У складі 
ін-ту (1983) 12 відділів; при ін-ті 
існують спеціалізоване конструк¬ 
торсько-технологічне бюро та дос¬ 
лідне виробництво; є аспірантура. 
Осн. напрями досліджень: фізика 
твердого тіла, фізична і квантова 
електроніка. В ін-ті виконані фун¬ 
даментальні дослідження у галу¬ 
зі фізики екситонів, генераційних 
явищ в оптичних квантових гене¬ 
раторах з переналагоджуваною 
частотою і в високостабілізованих 
за частотою лазерах, фотоелектрон¬ 
ної емісії, емісії електронів з дис¬ 
пергованих плівок, адсорбційних 
явищ на поверхні металу, низько¬ 
температурної плазми тощо. На 
базі лабораторій та відділів ін-ту 
створено Напівпровідників інсти¬ 
тут АН УРСР, Ядерних дослід¬ 
жень інститут АН УРСР, част¬ 
ково Металофізики інститут 
АН УРСР і Теоретичної фізики 
інститут АН УРСР. З ін-том 
пов’язана діяльність О. О. Хар- 
кевича, М. С. Бродина, О. Г. 
Гольдмана, О. С. Давидова, В. Є. 
Лаіикарьова, О. І. Лейпунського, 
О. Ф. Немця, М. В. Пасічника, 
C. І. Пекара, А. Ф. Прихотько, 
Г. В. Пфейффера, П. Г. Борзяка, 
М. Ф. Дейгена, В. Є. Дяченка, 
Г. Д. Латишева, Н. Д. Моргуліса, 
Ю. Г. Птушинського, М. Т. 
Шпака. Ін-т нагороджено орденом 
Трудового Червоного Прапора. 
(1979). М. Т. Шпак. 

ФҐЗИКО-ГЕОГРАФГЧНЕ РАЙ¬ 
ОНУВАННЯ — поділ географіч¬ 
ної оболонки на окремі частини за 
комплексом природних властиво¬ 
стей, зумовлених походженням 
певної території та особливостями 
прояву на ній фіз.-географічних 
процесів. Включає виявлення, роз¬ 

межування й характеристику об’¬ 
єктивно існуючих фіз.-геогр. оди¬ 
ниць. Розрізняють галузеве райо¬ 
нування за компонентами природи 
(геоморфологічне, кліматичне, гід¬ 
рологічне, грунтове, геобот., зоо- 
геогр.) і комплексне. В основу 
комплексного Ф.-г. р. покладено 
ландшафтно-генетичний принцип, 
що полягає у всебічному вивченні 
й аналізі взаємозв’язків і взаємо 
дії осн. ландшафтоутворюючих 
факторів (сонячної радіації, цир¬ 
куляції атмосфери, процесів у 
літосфері, гідросфері й біосфері) 
та складових частин геогр. оболон¬ 
ки. Взаємодія між ними здійсню¬ 
ється через теплообмін, вологооб- 
мін і обмін мінеральними та орга¬ 
нічними речовинами. При цьому 
враховують історію розвитку при¬ 
родно-територіальних комплек¬ 
сів, а також вплив на природу 
діяльності людини, характер госп. 
використання і ступінь освоєння 
території. Прояв взаємодії і взає¬ 
мозв’язків при формуванні при- 
родно-тер. комплексів має зональ¬ 
ні (див. Зональність географічна) 
та азональні закономірності (див. 
Азональність). У зв’язку з цим 
при тер. диференціації геогр. обо¬ 
лонки виділяють зональні (пояси 
фізико-географічні, зони фізико- 
географічні, підзони) та азональні 
(фіз.-геопз. сектори, країни, про¬ 
вінції, області, райони) таксоно¬ 
мічні одиниці. Фіз.-геогр. сек¬ 
тори відзначаються особливою 
структурою широтної зональності, 
пов’язаною гол. чин. з умовами 
зволоження та ступенем континен- 
тальності клімату. Розрізняють зх. 
приокеанічні, внутрішньоматери¬ 
кові та сх. приокеанічні сектори 
(напр., Східно-Азіатський сектор). 
Фіз.-геогр. країна має єдину 
міурфоструктуру з характерними 
рисами макрорельєфу, виділя¬ 
ється за спільністю в розвиткові 
циркуляції атмосфери та певним 
характером широтної зональності 
на рівнинах і висотної поясності 
в горах (напр., Східно-Європей¬ 
ська рівнина, Кавказ тощо). Фіз.- 
геогр. провінцію розгляда¬ 
ють як частину фіз.-геогр. країни 
в межах зони чи підзони. Вона 
виділяється за характером транс¬ 
формації повітр. мас; при цьому 
враховують палеогеографічні умо¬ 
ви її формування (напр., Полі¬ 
ська провінція, Зх.-Українська лі¬ 
состепова пров.). При виділенні 
фіз.-геогр. областей врахову¬ 
ють такі геол.-геоморфологічні 
особливості територій, які зумов¬ 
люють зміни елементів теплового, 
водного та геохім. балансів і відпо¬ 
відно значні внутрішньопровін- 
ціальні відмінності природних 
процесів (напр., Волинське Поліс¬ 
ся, Нижньодніпровська сухостепо- 
ва обл.). Найменшою одиницею 
Ф.-г. р. є фіз.-геогр. район. 
Він виділяється у зв’язку З МІСЦ. 

відмінностями в характері прояву 
інтенсивності й направленості су- 
час. природних процесів (ерозії, 
акумуляції, фільтрації, заболочу¬ 
вання, засолення тощо), що спри¬ 
чинюють значні місц. зміни фіз.- 
хім. властивостей грунтів і рослин¬ 
них угруповань. Прикладами фіз.- 
геогр. районів є Ковельський фіз.- 
геогр. район (у межах Волинсько¬ 
го Полісся), Дніпровсько-Конксь- 

кий район (у межах Степової обл. 
зх. схилів Приазовської височини). 
Районування гірських територій 
має деякі специфічні особливості, 
зумовлені висотною поясністю 
ландшафтів., 
Найбільш об єктивною основою для 
проведення Ф.-г. р. є ландшафтна 
карта. За допомогою її можна 
скласти карту Ф.-г. р., виявити 
структуру природно-територіаль¬ 
них комплексів і дати текстову ха¬ 
рактеристику їх. Особливу увагу 
при цьому звертають на геофіз. та 
геохім. властивості природно-тер. 
комплексів, якісну і кількісну 
характеристику сучас. фіз.-геогр. 
процесів, природні ресурси та. ра¬ 
ціональне природокористування. 
Осн. методами Ф.-г. р. є порів- 
няльно-геогр., ландшафтно-гео- 
фіз. та геохім., картографічний, 
палеогеографічний* математичний, 
моделювання та ін. 
Тер. України майже повністю роз¬ 
ташована в помірному поясі, за ви¬ 
нятком Південного берега Криму, 
який має риси субтропічного поя¬ 
су, та в межах трьох фізико- 
геогр. країн—Східно-Європейської 
рівнини, Карпат і Кримських 
гір. Рівнинна частина УРСР ле¬ 
жить у межах трьох фіз.-геогр. 
зон (див. Мішаних лісів зона Ук¬ 
раїни, Лісостепова зона України 
і Степова зона України), які, в 
свою чергу, поділяються на фіз.- 
геогр. провінції, області й райони. 
Ф.-г. р. має важливе практичне 
значення для с. г., буд-ва, район¬ 
ного планування, медицини, ре¬ 
креації тощо. 
Літ.: Исаченко А. Г. Основи ланд- 
шафтоведения и физико-географиче- 
ское районированпе. М., 1965; Физико- 
географическое раГіонирование СССР. 
М., 1968; Физико-гсографическое ра- 
йонирование Украинской ССР. К., 
1968; Михайлов Н. И. Физико-гео- 
графическое районирование, ч. 1. М., 
1971. О. М. Маринич. 
ФГЗИ КО-МЕХАНГЧНИЙ ІН¬ 
СТИТУТ імені Г. В. Карпенка 
АН УРСР. Створений 1951 у Льво¬ 
ві (до 1964 — Інститут машинознав¬ 
ства і автоматики АН УРСР). У 
складі ін-ту (1983) 21 відділ, спе¬ 
ціальне конструкторсько-техноло¬ 
гічне бюро, дослідне виробництво, 
дослідний з-д. Є аспірантура. Осн. 
напрями наук, діяльності ін-ту: 
фіз.-хім. механіка крихкого руй¬ 
нування конструкційних матеріа¬ 
лів; корозія та захист металів від 
неї; теорія відбору та обробки ін¬ 
формації про тонку структуру фіз. 
сигналів і полів стосовно до задач 
пошуку та розпізнавання простих 
образів; створення спеціальних 
систем та приладів для дослід¬ 
ження морських глибин, земних 
надр тощо; неруйнуючий контроль 
працездатності матеріалів; автома¬ 
тизація наук, експерименту. Ви 
дає журн. чФизико-химическая ме- 
ханика материалов» та зб. чОт- 
бор и передача информации». В 
ін-ті працювали Г. В. Карпенка, 
К. Б. Карандєєв, В. М. Михай- 
ловський, Г. М. Савін та ін. вчені. 
Ін-т нагороджено (1969) Почесною 
Грамотою Президії Верховної Ра¬ 
ди УРСР. в. В. Панасюк. 
фГзико-механГчні властй 
ВОСТІ ГРУНТУ — сукупність 
властивостей грунту, що визнача¬ 
ють його відношення до зовнішніх 
і внутрішніх механічних впливів. 



До найважливіших Ф.-м. в. г. на¬ 
лежать: твердість, пластичність, 
липкість, зв'язність, набухання, 
усадка та питомий опір грунту. 
Твердістю називають опір, 
що чинить грунт проникненню в 
нього під тиском того чи ін. тіла 
(кулі, конуса, циліндра та ін.). 
Вимірюють за допомогою твердо¬ 
мірів і виражають в кг/см2. Вона 
залежить від механічного складу 
грунту, структури грунту, зво¬ 
ложеності тощо. Під пластич¬ 
ністю грунту розуміють здат¬ 
ність його зберігати надану форму 
після діяння будь-якої зовнішньої 
сили. Найбільшу пластичність ма¬ 
ють глинисті грунти, найменшу — 
супіщані та піщані. Липкість 
грунту (властивість зволоженого 
грунту прилипати до ін. тіл) зу¬ 
мовлена наявністю в ньому части¬ 
нок мулу та води. Кількісно її 
характеризують зусиллям, необ¬ 
хідним для відриву від поверхні 
грунту металевої пластини пло¬ 
щею 1 см2, і виражають у грамах. 
Зв’язність — здатність грун¬ 
ту чинити опір зовнішнім силам, 
спрямованим на механічне роз’єд¬ 
нання його частинок. Зумовлю¬ 
ється зв’язність мех. і мінералогіч¬ 
ним складом, структурою, вологі¬ 
стю трунту та характером його с.-г. 
використання. Зв’язність грунту 
виражається в кг/см2. З пластич¬ 
ністю та зв’язністю пов’язана фіз. 
спілість грунту. Набухання 
грунту — це збільшення об’єму 
його в цілому чи окремих струк¬ 
турних елементів при зволожен¬ 
ні. Найбільша величина набухан¬ 
ня властива глинистим грунтам 
і грунтам, насиченим N3. Усад¬ 
кою грунту наз. зменшення 
його об’єму при висиханні. За¬ 
лежить від механічного складу, 
ступеня зволоженості грунту то¬ 
що. Питомий опір грунту 
— це сила тяги (тягове зусилля), 
віднесена до одиниці поперечного 
перерізу шару грунту при оранці. 
Визначають його динамометрами 
і виражають в кг/см2. У різних 
грунтах їх питомий опір варіює 
в межах від 0,2 до 1,2 кг/см2. 
Ф.-м. в. г. мають важливе значен¬ 
ня у житті рослин, зокрема впли¬ 
вають на характер розподілу коре¬ 
невої системи. Всі ці властивості 
беруть до уваги у розрахунках 
норм пального, при доборі матеріа¬ 
лів для виготовлення робочих ор¬ 
ганів с.-г. машин тощо. Ф.-м. в. г. 
можуть змінюватись при с.-г. ви¬ 
користанні в результаті дії на них 
агротехнічних (оранка, культива¬ 
ція та ін.), хімічних (гіпсування 
грунту, вапнування грунту, вне¬ 
сення речовин, що склеюють, та 
ін.) і біологічних (посіви куль¬ 
турних рослин, внесення органіч¬ 
них речовин тощо) прийомів. 

В. А. Велично. 

фГзико-органГчної хГмії 
ТА ВУГЛЕХГМІЇ ІНСТИТУТ АН 
УРСР — наук, установа в Донець¬ 
ку. Створений 1975 на базі Донец. 
відділення фізико-органічної хі¬ 
мії Ін-ту фіз. хімії ім. Л. В. Пи- 
саржевського АН УРСР. У складі 
ін-ту (1983) 13 відділів, відділення 
нафтохімії в Києві, дослідне ви¬ 
робництво. Осн. напрями дослі¬ 
джень: кінетика і механізм хім. 
реакцій органічних сполук; мета- 
локомплексьий каталіз і органіч¬ 

ні каталізатори; розробка нових 
фіз.-хім. методів дослідження ву¬ 
гілля та його компонентів; вишуку¬ 
вання процесів переробки вугілля 
у хім. продукти і перспективні 
види палива; вуглехім. синтез; тон¬ 
кий органічний синтез. З ін-том 
пов’язана діяльність Л. М. Лит- 
виненка, С. М. Баранова, Є. С. 
Рудакова, В. С. Гутирі та інших. 
ФГЗИКО-ТЕХНГЧНИЙ ІНСТИ¬ 
ТУТ АН УРСР у Донецьку. Ство¬ 
рений 1965. У складі ін-ту (1983) 
19 відділів, 1 відділення, спеціалі¬ 
зоване конструкторсько-техноло¬ 
гічне бюро і дослідне виробництво; 
є аспірантура. Осн. напрями наук, 
досліджень: фізика магн. явищ, 
електронні властивості твердих 
тіл, фізика міцності і пластич¬ 
ності. Працями вчених ін-ту ви¬ 
явлено проміжний стан в анти- 
феромагнетиках і доплерон-фо- 
нонний резонанс; вивчено вплив 
високих тисків на надпровідність; 
вперше у світі відкрито й до¬ 
сліджено необоротне індуціюван- 
ня сильним магн. полем нових 
магн. станів речовин; дослідже¬ 
но високочастотні властивості й 
релаксацію магнітовпорядкованих 
кристалів; створено основи дисло¬ 
каційної теорії гідроекструзії то¬ 
що. З ін-том пов’язана діяль¬ 
ність В. І. Архарова, В. Г. Бар’ях- 
тара, О. О. Галкіна, Б. І. Ве¬ 
реснева (див. т. 12, Додаток), 
М. М. Ковтуна, Е. А. Завадського, 
К. Б. Толпиго. Ін-т видає респ. 
міжвідомчий збірник «Физика и 
техника вьісоких давлений». 
фізико-технГчний ІНСТИ- 
ТУТ АН УРСР у Харкові. Створе¬ 
ний 1928 (до 1938 — Укр. фіз.-тех. 
ін-т у системі Вищої Ради нар. 
г-ва та Наркомважпрому УРСР, 
з 1938 — в системі АН УРСР). У 
складі ін-ту (1983) 3 відділення, 
спеціалізоване конструкторсько- 
технологічне бюро, дослідне ви¬ 
робництво. Осн. напрями наук, 
досліджень: фізика твердого тіла, 
фіз. матеріалознавство, ядерна 
фізика, фізика високих енергій, 
фізика плазми і проблема керова¬ 
ного термоядерного синтезу. В 
ін-ті вперше в СРСР здійснено 
розщеплення атомного ядра літію 
прискореними протонами (1932), 
одержано рідкі водень (1931) і 
гелій (1932), створено перший в 
СРСР трьохкоординатний радіо¬ 
локатор (1938) і торсатрон (нова 
модифікація стеларатора; 1970). 
З ін-том пов’язана діяльність І. В. 
Курчатова, Л. Д. Ландау, Л. Ф. 
Вереи^агіна, І. В. Обреїмова, О. І. 
Ахіезера, В. Г. Бар'яхтара, А. К. 
Вальтера, Б. І. Веркіна, О. О. 
Галкіна, В. Є. Іванова, Б. Г. Ла- 
зарева, О. І. Лейпунського, І. М. 
Ліфшиця, А. Ф. Прихотько, 
К. Д. Синельникова, А. О. Слуц- 
кіна, О. Я. Усикова, Я. Б. Файн- 
берга, Є. С. Боровика, Д. В. 
Волкова, Є. В. Інопіна, В. Ф. Зе- 
ленського, О. П. Ключарьова, 
Г. Д. Латишева, С. В. Пелетмін- 
ського, В. Т. Толока, Л. В. Шуб- 
никова. Ін-т нагороджено орденом 
Леніна (1967), орденом Жовтневої 
Революції (1978). 
ФГЗИКО-ТЕХНГЧНИЙ ІНСТИ¬ 
ТУТ НИЗЬКЙХ ТЕМПЕРАТУР 
АН УРСР. Створений 1960 у Хар¬ 
кові. Є наук.-тех. комплексом, що 
включає ін-т (гол. організація). 

особливе дослідно-конструктор¬ 
ське бюро, дослідний з-д, дослід¬ 
не виробництво, обчислювальний 
центр і зріджувальну базу; є ас¬ 
пірантура. Осн. напрями наук, 
діяльності: дослідження з надпро¬ 
відності, фіз. матеріалознавства, 
тепло- і масообміну в кріогенних 
системах, кріогенної техніки, ви¬ 
вчення фіз. властивостей магніто¬ 
впорядкованих систем, нормальних 
металів, квантових кристалів та 
кріокристалів, квантових рідин, 
бюл. макромолекул, а також роз¬ 
робка нових проблем математики. 
З ін-том пов’язана діяльність О. В. 
Погорєлова, Б. І. Веркіна, В. В. 
Єременка, В. О. Марченка, І. М. 
Дмитренка, І. О. Кулика, В. Г. 
Манжелія, Й. В. Островського, 
І. К. Янсона. Ін-т видає журнал 
<физика низких температур>. 
«ФЙЗИКО-ХИ М ЙЧЕСКАЯ МЕ- 
ХАНИКА МАТЕРИАЛОВ» — на¬ 
уково-технічний журнал. Орган 
Відділення фізико-технічних проб¬ 
лем матеріалознавства АН УРСР. 
Видається у Львові (з 1965) 6 раз 
на рік. Висвітлює результати дос¬ 
ліджень з фіз.-хім. механіки крих¬ 
кого руйнування твердих тіл і 
механіки матеріалів; впливу ро¬ 
бочих середовищ на фіз.-мех. вла¬ 
стивості конструкційних матеріа¬ 
лів, що їх експлуатують в агресив¬ 
них середовищах; корозії та захис¬ 
ту металів від неї. Вміщує також 
статті про методи зміцнення і під¬ 
вищення стійкості конструкційних 
матеріалів до сумісної дії наван¬ 
тажень і агресивних середовищ. 

Р. Т. Червінський. 

фГзико-хімГчний АНАЛІЗ — 
метод дослідження рівноважних 
фізико-хімічних систем. Метою 
Ф. х. а. є з’ясування природи й ха¬ 
рактеру перетворень, які відбува¬ 
ються в досліджуваній системі 
залежно від її складу, т-ри, тис¬ 
ку та ін. факторів її рівноваги. 
Ф.-х. а. складається з вимірюван¬ 
ня фіз. властивостей системи при 
послідовному змінюванні факторів 
її рівноваги, графічного відобра 
ження експериментально знайде¬ 
ної залежності між властивостями 
і фактором рівноваги у вигляді 
хім. діаграми (напр., діаграми 
стану, діаграми склад — власти 
вість), геом. аналізу одержаної 
діаграми. В,основі Ф.-х. а. лежать 
фаз правило і введені М. С. Кур- 
наковим принципи неперервності й 
відповідності. За принципом не¬ 
перервності при неперервному змі¬ 
нюванні фактора рівноваги (напр., 
складу) системи неперервно змі¬ 
нюються і величини властивостей 
її; криві, що відображають ці взає¬ 
мовідношення на діаграмі, також є 
неперервними. Згідно з принципом 
відповідності кожній фазі (або 
сукупності кількох фаз) на хім. 
діаграмі відповідає певний геом. 
образ: точки, лінії, поверхні, 
об’єми. Геом. аналіз хім. діаграм 
дає змогу визначити характер вза¬ 
ємодій між компонентами системи, 
природу, структуру, склад і вла¬ 
стивості її фаз оез відокремлення 
і хім. аналізу цих фаз. У Ф.-х. а. 
вимірюють різні фіз. властивості 
речовини — теплові, електричні, 
магнітні, оптичні, механічні (твер¬ 
дість, в’язкість), досліджують мі¬ 
кроструктуру тощо. Розвиток 
Ф.-х. а. пов’язаний з працями 

575_ 
ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ 

АНАЛІЗ 



_576 
ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ 
ІНСТИТУТ 

Дж. Гіббса, Д. І. Менделєєва, А. Л. 
Ле Шательє, Я. Г. Вант-Гоффа, 
Г. Г. Таммана, Г. Б. Розебома 
(1854—1907) та інших. Основопо¬ 
ложні теоретичні й експеримен¬ 
тальні праці з Ф.-х. а. належать 
М. С. Курнакову. Ф.-х. а. є най- 
загальнішим методом досліджен¬ 
ня речовин; застосовується у міне¬ 
ралогії, металознавстві, хім. тех¬ 
нології тощо. 
Літп.: Аносов В. Я., Озерова М. И., 
Фиалков Ю. Я. Основи физико-хими- 
ческого анализа. М., 1976; Горощенко 
Я. Г. Физико-химический анализ го¬ 
могенних и гетерогенних систем. 
К., 1978. В. Л. Павлов. 

фГзико-хімГчний інсти- 
ТУТ АН УРСР — наук, установа 
в Одесі. Створений 1977 на базі 
лабораторій Ін-ту заг. та неорга¬ 
нічної хімії АН УРСР, організо¬ 
ваних 1957. У складі ін-ту (1983) 
14 відділів, дослідний з-д, спец, 
конструкторсько-технологіч. бюро. 
Осн. напрями досліджень: вивчен¬ 
ня структури молекул, залежності 
між структурою, механізмами 
реакцій та властивостями речо¬ 
вин і на цій основі — розробка 
методів спрямованого одержання 
малотоннажних хім. продуктів; 
розробка й застосування фіз. ме¬ 
тодів дослідження структури й 
просторової будови речовин; роз¬ 
робка каталізаторів та каталітич¬ 
них процесів одержання малотон¬ 
нажних хім. продуктів. Ін-т — 
провідна наук, установа в країні 
з хімії макроциклів (сполук, моле¬ 
кули яких мають замкнені цикли 
з восьми і більше атомів). З ін-том 
пов’язана діяльність О. В. Богат- 
ського, М. С. Полуектова, В. А. 
Назаренка, С. А. Андронаті (див. 
т. 12, Додаток) та ін. 
фГзико-хімГчні методи 
АНАЛІЗУ, інструментальні мето¬ 
ди аналізу — методи кількісного 
аналізу речовин, що грунтуються 
на вимірюванні за допомогою від¬ 
повідних приладів їхніх фіз. вла¬ 
стивостей (напр., оптичної густи¬ 
ни у фотометричному аналізі), 
величина кожної з яких тісно по¬ 
в’язана з кількістю визначуваної 
речовини. Див. також Електро¬ 
хімічні методи аналізу, Спект¬ 
ральний аналіз, Мас-спектромет- 
рія, Рефрактометрія та ін. 
ФІЗЙЧНА ГЕОГРАФІЯ — при¬ 
роднича наука в системі геогр. 
наук, що вивчає будову, склад, вла¬ 
стивості, розвиток і територіальну 
диференціацію географічної обо¬ 
лонки. В процесі свого розвитку 
Ф. г. перетворилась на комплексну 
науку, що включає заг. фіз. геогра¬ 
фію (землезнавство), ландшафто¬ 
знавство, палеогеографію та регі¬ 
ональну фіз. географію. Всі скла¬ 
дові частини Ф. г. тісно пов’яза¬ 
ні між собою. До Ф. г. в широкому 
її розумінні входять і галузеві 
фіз.-геогр. дисципліни, які дослі¬ 
джують окремі компоненти геогр. 
оболонки, — геоморфологія, клі¬ 
матологія, гідрологія, океаноло¬ 
гія, гляціологія, геокріологія, гео¬ 
графія грунтів, ботанічна гео¬ 
графія і зоогеографія. Ф. г. роз¬ 
вивається у взаємозв’язку з кар- 
тографією, економічною геогра¬ 
фією, а також геологією, біологією, 
геохімією, геофізикою та ін. при¬ 
родничими науками. На межі з 
тех., с.-г., медичними та ін. нау¬ 

ками формуються прикладні на¬ 
прями Ф. г., що охоплюють різні 
сторони оцінки природно-терито¬ 
ріальних комплексів, розробля¬ 
ють шляхи їх охорони та раціо¬ 
нального використання, напр., ме¬ 
ліоративна географія (див. т. 12, 
Додаток), рекреаційна географія, 
медична географія. 
Перші фізико-геогр. поняття 
(напр., про форму і розміри Землі, 
поділ на материки та океани, про 
окремі природні явища) почали 
складатися за найдавніших часів 
(Геродот, Арістотель, Ератос- 
фен, Страбон, Птолемей). З роз¬ 
витком науки про Землю змінюва¬ 
лися погляди на предмет і завдан¬ 
ня Ф. г. У період великих геогр. 
відкриттів (15—17 ст.) було вста¬ 
новлено осн. особливості поверхні 
Землі (єдність Світового ок., при¬ 
близне співвідношення суходолу 
та моря тощо). Розвиток земле¬ 
знавства в Росії пов’язаний гол. 
чин. з працями М. В. Ломоносова. 
У 2-й пол. 18 ст. з’явилися моно¬ 
графічні дослідження природи ок¬ 
ремих територій, зокрема роботи 
С. П. Крашенинникова. Значним 
внеском у розвиток Ф. г. були та¬ 
кож праці І. К. Кирилова й В. М. 
Татищева. Як сучасна наука Ф. г. 
оформилася в 2-й пол. 19 ст., 
основи її були закладені у працях 
В. В. Докучаєва. Велику роль у 
створенні й розвитку Ф. г. віді¬ 
грали видатні вчені, як вітчизня¬ 
ні — П. П. Семенов-Тян-Шан- 
ський, Д. М. Анучин, О. І. Воєй- 
ков, Г. І. Танфільєв, П. І. Броу- 
нов, А. М. Краснов та ін.. так і 
зарубіжні — А. Гимбольот, К. 
Ріттер, Ф. Ріхтгофен та ін. Ши¬ 
рокого розвитку набули дослі¬ 
дження в галузі Ф. г. в СРСР, зо¬ 
крема вчення про географічну 
оболонку (А. О. Григор’єв), про 
ландшафти (Л. С. Берг, С. В. 
Калесник), основи загальної біо¬ 
географії (В. М. Сукачов), палео¬ 
географії (К. К. Марков), вчення 
про геосистеми (В. Б. Сочава), 
конструктивний напрям у геогра¬ 
фії (І. П. Герасимов), а також її 
галузеві дисципліни. Важливе зна¬ 
чення для розвитку заг. теорії 
Ф. г. мали ідеї В. І. Вернадського. 
На Україні грунтовні досліджен¬ 
ня з різних галузей Ф. г. проводи¬ 
ли В. В. Докучаєв, Б. І. Срезнев- 
ський, Г. І. Танфільєв, Г. М. Ви- 
соцький. П. А. Тутковський і 
Б. Л. Личков на поч. 20-х років 
опублікували праці по природному 
районуванню республіки. Укр. 
рад. географи, зокрема, розробля¬ 
ють питання ландшафтознавства, 
геофізики й геохімії ландшафтів, 
комплексного картографування, 
теплового і водного режимів Укра¬ 
їни, комплексного фіз.-геогр. ра¬ 
йонування, раціонального природо¬ 
користування та охорони природи. 
Значний внесок у розвиток Ф. г. 
на Україні зробили В. Г. Бондар- 
чук, К. І. Геренчук, М. І. Дмит- 
рієв, П. К. Заморій, І. Г. Підо¬ 
плічко, П. С. Погребняк, І. К. 
Половко, П. М. Цись та ін. 
На перших етапах розвитку Ф. г. 
широко застосовувався описовий 
метод. Систематизація фактичного 
матеріалу привела до розробки по¬ 
рівняльного методу, який полягає 
в зіставленні подібних і відмінних 
рис окремих тер. одиниць, а також 

природних явищ і процесів. Тради¬ 
ційними для геогр. наук є засто¬ 
сування картографічного та істор. 
методів. Ф. г. поступово стає нау¬ 
кою експериментально-перетворю¬ 
вального напряму. Поряд з експе¬ 
диційними дослідженнями деда¬ 
лі більшого значення набувають 
стаціонарні, лабораторні, дистан¬ 
ційні та експериментальні дослі¬ 
дження. Вони дають змогу одер¬ 
жувати кількісні показники, що 
характеризують сучас. природні 
процеси, розвивати конструктивно- 
геогр. напрям (див. Конструктив¬ 
на географія). Перспективним є ви¬ 
користання матем. методів, моде¬ 
лювання географічного та систем¬ 
ного підходу. Гол. завдання Ф. г. 
на сучас. етапі полягає у всебіч¬ 
ному наук, аналізі діяльності су¬ 
спільства щодо ефективного вико¬ 
ристання природних ресурсів і 
раціонального перетворення при¬ 
родного середовища. Вирішенню 
цього завдання сприяє організа¬ 
ція моніторингу (спостереження, 
контролю та управління) за нав¬ 
колишнім середовищем, розроб¬ 
лення прогнозу географічного. 
Важливе значення має також до¬ 
слідження осн. комплексних фіз.- 
геогр. проблем: історія розвитку 
і формування геогр. оболонки, 
фізико-географічне районування, 
сучасні фіз.-геогр. процеси, класи¬ 
фікація природно-тер. комплексів, 
якісна оцінка земель. Все біль¬ 
шого розвитку набуває вивчення 
антропогенних ландшафтів. Фіз.- 
геогр. дослідження мають важли¬ 
ве практичне значення, зокрема 
при гідротехнічному будівництві 
і меліорації, при проведенні за¬ 
ходів по раціональному природо¬ 
користуванню. 
Осн. центрами наук, досліджень 
з Ф. г. в СРСР є Ін-т географії 
АН СРСР у Москві, Ін-т геогра¬ 
фії Сибірського відділення АН 
СРСР в Іркутську і Тихоокеан¬ 
ський ін-т географії у Владивосто¬ 
ку, геогр. ф-ти Моск. і Ленінгр. 
ун-тів. Дослідження з Ф. г. на Ук¬ 
раїні провадять, зокрема, Відді¬ 
лення географії Інституту геофізи¬ 
ки АН УРСР (див. т. 12, Додаток), 
геогр. ф-ти вузів та відомчі н.-д. 
і проектні установи. Видається 
міжвідомчий наук, збірник «Фі¬ 
зична географія і геоморфологія». 
Літ.: Геренчук К. І. Основні проблеми 
фізичної географії. К., 1969; Калес¬ 
ник С. В. Общие географические зако- 
номерности Земли. М., 1970; Исачен- 
ко А. Г. Развитие географических 
идей. М., 1971; Герасимов И. П. Со- 
ветская конструктивная география. 
М., 1976; Мильков Ф. Н. Физическая 
география: современное состояние, 
закономерности, проблеми. Воронеж, 
1981. О. М. Маринич. 

ФІЗЙЧНА ГЕОЛОГІЯ — те саме, 
що й динамічна геологія. 
ФІЗЙЧНА КУЛЬТУРА — части¬ 
на культури суспільства, що вклю¬ 
чає систему фізичного виховання 
та сукупність спеціальних науко¬ 
вих знань і матеріальних засобів, 
необхідних для розвитку фізичних 
здібностей людини відповідно до 
потреб суспільної практики. Осн. 
елементами Ф. к. є фіз. вправи, 
їхні комплекси і змагання з них, 
активно-рухові види туризму, 
фіз. праця для людей розумової 
праці у поєднанні з систематичним 
загартовуванням і виконанням 
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вимог гігієни праці й побуту. Як 
невід’ємна частина духовного жит¬ 
тя, Ф. к. зумовлена потребами ма¬ 
теріального виробництва. Ф. к. 
зародилася в Старод. Єгипті, Ас- 
сірії, Індії як засіб військової 
підготовки. Особливого розвитку 
вона набула в Давній Греції — 
батьківщині Олімпійських ігор. 
В середні віки військово-фіз. під¬ 
готовка, зокрема лицарства, вклю¬ 
чала оволодіння мистецтвом їзди 
верхи, фехтування, стрільби з 
лука, плавання тощо. В Росії 
фіз. вправи запроваджені в кінці 
17 ст. В сучасному капіталістично¬ 
му суспільстві значного поширення 
набув професійний спорт (на ко; 
мерційній основі), систематичні 
заняття Ф. к. доступні переважно 
заможній частині населення. 
В СРСР фізкультурний рух спи* 
рається на багатогранну діяль¬ 
ність державних і громадських 
організацій в галузі Ф. к. і спо¬ 
рту. В системі державних органів 
цією роботою керують союзний; 
республіканські, обласні, районні 
та міські комітети з Ф. к. і спор¬ 
ту. Велику роль у проведенні фіз¬ 
культурно-масової роботи відігра¬ 
ють профспілки, комсомол, спор¬ 
тивні федерації, добровільні спор¬ 
тивні товариства (ДСТ) та До¬ 
бровільне товариство сприяння 
армії, авіації і флоту СРСР 
(ДТСААФ). Програмною і норма¬ 
тивною основою рад. системи фіз. 
виховання є комплекс <Готовий 
до праці й оборони СРСР» (ГПО), 
введений 1931 за ініціативою 
ВЛКСМ. У 1972 запроваджено но¬ 
вий комплекс ГПО. Ф. к. увійшла в 
побут рад. людей. Фіз. виховання 
починається з раннього дитячого 
віку. В дитячих яслах і садках 
дітям прищеплюються гігієнічні 
навички, вони залучаються до ак¬ 
тивної участі в рухливих іграх. 
Особливо великого значення Ф. к. 
надається в школах, де керівницт¬ 
во заняттями здійснюють квалі¬ 
фіковані педагоги з фіз. вихо¬ 
вання. Підготовка фізкультурних 
кадрів в СРСР провадиться в 23 
ін-тах Ф. к. (з них в УРСР — в 
З ін-тах), на 96 факультетах Ф. к. 
пед. ін-тів та ун-тів (в УРСР — 
14), в 25 технікумах Ф. к. (в 
УРСР — 3), на 73 відділеннях 
фіз. виховання пед. училищ та 
ф-тах підвищення кваліфікації 
працівників Ф. к. Комуністична 
партія надає важливого значення 
розвиткові масової фізкультурно- 
спорт. роботи. У Постанові ЦК 
КПРС і Ради Міністрів СРСР від 
11 вересня 1981 «Про дальше 
піднесення масовості фізичної 
культури і спорту» особлива увага 
приділяється охопленню найшир- 
ших мас трудящих заняттями 
Ф. к. і спортом. Для організації 
масової фі зку л ьту рно-оздоровчої 
роботи на підприємствах, в уста¬ 
новах, колгоспах та навч. закладах 
створено колективи Ф. к. У 1982 
в СРСР норми ГПО здали 28,8 
млн. чол., в т. ч. в УРСР бл. 6,8 
млн. чол.; 245 тис. колективів 
Ф. к. об’єднували понад 82 млн. 
чол. (в УРСР 46,7 тис. колекти¬ 
вів Ф. к. об’єднували понад 17 
млн. чол.). На підприємствах та 
в установах запроваджено вироб¬ 
ничу гімнастику, якою охоплено 
понад 32411,1 тис. чол., у т. ч. в 

УРСР понад 8709 тис. чол. В гру¬ 
пах заг. фіз. підготовки, здоров’я, 
туризму займається бл. 26493,6 
тис. чол., у т. ч. в УРСР 6469 тис. 
чол. Фізкультурний рух в СРСР 
є найбільш масовим і найдемо- 
кратичнішим у світі. Ф. к. стала 
надбанням найширших мас тру¬ 
дящих і спрямована на гармоній¬ 
ний розвиток людей соціалістично¬ 
го суспільства. Невід’ємною скла¬ 
довою частиною Ф. к. є спорт. 

М. П. Гуменюк. 

ФІЗЙЧНА ХІМІЯ — наука, яка 
пояснює хім. явища і встановлює 
їхні закономірності на основі за¬ 
гальних принципів фізики. Пред¬ 
метом Ф. х. є явища, які важко 
віднести до типових хімічних чи 
типових фізичних (адсорбція, аб¬ 
сорбція, розчинення тощо). Ф. X. 
узагальнює фактичний матеріал 
і теор. положення з різних розді¬ 
лів хімії та фізики. Тому її іноді 
наз. теор. хімією. Ф. х. складаєть¬ 
ся з таких розділів: термодина¬ 
міка хімічна, кінетика хімічна, 
вчення про каталіз, розчини, по¬ 
верхневі явища, квантова хімія, 
фотохімія, будова молекул; ряд 
розділів — колоїдна хімія, елек¬ 
трохімія, радіаційна хімія, фі- 
зико-хімічний аналіз перетворили¬ 
ся на самостійні наук, галузі. Ф. 
х. має велике практичне значення. 
На основі теор. узагальнень і ек¬ 
спериментальних даних створено 
нові галузі пром-сті (напр., синтез 
аміаку, одержання солей з розчи¬ 
нів, ректифікація, екстракція), 
докорінно змінилися і значно 
удосконалились технологічні схеми 
багатьох виробництв, здійснюєть¬ 
ся автоматизація, створюються без¬ 
перервні і потокові лінії. Розробле¬ 
но також численні фізико-хімічні 
методи аналізу і контролю вироб¬ 
ництва. Термін «фізична хімія» 
запровадив М. В. Ломоносов, який 
1752 перший став читати курс лек¬ 
цій з основ Ф. х. До кінця 19 ст. 
було проведено окремі досліджен¬ 
ня з Ф. х. Деякі результати їх 
мали велике значення, напр. від¬ 
криття явища адсорбції (Т. Є. 
Ловіц, 1785), каталізу (Й. Я. Бер- 
целіус, 1835), термохім. Гесса 
закон (Г. І. Гесс, 1840) та ін. Ста¬ 
новлення і розвиток Ф. х. пов’я¬ 
зані з працями Я. Г. Вант-Гоф- 
фа, В. Оствальда, С. Арреніуса, 
М. М. Бекетова, Дж. Гіббса, 
В. Нернста, М. С. Курнакова. 
Особливе значення мало відкрит¬ 
тя періодичного закону Д. І. Мен¬ 
делєєва. На сучас. етапі прова¬ 
дяться дослідження елементарних 
хім. актів, поведінки молекул, 
іонів, радикалів при різних хім. 
і фіз. процесах. У зв’язку з розвит¬ 
ком атомної техніки інтенсивно 
розвивається радіаційна хімія, ус¬ 
пішно вивчаються реакції в електр. 
розрядах, процеси у низькотемпе¬ 
ратурній плазмі (див. Плазмохі¬ 
мія) тощо. Важливого значення на¬ 
буває Ф. х. високомолекулярних 
сполук. На Україні значний вне¬ 
сок у Ф. х. зробили Фізичної хі¬ 
мії інститут імені Л. В. Писар- 
жевського АН УРСР, Загальної та 
неорганічної хімії інститут АН 
УРСР, кафедри фіз. хімії Харків., 
Одеського, Київського університе¬ 
тів, Київ, політех. ін-ту тощо. Роз¬ 
виток Ф. х. пов’язаний з іменами 
укр. вчених: В. Ф. Тимофєєва, С. 

С. Уразовського, І. С. Телетова( 
М. А. Ізмайлова, Л. В. Писаржев- 
ського, О. Н. Фрумкіна, В. А. 
Ройтера, О. І. Бродського, Є. О. 
Шилова, В. І. Атрощенка, К. Б. 
Яцимирського, В. С. Гутирі, 
Ю. К. Делімарського та ін. 
Літ.: Стражеско Д. М., Турченко Я. І. 
Розвиток фізичної хімії на Україні 
за 40 років Радянської влади. К., 
1957; Соловьев Ю. И. Очерки по исто- 
рии физической химии. М., 1964; 
Мелвин-Хьюз 3. А. Физическая хи- 
мия, кн. 1—2. Пер, с англ. М., 1962. 

|о. Д. Куриленко.| 

ФІЗЙЧНЕ ВИВІТРЮВАННЯ — 
процес мех. руйнування гірських 
порід і мінералів. Зумовлене ко¬ 
ливанням т-ри, замерзанням і роз¬ 
мерзанням води в тріщинах порід, 
мех. діянням тваринних і рослин¬ 
них організмів. Швидкість Ф. в. 
залежить від кліматичних умов, 
складу гірських порід та їхніх 
властивостей — структури, тріщи¬ 
нуватості, кольору тощо. Найін- 
тенсивніше Ф. в. відбувається в по¬ 
лярних, пустельних і високогір¬ 
них областях. Швидше руйнуються 
полімінеральні гірські породи (гра¬ 
ніти, діорити, сієніти тощо). В ре¬ 
зультаті Ф. в. утворюються улам¬ 
кові гірські породи, створюються 
умови для формування розсипних 
родовищ золота, платини, алмазів 
та деяких ін. корисних копалин. 
Див. також Вивітрювання, Орга¬ 
нічне вивітрювання. 

М. В. Щербакова. 

ФІЗЙЧНЕ ВИХОВАННЯ — скла- 
дова частина загального вихован¬ 
ня; соціально-пед. процес, спря¬ 
мований на зміцнення здоров’я 
й загартування організму, гармо¬ 
нійний розвиток форм, функцій 
і фіз. можливостей людини, фор¬ 
мування життєво важливих рухо¬ 
вих навичок та умінь. Мета, зміст, 
організація і методи Ф. в. зумов¬ 
люються соціально-екон. ладом 
суспільства. В СРСР Ф. в. є орга¬ 
нічною частиною комуністичного 
виховання, воно здійснюється в 
єдності з розумовим, моральним, 
трудовим і естетичним вихован¬ 
ням. 
Мета Ф. в.— підготовка фізично 
розвинених будівників комуні- 
стич. суспільства, готових до висо¬ 
копродуктивної праці й захисту 
Батьківщини. Програмною і нор¬ 
мативною основою рад. держ. си¬ 
стеми Ф. в. є фізкультурний комп¬ 
лекс ГПО — «Готовий до пращ 
й оборони СРСР». Обов’язкові 
заняття фіз. вправами за держ. 
програмами проводяться в до¬ 
шкільних закладах, загальноосв. 
школах, у всіх типах спец. навч. 
закладів, в армії тощо. Масові 
фізкультурні заняття всіх груп 
населення організовують колекти¬ 
ви спортивних товариств та ві¬ 
домств, дитячо-юнацькі спортив¬ 
ні школи, секції та клуби ДТСААФ 
СРСР, ради по туризму, культур 
но-освітні заклади, позашкільні 
заклади. Див. Фізична культура. 
Літ.: Советская система физического 
воспитания. М., 1975. 

М. П. Козленко. 

ФІЗЙЧНЕ ЗНОШУВАННЯ, фі- 
зичний знос — матеріальне зношу¬ 
вання машин, інструментів, бу¬ 
динків і споруд та інших засобів 
праці в процесі виробничого спо¬ 
живання їх або внаслідок впливу 
навколишнього середовища, а та- 

ФІЗИЧНЕ 
ЗНОШУВАННЯ 

37 уре, т. її 
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«ФІЗИЧНИИ* 
ІДЕАЛІЗМ 

“ кож надзвичайних обставин (по¬ 
жеж, повеней тощо). В міру Ф. з. 
вартість засобів праці частинами 
переноситься на знову створюваний 
продукт і пропорційно зношуван¬ 
ню нагромаджується в амортиза¬ 
ційних відрахуваннях, які викори¬ 
стовують для повного або частково¬ 
го відновлення засобів праці (див. 
Амортизація основних фондів). 
В результаті Ф. з. втрачається 
частина споживної вартості й вар¬ 
тості засобів праці. Див. також 
Моральне зношування. 
«ФІЗЙЧНИЙ» ІДЕАЛГЗМ — на¬ 
прям у бурж. філософії, що по¬ 
лягає у суб’єктивно-ідеалістичному 
витлумаченні досягнень сучасної 
фізики. Термін запровадив В. І. 
Ленін у праці <Матеріалізм і емпі- 
ріокритицизм>. «Ф.* і. виник у 
кінці 19 — на поч. 20 ст. в зв’язку 
з неспроможністю пояснити нові 
наук, відкриття у фізиці з позицій 
класичної, «ньютонової* фізики. 
«Ф.* і. був властивий ученим, які 
не спромоглися дати адекватне 
філос. узагальнення закономір¬ 
ностей розвитку наук, пізнання і 
через обмеженість своєї класової 
позиції не визнавали діалектично¬ 
го матеріалізму. Саме тому нена- 
очність нових об’єктів фізики 
(поля фізичного, елементарних 
частинок) спричинилася до запе¬ 
речення «Ф.* і. існування матерії 

Рекомендовані й узгоджені значення фізичних сталих 
в одиницях Міжнародної системи одиниць (СІ) (за станом 
на 1982 рік) 

Величина Позначення 
Значення (з вказівкою 
середньої квадратичної 

похибки) 

Швидкість світла у 
вакуумі 

с 299 792 458(1,2) мс""1 

Стала тонкої струк¬ 
тури 

а 1/137,03604 (11) 

Елементарний заряд е 1,6021892 (46)-Ю“19 Кл 
Стала Планка Н 

Н = Н/ 2л 
6,626176(36) -10-34 Дж-с 
1,0545887 (57) X 
Х10 34Дж-с 

Стала Авогадро ", 6,022045 (31) • 1023 моль'1 

Маса спокою елект- те 0,9109534 (47) ІО'"30 кг 
рона 5,4858026 10“4 а. о. м. 
Відношення заряду 
електрона до його 
маси 

е/те 1,7588047 (49) X 
Х10“ Кл-кг-1 

Маса спокою мюона 
ти і 

1,883566 (11)-Ю-28 кг 
0.11342920(26) а. о. м. 

Маса спокою протона 
тр 

1,6726485 (86) 10-27 кг 
1,007276470(11) а. о. м. 

Маса спокою ней¬ т„ 1,6749543 (86)-ІО-27 кг 
трона 1,008665012(37) а. о. м. 

Стала Фарадея 9,648456 (27) X 
Х104 Кл • моль-1 

Стала Рідберга Коо 1,097373177 (83) * 107 м-1 

Радіус Бора а0 = а/4лНоо 0,52917706 (44) • 10 10 м 

Комптонівська дов¬ 
жина хвилі електрона 

Я = а2/2Я00 2,4263089 (40)-ІО"12 м 

Я/2л = аа0 3.8615905 (64)• 10-*3 м 

Ядерний магнетон Ц„ = е1і/2тр ; 5,050824 (20) X 
Х10 27 Дж-Тл-1 

Магнетон Бора 

Універсальна газова 
стала 

Стала Больцмана 

Стала Стефана — 
Больцмана 

Гравітаційна стала 

цв = ек/2т 

Я 

к = я/уа 

о = (л2/60) х 
X к*/Ь3с2 

9,274078 (36) X 
ХЮ-24 Дж-Тл'1 

8.3144Н26) ДжХ 
Хмоль *-К 1 

1,380662 (44) X 
Х10 23 Дж-К—1 
5,67032 (71) X 
ХІ0“ Вт • м-2 • К“ 

6,6720 (41)Х 
ХІ0-11Нм2кг“ 

як об’єктивної реальності, до ви¬ 
сунення тези ««матерія зникла*, 
до абсолютизації моменту віднос¬ 
ності в пізнавальному процесі, 
до заперечення об’єктивної істин¬ 
ності наук, знань і в кінцевому під¬ 
сумку— до ідеалізму й агности¬ 
цизму. Різновидами «Ф.* і. є ма¬ 
хізм, конвенціоналізм, енерге¬ 
тизм, логічний позитивізм, опе¬ 
раціоналізм та ін. Вичерпну кри¬ 
тику «Ф.* і. дав В. І. Ленін (Пов¬ 
не зібр. тв., т. 18, с. 296—307). 
ФІЗЙЧНИЙ МАЯТНИК — твер¬ 
де тіло довільної форми, що коли¬ 
вається під дією сили тяжіння 
навколо нерухомої горизонтальної 
осі підвісу (див. Маятник). 
ФІЗЙЧНИХ методів ЛІКУ¬ 
ВАННЯ І МЕДЙЧНОЇ КЛІМА¬ 
ТОЛОГІЇ Ялтинський НАУ- 
КбВО-ДбСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
імені І. М. Сєченова — установа 
М-ва охорони здоров’я УРСР. Під 
цією назвою створений 1955 на базі 
Ін-ту фіз. методів лікування і 
Ін-ту кліматотерапії туберкульо¬ 
зу. У складі ін-ту (1983) 5 відділів 
і 5 клінік (серцево-судинних, нер 
вових захворювань, інтенсивної 
терапії неспецифічних захворю¬ 
вань органів дихання, реабі 
літації хворих і дитяча). Гол. 
напрям наук, досліджень — роз¬ 
робка методів профілактичного 
і лікувально-реабілітаційного за¬ 
стосування кліматичних та фіз. 
факторів при різних захворюван¬ 
нях. В галузі мед. кліматології і 
кліматотерапії ін-том розроблені 
методи вивчення медичної харак¬ 
теристики кліматогеографічних 
факторів місцевості, електричного 
стану атмосфери тощо. 

|Д. В. Богуцький.\ 

ФІЗЙЧНІ СТАЛІ, фундаменталь¬ 
ні фізичні константи, фундамен¬ 
тальні сталі — числові коефіцієн¬ 
ти, що входять у рівняння фізич¬ 
них законів. До них належать як 
незалежні сталі (напр., швидкість 
світла), так і їхні комбінації 
(напр., Бора магнетон). В ряді 
випадків Ф. с. є масштабними ха¬ 
рактеристиками мікрооб’єктів і 
фіз. процесів. Числові значення 
Ф. с. знаходять на основі експери¬ 
ментальних досліджень. З розвит¬ 
ком техніки фіз. експерименту і 
фіз. теорій значення констант без¬ 
перервно уточнюються. Одержання 
з даних вимірювань найбільш точ¬ 
них і надійних значень для всієї 
сукупності Ф. с. наз. узгод¬ 
женням Ф. с. Значення Ф. с. 
(табл.) використовують, зокрема, в 
метрології для розробки еталонів 
фіз. величин. 
Літ.: Рекомендуемьіе и согласованньїе 
значення фундаментальних физи- 
ческих постоянньїх — 1973 г. «Успехи 
физических наук», 1975, т. 115, в. 4; 
Таблици стандартних справочньїх дан- 
ньіх. Фундаментальньїе физические 
константи. М., 1976; Квантовая мет- 
рология и фундаментальньїе констан¬ 
ти. Пер. с англ. М., 1981. 
ФІЗЙЧНОІ ХІМІЇ ІНСТИТУТ 
імені Л. В. Писаржевського АН 
УРСР — науково-дослідна уста¬ 
нова. Створений 1927 у Дніпропет¬ 
ровську, з 1934 входить у систему 
АН УРСР, з 1944 — у Києві. У 
складі Ін-ту (1983): 17 наук, від¬ 
ділів, спец, конструкторсько-тех- 
нологіч. бюро, два дослідних ви¬ 
робництва, дослідно-експеримент. 
завод. Є аспірантура. Осн. 

наук, напрями діяльності ін-ту: 
теорія хім. будови, кінетики, не¬ 
органічна і біонеорганічна хімія, 
каталіз, синтез, вивчення й засто¬ 
сування адсорбентів, хімія висо¬ 
ких енергій. Уперше в СРСР 
одержано важку воду (1934). З 
ін-том пов’язана діяльність Л. В. 
Писаржевського, О. І. Бродського, 
В. А. Ройтера, К. Б. Яцимирсько- 
го, В. М. Власенка, Я. Б. Горо- 
ховатського, В. Д. Походенка, 
О. О. Чуйка та ін. їн том ви¬ 
даються наук, збірники «Катализ 
и катализатори*, «Адсорбция и 
адсорбенти *. Ін-т нагороджено ор¬ 
деном Трудового Червоного Пра¬ 
пора (1969), Почесною Грамотою 
Президії Верховної Ради УРСР, 
(1977). 
ФІЗІОКРАТИ (франц. рііузіосга- 
іез, від грец. «рости; — природа і 
иратос, — сила, влада) — представ¬ 
ники одного з напрямів класичної 
буржуазної політичної економії, 
що виник в 50-х рр. 18 ст. у Фран¬ 
ції. Засновником школи Ф. був 
Ф. Кене, представники — А. Р. 
Ж. Тюрго, В. Р. Мірабо та ін. 
Вчення Ф. було спрямоване на 
пристосування дворянського зем 
леволодіння до умов капіталізму 
за допомогою реформ. На протива¬ 
гу меркантилізму, прихильники 
якого вбачали багатство лише в 
торгівлі і грошах, Ф. вважали 
єдиним джерелом багатства приро¬ 
ду, при сприянні якої, на їхню 
думку, може створюватися «чи¬ 
стий продукт*. Під -«чистим про¬ 
дуктом* Ф. розуміли надлишок 
продукту понад затрати, вкладені 
в його вироби. Єдиною галуззю 
створення такого продукту вони 
вважали с. г., людей, зайнятих 
у ньому, називали продуктивним 
класом. Пром-сть вважали «без¬ 
плідною* сферою. Заслуга Ф. по¬ 
лягає у тому, що вони перенесли 
дослідження про походження до¬ 
даткової вартості із сфери обігу 
у сферу вироби., щоправда обме¬ 
женого лише с.-г. вироби. Ф. ме¬ 
ханічно переносили закони приро¬ 
ди на сусп. життя. Капіталістич¬ 
ний спосіб вироби, вважали вічною 
і найбільш доцільною системою 
г-ва. Ф. першими в історії екон. 
думки зробили спробу проаналізу¬ 
вати сусп. відтворення і розподіл 
сусп. продукту. Екон. ідеї Ф. 
використав К. Маркс при роз¬ 
робці теорії сусп. відтворення. 

В. Д. Сікора. 

ФІЗІОЛОГІЇ І БІОХІМІЇ СІЛЬ¬ 
СЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВА- 
РЙН УКРАЇНСЬКИЙ НАУКб- 
во-дОслідний ІНСТИТУТ - 
н.-д. установа в системі Пд. від¬ 
ділення ВАСГНІЛ. Міститься у 
Львові. Організований 1960 на ба¬ 
зі відділу біохімії с.-г. тварин кол. 
Ін-ту агробіології АН УРСР (те¬ 
пер Н.-д. ін-т землеробства і тва¬ 
ринництва західних р-нів УРСР). 
Ін-т має (1984) 14 лабораторій та 
відділ координації й організації 
наук, робіт. Наукові дослідження 
спрямовані на вивчення фізіол. 
і біохім. процесів в організмі 
тварин з метою підвищення їхньої 
продуктивності; вивчення обмін¬ 
них процесів у зв’язку з годівлею 
і травленням, молокоутворенням, 
розмноженням, ростом і розвит¬ 
ком, вовноутворенням, утриман¬ 
ням тварин при пром. технології 
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вироби, продуктів тваринництва. 
При ін-ті є аспірантура. Видають¬ 
ся наук, праці. П. 3. Лагодюк. 
ФІЗІОЛОГІЇ ІНСТИТУТ імені 
0. О. Богомольця АН УРСР — 
науково-дослідна установа. Ство¬ 
рений 1953 в Києві на базі Ін-ту 
експериментальної біології та пато¬ 
логії МОЗ УРСР (засн. 1930) і 
Ін-ту клінічної фізіології АН 
УРСР (засн. 1934). Ін-т має 14н.-д. 
відділів і 9 лабораторій (1984). 
Досліджує проблеми фізіології 
та патофізіології вищої нервової 
діяльності, нервово-гуморальної 
регуляції, загальної фізіології 
клітинних процесів, впливу на ор¬ 
ганізм зовн. середовища, фізіоло¬ 
гії і патології кровообігу тощо. 
В ін-ті працювали в різний час 
0. О. Богомолець, Д. С. Воронцов, 
М. Д. Стражеско, В. М. Іванов, 
0. В. Леонтович, Г. В. Фольборт, 
В. П. Протопопов, О. І. Смирно- 
ва-Замкова, Р. Є. Кавецький, 
М. М. Горєв, М. М. Сиротинін 
та ін. З 1955 Ін-т видає <Физиоло- 
тческий журнал», з 1969 — жур¬ 
нал <Нейрофизиология>. Ін-т на¬ 
городжено орденом Трудового Чер¬ 
воного Прапора (1969). 
ФІЗІОЛбГіТ РОСЛЙН ІНСТИ¬ 
ТУТ АН УРСР — науково-дослід¬ 
на установа. Засн. 1946 у Києві як 
Інститут фізіології рослин і агро¬ 
хімії АН УРСР на базі відділів 
живлення та агрохімії Ботаніки 
інституту АН УРСР. У 1956 ін-т 
було передано до Укр. академії 
с.-г. наук під назвою Укр. н.-д. 
ін-т фізіології рослин. З 1962 ін-т 
в системі АН УРСР під сучас. 
назвою. У складі ін-ту (1984) 
13 відділів, ряд аналітичних ла¬ 
бораторій і вегетаційно-тепличний 
комплекс. Гол. напрями наук, 
досліджень ін-ту — вивчення ме¬ 
ханізмів транспорту та утиліза¬ 
ції макро- і мікроелементів, ре¬ 
гуляції ростових процесів рослин, 
природи стійкості рослин до не¬ 
сприятливих умов середовища, біо- 
хім. та біофіз. механізмів фото¬ 
синтезу, радіобіологія рослин. Ін-т 
координує на Україні і в Молда¬ 
вії дослідження з проблем фізіоло¬ 
гії і біохімії рослин, зокрема фото¬ 
синтезу. З історією ін-ту пов’яза¬ 
на діяльність П. А. Власюка, 
Т. Т. Демиденка, О. І. Дугиечкіна, 
А. В. Манорика, А. С. Оканенка 
та ін. вчених. Ін-т з 1969 видає 
журн. «Физиология и биохимия 
культурних растений». 

Д. М. Гродзгнський. 

«ФИЗИОЛОГЙЧЕСКИЙ ЖУР- 
НАЛ ► — наук, періодич. орган Фі¬ 
зіології інституту ім. О. О. Бо¬ 
гомольця АН УРСР. Видається з 
1955. Друкує праці з питань фізіо¬ 
логії нервової системи, вищої нер¬ 
вової діяльності, нейрофізіології, 
фізіології кровообігу, дихання, 
травлення, всмоктування, виділен¬ 
ня та м’язової діяльності, біофізи¬ 
ки й електрофізіології, космічної 
фізіології. Висвітлює питання по¬ 
рівняльної та вікової фізіології, 
ендокринології, з патологічної клі¬ 
нічної фізіології, питання застосу¬ 
вання кібернетики в біології та 
медицині тощо. «Ф. ж.» видається 
в Києві рос. мовою з докладними 
резюме англ. мовою; виходить 
6 раз на рік. 
ФІЗІОЛОГГЧНА ПСИХОЛОГІЯ 
— розділ психології, що' вивчає 

фізіологічні закономірності й ме¬ 
ханізми психічної діяльності. Зас¬ 
новники Ф. п. — нім. психолог В. 
Вундт і фізіолог Г. Гельмгольц. 
Розвиток мікроелектродної техні¬ 
ки (ЗО—40-і рр. 20 ст.), а також 
успіхи біохімії відкрили широкі 
можливості для дослідження нер¬ 
вових механізмів психічної діяль¬ 
ності. Ф. п. вивчає, як і які ней¬ 
рони, нервові структури й зони 
мозку взаємодіють та організо¬ 
вуються для вироблення різних 
форм поведінки тварин і людини. 
Методом експерименту зіставля¬ 
ються прояви психічної діяльності 
(мотиви, потреби, відчуття, сприй¬ 
мання, увага, пам’ять, складні 
мовні й інтелектуальні акти) та 
їхні нейрофізіологічні механізми. 
Див. також Психофізіологія. 
Літ.: Милнер П. Физиологическая 
психология. Пер. с англ. М., 1973. 

Л. А. Лепихова. 

«ФІЗІОЛОГІЧНИЙ» ІДЕАЛГЗМ 
— суб’єктивно-ідеалістична кон¬ 
цепція, за якою відчуття є лише 
проявом внутр. властивостей орга¬ 
нів чуттів, а не відображенням 
реального світу. Засновником 
<Ф.» і. був нім. природодослідник 
Й. П. Мюллер. Термін запровадив 
Л. Фейербах. Прихильники «Ф.» 
і. протиставляли організм зовн. 
середовищу, розглядаючи останнє 
як ««зовн. пусковий механізм» що¬ 
до автономно діючих органів чут¬ 
тів. «Ф.» і. став основою «ієроглі¬ 
фів теорії>. В. І. Ленін у праці 
<Матеріалізм і емпіріокрити 
цизм> викрив неспроможність 
«Ф.» і. (див. Повне зібр. тв., т. 
18, с. 306). Тепер серед бурж. при¬ 
рододослідників поширені близькі 
до «Ф.» і. теорії — холізм, пси- 
хосоматизм тощо. 
фіЗоіологГчний нАрис — 
різновид художнього нарису, 
жанр, що виник на поч. 19 ст. у 
франц. і англ. прозі й поширився 
в ЗО—40-і рр. у рос. л-рі. Ф. н. 
був програмним жанром нату¬ 
ральної школи, яка передувала ут¬ 
вердженню реалізму. Форма Ф. н. 
задовольняла потребу суспільства 
у вивченні соціальних низів, людей 
із ««натовпу». Цьому жанру власти¬ 
ве відтворення фактів життя, від¬ 
сутність прикрас і вигадки. Фізіо¬ 
логічні нариси подавали узагаль¬ 
нений соціальний портрет (напр., 
чиновника, лихваря, каторжника, 
няньки, жебрака), реалістично 
малювали певну картину життя, 
зображали сусп. контрасти. Серед 
авторів Ф. н. у рос. л-рі — Д. Гри¬ 
горович, В. Сологуб, І. Панаєв, 
І. Тургенєв. Із укр. літераторів до 
цього жанру вдавалися Є. Гребін¬ 
ка (««Петербурзька сторона», ««Хва¬ 
стун» та ін.) і Г. Квітка-Основ’я- 
ненко (««Знахар», «Ярмарок» та 
ін.). Н. М. иіудря. 
ФІЗІОЛОГІЧНІ РбЗЧИНИ — 
сольові розчини, близькі до плаз¬ 
ми крові за комплексом хімічних 
та фізико-хімічних властивостей 
(іосмотичним тиском, сольовим 
складом, співвідношенням розчин¬ 
них газів, концентрацією водневих 
іонів тощо). Частіше Ф. р. наз. 
ізотонічні розчини хлористого 
натрію (напр., 0,9 % ИаСІ — для 
людини і теплокровних тварин та 
0,6—0,65 % — для холоднокров¬ 
них). Найближчі до плазми крові 
за складом — Рінгера розчин, роз¬ 

чини Локка та Тіроде, в яких, крім 
№С1, є КС1, СаСІ2, №НСОз, 
іноді М&СІ2, фосфати та глюкоза. 
Ф. р. застосовують як в медицині 
(для введення в організм з ліку¬ 
вальною метою), так і в експери¬ 
ментальній роботі з ізольованими 
органами та тканинами. 
«ФИЗИОЛбГИЯ И БИОХЙМИЯ 
культ^рньіх растЄний» — 
науково-теоретичний журнал Фі¬ 
зіології рослин інституту 
АН УРСР. Виходить у Києві з 
1969. Публікує результати дослід¬ 
жень у галузі фізіології та біохімії 
живлення і водного режиму с.-г. 
культур, впливу макро- і мікро¬ 
елементів на рослини, природи 
стійкості рослин до несприятливих 
умов, екології та біохімії фото¬ 
синтезу. В журналі друкуються 
також методичні статті, рецензії 
на нові книги, інформація про 
наук, з’їзди тощо. Видається рос. 
мовою раз на два місяці. 

Л. Ф. Бланіна. 
ФІЗІОЛОГІЯ (від грец. фбо«е — 
природа і Хбуос; — вчення) тварин 
і людини — наука, що вивчає жит¬ 
тєдіяльність організму та його 
частин — систем, органів, тканин, 
клітин. Пов’язана з анатомією, 
цитологією, гістологією і особли¬ 
во біохімією та біофізикою, ос¬ 
кільки використовує для вивчен¬ 
ня і пояснення фізіол. процесів 
фіз. та хім. методи дослідження 
та поняття. Ф. є теор. основою пси¬ 
хології, медицини та ветеринарії. 
Сучас. Ф. поділяють на загальну, 
порівняльну (еволюційну) та спе¬ 
ціальну (прикладну). Загаль¬ 
на Ф. вивчає осн. закономірності 
діяльності всієї живої матерії, її 
реакції на вплив зовн. середовища, 
специфічні особливості, що від¬ 
різняють живі об’єкти від неживої 
природи. Порівняльна Ф. 
досліджує фізіол. функції тварин¬ 
них організмів у їхньому філоге¬ 
нетичному (див. Філогенез) та ін¬ 
дивідуальному (див. Онтогенез) 
розвитку. Спеціальна Ф. 
вивчає заг. та окремі закономір¬ 
ності життєдіяльності організмів, 
насамперед людини, відповідно до 
спец, умов її діяльності. Завдяки 
цьому в спец. Ф. виділяють фі¬ 
зіологію праці, Ф. спорту, вікову 
Ф., Ф. живлення, космічну Ф. 
тощо. Ф. поділяють ще на нормаль¬ 
ну Ф., що досліджує процеси здо¬ 
рового організму, та патологічну 
фізіологію. Ф.— експерименталь¬ 
на наука. Дослідження у Ф. про¬ 
водять за допомогою гострого 
(івівісекції, ізольованих органів, 
перфузії) або хронічного (методи¬ 
ки умовних рефлексів, накладан¬ 
ня фістул, трансплантації, вжи- 
влення електродів тощо) ек¬ 
спериментів. Функції цілого ор¬ 
ганізму досліджують, застосовую¬ 
чи методики електроенцефалогра- 
фії, електрокардіографії, міогра- 
фії, біотелеметрії. 
Перші відомості з Ф. були одержа¬ 
ні ще у стародавні часи і були 
тісно пов’язані з лікуванням. Вже 
в працях Гіппократа наводяться 
детальні відомості про рідини ор¬ 
ганізму та їх співвідношення. 
Арістотель у трактаті «Про ча¬ 
стини тварин» описав функції ря¬ 
ду внутр. органів. Значного 
розвитку Ф. досягла в працях Га- 
лена про заг. функції нервової 
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системи, серця та ряду ін. органів. 
В епоху Відродження почалось 
інтенсивне вивчення спочатку ана 
томічної будови (праці А. Везалгя, 
М. Мальпігг та ін.), а потім і фі- 
зіол. функцій різних систем орга 
нізму. Внаслідок широкого впро¬ 
вадження дослідів на тваринах, 
зокрема вівісекції, У. Г арвей 
1628) відкрив кровообіг, Р. Бойль 
1660) показав значення повітря 
для життя тварин, а А. Лавуазье 
(1775) визначив роль у цьому про¬ 
цесі кисню та виміряв величину 
теплопродукції. Р. Декорт (1649) 
висловив припущення про відби¬ 
вний (рефлекторний) принцип 
функціонування мозку, яке через 
два сторіччя знайшло повне під¬ 
твердження у дослідах франц. 
вчених Ж. Легаллуа, П. Флуранса, 
Ф. Мажанді та англ.— М. Холла, 
Ч. Белла та ін. Важливе значення 
для розвитку Ф. мало відкриття 
Л. Гальвані (1791) біоелектрич 
них процесів в організмі, що ста 
ло початком сучасної електро¬ 
фізіології 
Детальне експериментальне вивчен¬ 
ня функцій організму розгорну¬ 
лось у 19 ст., завдяки досягненням, 
одержаним на гой час у фізиці, 
хімії та заг. біології (особливо вста¬ 
новленню клітинної будови живої 
тканини та створенню еволюцій¬ 
ного вчення). У 19 ст. були закла¬ 
дені основи сучас. розуміння меха¬ 
нізмів рефлекторної діяльності 
мозку, важливу роль у цьому віді¬ 
грали роботи І. М. Сеченова з при¬ 
роди центр, гальмування; були 
одержані дані про сенсорні та 
моторні функції кори великих пів¬ 
куль головного мозку (праці нім. 
вчених Г. Фріча та Е. Гітціга); 
створені теорії слуху та зору (нім. 
вчені Г. Гельмгольц, Е. Герінг); 
визначені принципи нервової ре¬ 
гуляції дихальної та серцево-су¬ 
динної діяльності (праці К. Бер- 
нара, нім. вченого К. Людвіга, 
вітчизн.— В. Я. Данилевського, 
М. О. Мисливського); встановлено 
механізми ферментативної трав¬ 
ної діяльності та шляхи її нервової 
та гуморальної регуляції (нім. 
вчений Р. Гейденгайн, рад.— І. П. 
Павлов). Були відкриті залози 
внутр. секреції та розпочато з’я¬ 
сування ролі гормонів у регуля¬ 
ції фізіол. функцій (франц. вче¬ 
ний Ш. Броун-Секар), визначені 
транспортні та захисні функції 
крові і сформульовані основні по 
ложення про сталість внутр. се¬ 
редовища організму (гомеостаз) та 
механізми його підтримання (К. 
Бернар, І. І. Мечников). У 20 ст. 
можливості дослідження фізіол. 
функцій надзвичайно розшири¬ 
лись у зв’язку з використанням у 
фізіол. експериментах електрон¬ 
них підсилювачів, катодних осци¬ 
лографів, електронних мікроскопів 
тощо. Завдяки цьому стало мож¬ 
ливим пряме вивчення клітинних 
процесів, що лежать в основі тих 
чи ін. функцій організму, зокрема 
було встановлено клітинні механіз¬ 
ми ряду видів рецепції зовн. 
подразників, виникнення та поши¬ 
рення імпульсу нервового, приро¬ 
ду синаптичної передачі та галь¬ 
мування, механізми м’язового ско¬ 
рочення та секреції, з’ясовано осн. 
принципи кодування та передачі 
сигналів від рецепторів у цент¬ 

ральну нервову систему та оброб¬ 
ки інформації, що надійшла, на 
різних рівнях цієї системи (Дж. 
Екклс, А. Ходжкін, Ч. Шеррінг- 
тон, Е. Хакслі, Б. Кац, П. К. 
Анохін, І. С. Беріташвілі та ін.). 
Роботи І. П. Павлова та його шко¬ 
ли визначили заг. закономірності 
перебігу нервових процесів у ви¬ 
щих відділах гол. мозку, що ле¬ 
жать в основі умовно-рефлектор¬ 
ної діяльності га свідомості. Вив¬ 
чення функцій залоз внутр. секре¬ 
ції привело до створення самостій¬ 
ної фізіол. дисципліни — ендо¬ 
кринології, важливим досягненням 
якої стало з’ясування наявності 
тісного зв’язку ендокринної регу¬ 
ляції з нервовими факторами ^ 
єдиній системі нейро-гуморальної 
регуляції (У. Кеннон, Б. В. Але- 
иіин). Визначення точного складу 
гормонів і медіаторів та штучного 
синтезу багатьох з них, а також 
речовин, що блокують їхній вплив, 
стало основою сучас. фармаколо¬ 
гії (О. Леві, К. М. Биков, Л. А. 
Орбелі, Є. Б. Бабський та ін.). 
Детально вивчені також клітинні 
га системні механізми функціону¬ 
вання дихальної, серцево-судин¬ 
ної, екскреторної та ін. систем. 
В Росії Ф. почала успішно розвива¬ 
тися у 1-й пол. 18 ст. Значна роль 
у становленні вітчизн. Ф. нале 
жить М. В. Ломоносову. Провід¬ 
ну роль у розвитку Ф. в Росії віді¬ 
грали мед. ф-т Моск. ун-ту, пе- 
терб. Медико-хірургічна академія 
і Петерб. ун-т. Саме тут народи¬ 
лися великі вітчизн. фізіол. школи 
І. М. Сєченова, І. П. Павлова га 
М. Є. Введенського. На Україні 
розвиток Ф. припадає на початок 
19 ст. і пов’язаний переважно з 
такими наук, центрами, як Харків., 
Київ, і Новоросійський в Одесі 
ун-ти. До провідних укр. дослід¬ 
ників у галузі Ф. належать І. П. 
Щелков, М. Ф. Білецький, В. Я. 
Данилевський, О. В. Нагорний, 
Г. В. Фольборт, Є. К. Приходь- 
кова, В- М. Нікітгн (Харків); 
О. П. Вальтер, В. О. Бец, 
В. Ю. Чаговець, О. О. Богомолець, 
Д. С. Воронцов, А. І. Ємченко 
(Київ); П. А. Спіро, Б. Ф. Веріго, 
Б. П. Бабкін (Одеса) та ін. 
Фізіол. дослідження, зокрема в 
УРСР, ведуться в Фізіології ін¬ 
ституті імені О. О. Богомольця 
АН УРСР. В 1917 створено Т-во 
російських фізіологів ім. 1. М. 
Сєченова (з 1960 Всесоюзне фізіол. 
т-во ім. І. П. Павлова). На Украї¬ 
ні дослідження з Ф. координують 
Укр. фізіол. т-во (створене 1961) 
та Наук, рада з проблем Ф. тва¬ 
рин і людини АН УРСР. В СРСР 
видається бл. 10 журналів з питань 
Ф., зокрема на Україні <Физиоло- 
гический журнал> і журнал <Ней- 
рофизиология>. 

Літ.: Ухтомский А. А. Собрание со- 
чинений, т. 1—6. /І., 1950—62; Пав¬ 
лов И. П. Полное собрание сочинений, 
т. 1—6. М., 1951—52; Введенский 
Н. Е. Полное собрание сочинений, 
т. 1—7. Л., 1951—63; Сеченов И. М. 
Избранньїе произведения, т. 1 — 2. 
М., 1952—56; Бьїков К. М. Избран¬ 
ньїе произведения, т. 1 — 3. М., 1953— 
58; Бехтерев В. М. Избранньїе произ¬ 
ведения. М., 1954; Орбели Л. А. Из¬ 
бранньїе трудьі, т. 1—5. М. —Л., 1961 
—68; Бабский Е. Б. [та ін.]. Физиоло- 
гия человека. М., 1972; Косткж П. Г. 
Физиология центральной нервной си¬ 
стеми. К., 1977; Общая физиология 

нервной системи. Л., 1979; Частная 
физиология нервной системи. Л., 
1983; Никитин В. Н. Исторический 
очерк развития физиологии человека 
и животньїх. X., 1983; Иост X. Физио 
логия клетки. Пер. с англ. М., 1975. 

. П. Г. Костюк. 
ФІЗІОЛОГІЯ ПРАЦІ — розділ 
фізіології людини та гігієни пращ, 
що вивчає вплив трудової діяль¬ 
ності та умов праці на фізіологіч¬ 
ні функції людини, формування 
функціональних систем трудової 
діяльності. Як самостійна дисцип¬ 
ліна Ф. п. набула розвитку у 2-й 
пол. 19 ст., який був пов’язаний 
з діяльністю А. Моссо (Італія). 
Ж. Амара, Г. Вернона (Франція), 
Н. Цунтца (Австрія), А. Гілла 
(Англія). Основоположником Ф.п. 
в Росії був І. М. Сеченов (вивчав 
проблему втоми); питаннями Ф.п. 
та гігієни праці займалися та¬ 
кож І. П. Павлов, М. Є. Введен- 
ський, О. О. Ухтомський, П. К. 
Анохін, М. І. Виноградов, зокрема 
на Україні — Г. В. Фольборт, 
М. В. Лейник, М. К. Вітте та 
ін. Дослідження з Ф. п. провадя 
ться під час роботи га поза нею 
і включають: хронометраж трудо¬ 
вих процесів та відпочинку; ре 
єстращю біопотенціалів серця й 
скелетних м’язів, мозку; ритму 
дихання, т-ри тіла і шкіри, рівня 
секреції гормонів і т. п.; оцінку 
змін вищих психічних функцій 
та працездатності при короткочас¬ 
них дозованих і довгочасних фізич 
них та психічних навантаженнях. 
Сучасними проблемами Ф. п. є: 
діагностика і прогноз працездат¬ 
ності, напруження і втоми, вив¬ 
чення фізіологічних механізмів 
навчання та адаптації до праці 
з метою розробки фізіологічних 
принципів та критеріїв побудови 
раціональних режимів праці й 
відпочинку, професійної орієнта¬ 
ції і добору. їх розв’язання спря¬ 
моване на збереження здоров’я та 
забезпечення високої ефективності 
праці. В УРСР дослідження з 
питань Ф. п. ведуть Гігієни пра 
щ і профзахворювань київський 
науково-дослідний інститут та 
аналогічний ін-т в Донецьку. 
Літ.: Физиологические основи повьі 
шения зффективности труда. Л., 1978; 
Навакатикян А. О., Крьіжановская 
В. В. Возрастная работоспособность 
лип умственного труда. К., 1979. 

О. О. Навакатікян. 
ФІЗІОЛОГІЯ РОСЛИН — наука, 
що вивчає процеси життєдіяльності 
рослинного організму та їхні взає¬ 
мозв’язки з навколишнім середо¬ 
вищем. Завдання Ф. р.— дослід¬ 
ження явищ поглинання рослиною 
мінеральних речовин та перетво¬ 
рення їх в обміні речовин, транс¬ 
порту різноманітних речовин в 
рослині, фотосинтезу, росту та 
розвитку рослин, формотворення, 
стійкості рослин до несприятливих 
умов існування, механізмів регу¬ 
ляції та саморегуляції процесів 
життєдіяльності, діяння хім. та 
фіз. чинників та ін. Ф. р. науково 
обгрунтовує способи цілеспрямова¬ 
ного керування процесами життє¬ 
діяльності рослин з метою підви¬ 
щення заг. продуктивності с.-г. 
рослин, покращення якості с.-г. 
продукції, підвищення стійкості 
рослин до несприятливих умов се¬ 
редовища, створення раціональної 
системи землеробства тощо. Ф. р. 
тісно пов’язана зін. біол. науками. 
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зокрема з біохімією, біофізикою, 
молекулярною біологією та цито¬ 
логією, є теор. основою агрономії. 
Ф. р. як самостійна наука сформу¬ 
валася наприкінці 18 — на початку 
19 ст. Цьому передувало відкриття 
деяких важливих закономірностей 
життєдіяльності рослинного орга¬ 
нізму. Так, 1727 англ. вчений С. 
Гейлс описав пересування води 
і розчинених в ній речовин в тілі 
рослин, нім. вчений Й. Кельрей- 
тер 1760 довів, що у рослин існує 
статеве розмноження. Початок 
досліджень вуглецевого живлення 
рослин (цей процес пізніше наз 
вано фотосинтезом) покладено пра 
цями англ. вченого Дж. Прістлі, 
який 1771 встановив, що рослини 
в результаті життєдіяльності змі¬ 
нюють склад повітря, та голл. при¬ 
родознавця Я. Інгенхауза, який 
1779 довів, що це явище відбу¬ 
вається тільки на світлі. Різні 
сторони фотосинтезу вивчали інші 
зарубіжні вчені: швейц.— Ж. 
Сенеб’є і Н. Соссюр, нім.— Ю. 
Майєр, Ю. Сакс, англ.— М. Блек- 
ман, Г. Браун, амер.— С. Рубен, 
Б. Чане, М. Калвін та ін. Велику 
роль в розробці проблем фотосин 
тезу відіграли праці К. А. Тіміря- 
зєва, ін. вітчизн. вчених — О. П. 
Виноградова, А. С. Фамінцина, 
М. С. Цвета, у т. ч. укр.— Є. П. 
Вотчала. В. М. Любименка, та ін. 
рад. вчених — Т. М. Годнєва, Ю. С. 
Карпілова, О. М. Тереніна та ін. 
Вивчення мінерального живлення 
рослин бере початок з праць нім. 
хіміка Ю. Лібіха, який 1840 вста¬ 
новив, що в основі кореневого жив¬ 
лення лежить засвоєння мінераль¬ 
них сполук, та з дослідів франц. 
агрохіміка Ж. Б. Бусенго, який 
довів (1843—44), що більшість рос¬ 
лин засвоює азот також у вигляді 
мінеральних солей. Ряд вчених 
(нім.— Й. Кноп, Ю. Сакс та ін., 
франц.— Ж. Ролен, М. Жавіль’є 
та ін., англ.— Б. Бренчлі і У. 
Стайлс, рос. рад.— Я. В. Нейве, 
Д. А. Сабінін, І. І. Колосов та ін.) 
з'ясували значення деяких хім. 
елементів для життєдіяльності рос¬ 
лин. Велику роль у вивченні міне¬ 
рального, зокрема азотного, жив¬ 
лення рослин відіграли праці Д. М. 
Прянигиникова. Дихання у рослин 
відкрили на початку 19 ст. швейц. 
вчені Ж. Сенеб’є і Н. Соссюр. Рос. 
вчені О. М. Бах, І. П. Бородін, 
В. І. Палладій обгрунтували тео¬ 
рію дихання у рослин, С. П. Ко- 
стичев довів наявність генетичного 
зв’язку між бродінням і аеробним 
диханням. Проблеми дихання у 
рослин розробляли також нім. 
вчені Г. Віланд, О. Варбург, А, 
Мейєр, англ.— Г. А. Кребс, рос. 
рад. вчені О. І. Опарін, Л. О. Іва¬ 
нов, В. О. Таусон та багато ін. 
Водний режим рослин, посухо¬ 
стійкість рослин досліджували 
нім. вчені В. Пфеффер, А. Урш- 
прунг, Г. Блюм, англійський — 
Г. Діксон, американський — Л. 
Бріггс і Т. Шанц, укр.— Й. В. Ба- 
ранецькьй і Є. П. Вотчал, рос. 
рад.— М. О. Максимов, 1.1. Тума- 
нов, Б. О. Келлер та ін. У вивченні 
росту і розвитку рослин велике 
значення мали роботи амер. вчено¬ 
го Ф. В. Вента та укр. рад. ботані¬ 
ка М. Г. Холодного, які встановили 
наявність гормональної регуляції 
у рослин. З проблем онтогенезу 

рослин глибокі дослідження нале¬ 
жать амер. вченим В. В. Гарнеру і 
Г. А. Алларду, які відкрили явище 
фотоперіодизму, рад. вченому 
М. X. Чайлахяну та ін. У сучас. 
Ф. р. все ширше застосовуються 
фізико-хім. методи — спектраль¬ 
ний аналіз, мас-спектрометрі я, 
електронна та ультрафіолетова 
мікроскопія, диференціальне цен¬ 
трифугування, хроматографія, 
метод ізотопних індикаторів і т. 
п., завдяки чому відкрились ши¬ 
рокі можливості для проникнен¬ 
ня в найпотаємніші сторони жит¬ 
тєдіяльності рослин. Винятково 
важливе місце в сучас. Ф. р. зай¬ 
мають дослідження обміну речо¬ 
вин і перетворення енергії в кліти¬ 
нах рослинного організму, зокре¬ 
ма перетворення енергії світла і 
шляхи стійкого її запасання в біо- 
хім. системах, вивчення зв’язків 
дихання з фотосинтезом, а також 
відкриття фотодихання, тобто 
світлової індукції поглинання рос¬ 
линною клітиною кисню та виді¬ 
лення С02. Сучас. Ф. р. приділяє 
велику увагу вивченню обмінних 
процесів у коренях. Встановлено 
роль кореневої системи в регуляції 
росту і розвитку рослин через 
синтезовані нею гібереліни і цито- 
кініни, її здатність здійснювати 
синтез фізіологічно активних спо¬ 
лук — амінокислот, нуклеїнових 
кислот, ауксинів, а також хлоро¬ 
філу. Виявлено, що корінь є одним 
з регуляторів діяльності листків 
і формування апарату фотосинте¬ 
зу. Рад. вчені досягли великих ус¬ 
піхів у вивченні фізіології стій¬ 
кості рослин (жаровитривалості, 
морозостійкості, солевитривалості 
тощо), проблем розвитку рослин 
і водного режиму рослин. У вив¬ 
ченні проблем живлення з’ясо¬ 
вані механізми регуляції погли¬ 
нання та взаємозв’язків мінераль¬ 
ного живлення і водообміну рос¬ 
лин. Провадяться широкі дослід¬ 
ження з проблем цитофізіології, 
клітинної інженерії, фізіології ок¬ 
ремих найважливіших с.-г. рослин. 
Досягнення Ф. р. широко впровад¬ 
жуються в с. г. Центром дос¬ 
ліджень з Ф. р. на Україні є Фізіо¬ 
логії рослин інститут АН УРСР. 
З 1969 видається журнал «Физио- 
логия и биохимия культурних 
растений>. 
Літ.: Пряншпников Д. Н. Избранньїе 
сочинения, т. 1 — 3. М., 1965; Саби- 
нин Д. А. Физиология развития расте- 
ний. М., 1963; Ситник К. М., Кни¬ 
га Н. М., Мусатенко Л. И. Физиоло¬ 
гия корня. К., 1972; Рубин Б. А. 
Курс физиологии растений. М., 1976; 
Лебедев С. И. Физиология растений. 
К., 1978; Ситник К. М., Мусатенко 
Л. И., Богданова Т. Л. Физиология 
листа. М., 1978; Холодний Н. Г. 
Избранньїе труди. К., 1982; Либберт 
3. Физиология растений. Пер. с нем. 
М., 1976. К. М. Ситник. 
ФІЗІОПРОФІЛАКТИКА (від 
грец. <ріЗаі£ — природа і профілак¬ 
тика) — запобігання розвитку за¬ 
хворювань людини за допомогою 
природних та штучно створюваних 
факторів. Ф. займає середнє поло¬ 
ження між фізіотерапією і загар¬ 
товуванням організму. В фізіопро- 
філактичних заходах Ф. викори¬ 
стовують ті самі фіз. фактори 
(сонячні ванни, ультрафіолетове і 
інфрачервоне випромінювання, фі¬ 
зичні вправи, масаж, купання то¬ 
що), що й в фізіотерапії. Завдан¬ 

ням Ф. є тренування ослаблих 
захисно-відновних процесів у фі¬ 
зіологічних системах організму 
і кореляція їх. В широкому розу¬ 
мінні до Ф. відносять заходи, 
спрямовані на захист організму 
людини від несприятливих впли¬ 
вів зовн. середовища і на створен¬ 
ня оптимальних умов побуту, пра¬ 
ці і відпочинку, які відповідають 
гігієніч. вимогам. 
ФІЗІОТЕРАПГЯ (від грец. <ріЗаі£— 
природа і терапія) — розділ ме¬ 
дицини, що вивчає лікувальні 
властивості певних природних фак¬ 
торів, а також преформованих фі¬ 
зичних факторів, механізм їх дії 
на організм і використання з ліку¬ 
вальною і профілактичною метою. 
Ще в пам’ятках старод. Індії, Ва¬ 
вілону, Єгипту зустрічаються дані 
про лікувальні властивості води, 
сонця, повітря, обкурювань з аро¬ 
матичними речовинами, масажу, 
механічних впливів. Про викори¬ 
стання цих факторів згадується 
в працях Гіппократа, Ібн-Сіни, 
стародавніх китайських лікарів. 
У 18—19 ст. розвиваються такі 
види Ф.: франклінізація, гальва¬ 
нізація, іоногальванізація {елек¬ 
трофорез), фарадизація, дарсон¬ 
валізація, діатермія. На 1-му 
Міжнародному конгресі з фізич¬ 
ної терапії (1905) було рекомендо¬ 
вано розглядати Ф. як спеціаль¬ 
ну медичну дисципліну. Провідні 
вітчизн. вчені М. Я. Му дров, 
Г. А. Захар їн, С. П. Боткін, А. А. 
Остроумов, М. І. Пирогов та ін. 
надавали великого значення Ф. 
В дореволюц. часи в Росії за ініціа¬ 
тивою вітчизн. вчених О. Ю. Щер- 
бака, С. О. Бруштейна, А. А. Ми- 
хайлова та ін. були створені Ін-т 
фізичних методів лікування (Се¬ 
вастополь, 1914), 1916 — фізіоте¬ 
рапевтичні ін-ти в Петрограді і 
Ховріно під Москвою. Широкого 
розвитку в Росії Ф. набула тільки 
після Великої Жовтн. соціалістич. 
революції. Створюються н.-д. ін-ти, 
що стають методичними центрами 
для проведення наукових дослід¬ 
жень з питань лікувально-профі¬ 
лактичного застосування фіз. чин¬ 
ників у різних регіонах країни 
(Одеса, Свердловськ, Томськ та 
ін.). Розвиваючись на основі до¬ 
сягнень фізики, електроніки, біо¬ 
фізики і фундаментальних дос¬ 
ліджень в галузі фізіології (М. Є. 
Введенського, О. О. Ухтомського, 
І. М. Сєченова, І. П. Павлова, 
П. К. Анохіна), Ф. збагатилася 
методами використання імпульсно¬ 
го струму, високочастотних елек¬ 
тричних, магнітних і електромаг¬ 
нітних полів, ультразвукових 
і звукових механічних коливань, 
світлових випромінювань, лазерів 
та ін. Сучас. Ф., завдяки можли¬ 
вості впливати на функціональні 
системи організму, стимулювати 
захисно-компенсаторні та віднов- 
лювальні процеси в організмі хво¬ 
рого, може поєднуватися з медика¬ 
ментозною терапією (або в ряді 
випадків замінювати її), що дозво¬ 
ляє зменшити або повністю виклю¬ 
чити побічні дії лікарських препа¬ 
ратів. З метою підвищення ефек¬ 
тивності методів Ф. практикуєть¬ 
ся застосування двох і більше 
фіз. чинників у сполученому або 
послідовному режимах. Застосу¬ 
вання методів Ф. з профілактич. 

ФІЗІОТЕРАПІЯ 
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М. С. Фізулі. 

метою сприяє тренуванню захис¬ 
них механізмів організму, підви¬ 
щенню опірності несприятливим 
впливам зовнішнього середовища. 
Дослідження з проблем Ф., зокре¬ 
ма на Україні, ведуться в Фізич¬ 
них методів лікування і медичної 
кліматології ялтинському науко¬ 
во-дослідному інституті та Ку¬ 
рортології одеському науково-дос¬ 
лідному інституті. Підготовка 
спеціалістів з Ф. здійснюється на 
клінічних кафедрах мед. ін-тів 
і ін-тах удосконалення лікарів. 
Лікарі-фізіотерапевти об’єднані у 
Всесоюзне т-во фізіотерапевтів і 
курортологів, що має свої відді¬ 
лення в усіх республіках і багатьох 
містах країни. Питання з проблем 
Ф. висвітлюються в журналі «Во- 
просьі курортологии, физиотера- 
пии и лечебной физической куль¬ 
тури». Див. також Грязелікуван¬ 
ня, Світлолікування, Водоліку¬ 
вання, Механотерапія. 
Літ.: Климатология и физиотерапия. 
К., 1967; Улащик В. С. Введение в 
теоретические основьі физической те- 
рапии. Минск, 1981; Царфис П. Г. 
Действие природних факторов на че- 
ловека. М.. 1982. 
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Хромофорна група фі- 
«соеритриеу — мезобі- 
ліеритрин. 

Фікоціан і фікоери¬ 
трин у фікобілісомі: 
1 — алофікоціан; 
2 — фікоціан; 
3 — фікоеритрин; 
4 — строма; 
5 — ламела. 

|Б. В. Богуцький.| 

ФІЗУЛГ Мухаммед Сулейман-ог- 
ли (1494, м. Кербела, Ірак — 1556, 
там же) — азерб. поет. Писав 
азерб., перською й арабською 
мовами. Автор класичних газелей, 
касид, рубаї. Осн. мотив його тво¬ 
рів — чисте, високе кохання, в 
якому поет бачить смисл життя. 
Ф. написав 13 великих творів, 
11 з них — оригінальні, 2 — пере¬ 
кладні. Найпопулярніші з них — 
лірико-епічна поема «Лейлі і 
Меджнун», науково-філос. трак¬ 
тат «Піднесення переконань», але¬ 
горична поема «Гашиш і вино». 
Політ, сатира Ф. «Шикаєт-наме»— 
один з кращих зразків ранньої 
азерб. прози. В творі «Піднесення 
переконань» поряд з аналізом ста- 
род. філософії Індії, Ірану, Араб¬ 
ського Сходу й Азербайджану є 
цікаві відомості про античну фі¬ 
лософію. Ф.— основоположник 
азерб. літ. мови. За мотивами пое¬ 
ми «Лейлі і Меджнун» У. Гаджи- 
беков створив (1907) азерб. одной¬ 
менну оперу. Творчість Ф. мала 
великий вплив на багатьох поетів 
Азербайджану і всього Сходу. 
Про Ф. писав А. Кримський. В 
Баку Ф. споруджено пам’ятник 
(1958). 
Те.: Рос. перекл. — Лейли и Мед¬ 
жнун. М., 1958; Избранное. Баку, 
1958; Газели. М., 1959; Лирика. Баку, 
1981. 
Літ.: Крьімский А. История Турции 
и ее литературьі от расцвета до начала 
упадка, т. 1. М., 1910; Арасльї Г. 
Великий азербайджанский поат Фи- 
зули. Баку, 1958. В. І. Ціпко. 

ФІКОЕРИТРЙН (від грєц. <рг5- 
хо£ — водорость та єроОрб^ — чер¬ 
воний) — червоний пігмент {хро¬ 
мопротеїд), характерний для чер¬ 
воних та деяких синьо-зелених 
водоростей. Ф. відносять до бі- 
ліпротеїдів, хромофорна група 
яких — фікоеритробілін (мезобі- 
ліеритрин) міцно зв’язана з біл¬ 
ковим компонентом. Фікоеритро¬ 
білін являє собою нециклічний 
тетрапірол, послідовність бічних 
ланцюгів якого подібна до їх роз¬ 
ташування в циклічному тетрапі- 
ролі протопорфірину IX, що є 

попередником хлорофілу і гема 
гемоглобіну. Білковий компонент 
Ф. досліджений мало. Ф. локалі¬ 
зований разом з ін. фікобіліпротеї- 
дами у фікобілісомах переважно у 
формі гексамерів. Ф. відіграє 
роль фотосенсибілізатора в проце¬ 
сі фотосинтезу. О. Г. Судьїна. 
ФІКОМІЦЕТИ (РЬусошусеІез) — 
застаріла назва класу нижчих гри¬ 
бів. До Ф. відносили в першу чер¬ 
гу хітридієві гриби (сучасний клас 
хітридіоміцети) та сапролегніаль- 
ні гриби. 
ФІКОЦІАН, фікоціанін (від грец. 
фпхос; — водорость і ииооюе — тем¬ 
но-синій) — синій пігмент, харак¬ 
терний для синьо-зелених та дея¬ 
ких груп червоних водоростей. Ф. 
належить до біліпротеїдів і являє 
собою хромопротеїд, у якого хро¬ 
мофорна група (фікоціанобілін) 
міцно зв’язана з білком. Фікоціа¬ 
нобілін (мезобілівіолін) за хім. бу¬ 
довою подібний до фікоеритробі- 
ліну (див. Фікоеритрин). Білко¬ 
вий компонент мало досліджений. 
Ф. разом з фікоеритринами міс¬ 
тяться у фікобілісомах переважно 
у формі гексамерів і відіграють 
роль фотосенсибілізаторів у про¬ 
цесі фотосинтезу. 

О. Г. Судьїна. 

ФІКРЄТ Тевфік (1867—1915) — 
тур. письменник. Див. Тевфік 
Фікрет. 
ФІКСАЦІЯ, фіксування (від лат. 
Нхиз — міцний, сталий) — 1) За¬ 
кріплення чого-небудь, наприклад 
фотозображень (див. Фіксування 
фотографічне), реєстрація у пись¬ 
мовій формі відомостей або думок, 
встановлення деталей у певному 
положенні. 2) Зосередження на 
чомусь, напр. Ф. уваги. 
ФІКСАЦІЯ у б і о л о г і ї — спо¬ 
сіб збереження зажиттєвої структу¬ 
ри біологічних об’єктів (клітин, 
тканин, органів тощо) шляхом 
діяння на них фіз. та хім. чинни¬ 
ків (фіксаторів). Ф. використо¬ 
вують при виготовленні препара¬ 
тів, зокрема мікроскопічних (див. 
Мікроскопічна техніка). В основі 
дії фіксаторів лежать фізико-хім. 
процеси. До фіз. методів Ф. нале¬ 
жать, напр., висушування, ліофі- 
лізація, до хім.— діяння хім. 
реактивами (напр., формаліном, 
спиртом, ацетоном, оцтовою, ос¬ 
мієвою, хромовою к-тами, солями 
важких металів), фіксуючими су¬ 
мішами (напр., рідинами Ценке- 
ра, Максимова, Буена, Карнуа та 
ін.). Той чи ін. фіксатор застосо¬ 
вують відповідно до властивостей і 
розмірів об’єкта, а також мети дос¬ 
лідження. Напр., при гістологіч¬ 
них дослідженнях в більшості ви¬ 
падків застосовують Ф. формалі¬ 
ном, при цитологічних — складні 
фіксатори, до складу яких, крім 
формаліну, входять осмієва к-та 
або солі важких металів (кобальту, 
урану, кадмію, хрому, ртуті та 
ін.), при гістохімічних — суміші 
на спиртовій основі, з метою збе¬ 
реження активності ферментів — 
ліофілізацію. Для електронної мік¬ 
роскопії часто проводять «подвій¬ 
ну» Ф.: в альдегідах, а потім 
чотириокисом осмію. 
ФІКСОВАНІ ПЛАТЕЖІ, рентні 
платежі — за соціалізму форма 
вилучення до бюджету держав¬ 
ного частини чистого доходу об’єд¬ 
нань (підприємств), що створю¬ 

ється в них за рахунок факторів, 
незалежних від діяльності колек¬ 
тиву. В основі рентних платежів 
лежать диференційовані доходи, 
зумовлені відмінностями в при¬ 
родних факторах вироби, продук¬ 
ції певного виду. Ф. п. в галузях 
обробної пром-сті спричинені не¬ 
однаковими на різних підприємст¬ 
вах тех.-екон. умовами, незалеж¬ 
ними від діяльності їхніх колекти¬ 
вів (масштаби вироби., технологія 
процесу тощо). Рентні платежі 
встановлюють для об’єднань (під¬ 
приємств) добувної пром-сті, в 
яких через особливо сприятливі 
природні чи трансп. умови (місце¬ 
знаходження корисних копалин, 
глибина залягання їх, потужність 
шару, процент вмісту металу в ру¬ 
ді тощо) створюється диференці¬ 
альний чистий доход. Внаслі¬ 
док діяння зазначених факторів 
на деяких підприємствах рента¬ 
бельність вища, ніж у середньому 
по галузі. Розмір Ф. п. встанов¬ 
люють М-во фінансів СРСР і 
Держ. к-т цін СРСР за погоджен¬ 
ням з відповідними м-вами й ві¬ 
домствами на ряд років; для під¬ 
приємств добувної пром-сті — в 
твердих сумах (в крб. та копійках 
з одиниці продукції — 1т нафти, 
1 м3 газу тощо), для підприємств 
обробної пром-сті — в процентах 
до вартості продукції або до суми 
прибутку та в твердих сумах. Пи¬ 
тома вага Ф. п. в доходах держ. 
бюджету СРСР незначна. Постано¬ 
вою ЦК КПРС і Ради Міністрів 
СРСР «Про поліпшення плануван¬ 
ня і посилення впливу господар¬ 
ського механізму на підвищення 
ефективності виробництва і якості 
роботи» (1979) передбачено розши¬ 
рити практику застосування Ф. п. 
щодо високорентабельних видів 
продукції виробничого призначен¬ 
ня, яку випускають протягом три¬ 
валого часу. в. А. Феое. 

ФІКСУВАННЯ ФОТОГРАФІЧ¬ 
НЕ, закріплення фотографічне — 
видалення із світлочутливого ша¬ 
ру фотографічних матеріалів за¬ 
лишків галоїдного срібла (не від¬ 
новленого під час проявлення 
фотографічного), що сприяє збе¬ 
реженню фотографічного зобра¬ 
ження тривалий час. Полягає в 
обробці проявленого фотоматеріа¬ 
лу у фіксажі — водному розчині 
(або пасті), осн. частиною якого 
є фіксуючі речовини, здатні пере¬ 
творювати галоїдне срібло на роз¬ 
чинні у воді сполуки срібла. Най¬ 
поширеніша фіксуюча речовина — 
тіосульфат натрію. Під час його 
взаємодії з галоїдним сріблом спо¬ 
чатку утворюється важкорозчинна 
сіль срібла А£25,03 (на цій стадії 
фотозображення стає прозорим — 
зникають видимі сліди галоїдного 
срібла), а потім — легкорозчинна 
комплексна сіль Ма4А§2 (5203)3, 
що її видаляють при заключному 
промиванні. Ф. ф. прискорюється 
в т. з. швидких фіксажах, у які 
додатково вводять хлорид амонію, 
при підвищенні т-ри розчину (до 
23 °С), в разі його перемішування 
біля поверхні фотоматеріалу. Три¬ 
валість Ф. ф. (пересічно) для не¬ 
гативних матеріалів з дрібнозерни¬ 
стою емульсією — 8—10 хв, з вели- 
козернистою — 15—20, для пози¬ 
тивних матеріалів — 5—10 хв. Іно¬ 
ді вдаються до прискореної оброб- 
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ки фотоматеріалів у фіксуючому 
проявнику, що дає змогу одержу¬ 
вати в одному розчині проявлене 
і зафіксоване зображення. 
ФІКТЙВНИЙ КАПІТАЛ (відлат. 
іїсіиь — удаваний, вигаданий) — 
капітал, що існує у вигляді цін¬ 
них паперів {акцій, облігацій, 
заставних листів). Ф. к. не має 
власної вартості, існує поряд з 
реальним капіталом; являє собою 
титул власності, який дає юрид. 
право їхньому власникові на одер¬ 
жання частки додаткової вартос¬ 
ті у формі процента або дивіден¬ 
ду. Ф. к. у процесі виробниц¬ 
тва участі не бере. Водночас він 
обертається на біржі як грошовий 
капітал. Власник Ф. к. може 
повернути свій капітал, лише 
продавши власні цінні папери. 
Розміри Ф. к. не збігаються 
з розмірами дійсного капіталу. 
Розвиток капіталізму, зростання 
акціонерних товариств призвели 
до постійного зростання розмірів 
Ф. к., що лише посередньо є свід¬ 
ченням зростання реального капі¬ 
талу. Величина Ф. к. дорівнює 
сумі цін акцій та облігацій і пос¬ 
тійно коливається залежно від роз¬ 
мірів позичкового процента, рів¬ 
ня цін, руху капіталістичного 
циклу, розмірів доходів по цінних 
паперах. Зростання Ф. к. у виг¬ 
ляді облігацій держ. позик свід¬ 
чить про зростання держ. боргу. 

В. М. Линников. 
ФГ КУС (Рісиз) — рід рослин роди¬ 
ни шовковицевих. Дерева, кущі, 
ліани, епіфіти. Листки прості, у 
деяких Ф. лопатеві. Квітки одно¬ 
статеві, дрібні, сидять всередині 
розрослої порожнистої кулястої 
або грушовидної осі суцвіття. Плід 
— горішок. Понад 800 (за ін. дже¬ 
релами, бл. 1000) видів, пошир, 
переважно в тропіках і субтропі¬ 
ках обох півкуль. Серед Ф. ба¬ 
гато т. з. ліан-душителів, які об¬ 
вивають ін. дерева і призводять до 
загибелі їх; деякі починають своє 
життя на ін. деревах як епіфіти, 
потім дуже розростаються, вкорі¬ 
нюються й спричинюють відмиран¬ 
ня рослини-хазяїна (напр., бань¬ 
ян). В СРСР — один дикорослий 
вид інжир, який культивують як 
плодове дерево. Ряд Ф. вирощу¬ 
ють у кімнатах як декоративні. 
ФІКЦІОНАЛГЗМ [від лат. іісііо 
(їїсііопіз) — вигадка] — суб’єктив- 
но-ідеалістичне філос. вчення, за 
яким наше уявлення про світ яв¬ 
ляє собою сукупність ілюзій, фік¬ 
цій, що є практично виправданими, 
проте позбавленими теор. значен¬ 
ня; різновид агностицизму. Про¬ 
дуктами мислення, за Ф., є своє¬ 
рідні ^корисні фікції», які не ма¬ 
ють нічого спільного з об’єктив¬ 
ною дійсністю і служать лише ін¬ 
струментами орієнтації в світі. Ф. 
близький до прагматизму, махіз¬ 
му, волюнтаризму. 
ФГКЦІЯ (лат. Нсііо — вигадка) — 
неіснуюче, невірне, хибне, вигада¬ 
не, видаване з певною метою за 
дійсне. 
ФІЛАДЕЛЬФІЯ — місто на Сх. 
США, в штаті Пенсільванія. Роз¬ 
ташована на р. Делавер при впадін¬ 
ні в неї р. Скулкілл. Вузол з-ць 
і автошляхів, значний мор. порт 
(2-й ^за вантажооборотом після 
Нью-Йорка) на Атлантичному уз¬ 
бережжі, аеропорт. 1,7 млн. ж. 

(1980). Засн. 1682. У Ф. було прий¬ 
нято Декларацію, незалежності 
1776 і першу конституцію США 
(1787). Була одним з гол. центрів 
війни за незалежність у Північній 
Америці 1775—83. В 1790—1800 — 
столиця США. В 19 ст. Ф. була 
оплотом аболіціонізму. З серед. 
19 ст.— один з осередків робітн. 
руху. Розвинуте машинобуду¬ 
вання: радіоелектронне, авіакос- 
мічне, верстато-, вагоно-, локомо- 
тиво-, суднобудування, автоскла- 
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дання, вироби, пром. і енерг. ус¬ 
таткування тощо. Значна нафто¬ 
переробна і нафтохім. пром-сть. 
Металургійні, поліграф., фарм., 
текст, (у т. ч. вироби, килимів), 
швейні, харчосмакові та ін. під¬ 
приємства. Арсенали, монетний 
двір, військ, верф. У місті багато 
банків, торг. фірм. Ряд ун-тів, 
зокрема Пенсільванський (засн. 
1740), технологічний і муз. ін-ти. 
Академії природничих наук, при¬ 
кладного мистецтва, музики. Чис¬ 
ленні н.-д. ін-ти і т-ва (у т. ч. Ін-т 
Франкліна з лабораторією ядерної 
фізики, Амер. філос. т-во). Музеї: 
історичний, мистецтва, Едгара По, 
Родена та ін. Театри. 
ФІЛАЛбТ (від грец. фіХосАліОтк;— 
правдолюбний) Христофор (рр. 
н. і см. невід.) — псевдонім автора 
одного з найвизначніших творів 
полемічної літератури кін. 16 — 
поч. 17 ст.— «Апокрисис албо 
отповедь на книжкьі о соборе бере- 
стейском...». Твір видано 1597 
польською, а 1598 — староукр. мо¬ 
вою (див. <Апокрисис>). Захи¬ 
щаючи інтереси укр. народу, Ф. 
гостро виступав проти папства, 
викривав антинар. суть унії. За 
здогадами, псевдонім належить 
польському письменникові, учасни 
ку острозького гуртка вчених 
Марціну Броневському. 
Літ.: Яременко П. К. Український 
письменник-полеміст Христофор Філа- 
лет і його «Апокрисис». Львів, 1964. 

В. П. Колосова. 
ФІЛАНТРОПІНГЗМ, філантро¬ 
пізм (від грец. фіХсгудршяіос — лю¬ 
динолюбність) — ліберальна 
бурж.-пед. течія в Німеччині 18— 
19 ст. Основоположниками її були 
Й. Базедов, Б. Блаше, Й. Гутс- 
Мутс, X. Зальцман та ін., бази¬ 
сом — ідеї просвітителів середи¬ 
ни 17 — поч. 18 ст. про поєднання 
навчання з продуктивною працею. 
Філантропіністи виступали проти 

формалізму в навчанні й вихован¬ 
ні, за наближення навчання до 
потреб реального життя. В закри¬ 
того типу платних філантропінах— 
««школах людинолюбства та добрих 
звичаїв» (перший створено Й. Ба- 
зедовом у Дессау) педагоги-фі- 
лантропіністи проводили навчання 
з урахуванням інтересів і нахи¬ 
лів дітей, фіз. і трудове вихован¬ 
ня, вдосконалювали методику ви¬ 
кладання, приділяли велику ува¬ 
гу реліг. вихованню. В школах 
зберігався становий поділ учнів. 
Навчаючись разом з дітьми ари¬ 
стократів, діти бідняків викону¬ 
вали обов’язки слуг. Ф. вплинув 
на т. з. нове виховання (див. 
Фермер А.). Н. К. Крупська крити¬ 
кувала класовий характер Ф. у 
праці ««Народна освіта й демокра¬ 
тія» (1915; опубл. 1917). 

В. /. Бондар. 
ФІЛАР£Т [Федір Микитович Ро- 
манов; бл. 1555—12 (22).Х 1633] — 
рос. політ, діяч, патріарх (1608— 
10 і з 1619), боярин (з 1587). Був 
наближеним царя Федора Івано¬ 
вича. За правління Бориса Году- 
нова з 1600 — в опалі, постриже¬ 
ний у ченці. За Лжедмитрія І 
(з 1605) — ростов. митрополит. У 
1608—10 був у тушинському табо¬ 
рі Лжедмитрія II, тут його оголо¬ 
шено патріархом. Брав участь у 
скиненні з престолу Василія Шуи- 
ського. Учасник вироблення полі¬ 
тики <семибоярщини>. В 1611—19 
—у польс. полоні. Повернувшись 
до Москви, став офіц. співправи¬ 
телем свого сина Михайла Федоро¬ 
вича, фактично управляв країною. 
«ФІЛАР£ТИ> (від грец. фіХб- 
рехос, — той, що любить доброчес- 
ність) — таємна організація польс. 
студентів В і ленського ун-ту 
1820—23, члени якої співчутливо 
ставилися до польс. нац.-визволь- 
ного руху. Засн. <філоматами> 
як дочірня організація. 
ФІЛАРМОНІЯ (від грец. фіЛєсо — 
люблю і арцоуі.а — зв’язок, струн¬ 
кість, злагодженість) — концертна 
організація, що пропагує муз. тво¬ 
ри, твори ін. видів мистецтва 
(танець, худож. читання тощо), а 
також виконавську майстерність. 
Філармонічні т-ва виникли в 19 ст. 
в містах Європи і Америки, про¬ 
пагували переважно симф. музи¬ 
ку. Перші рад. Ф. організовано 
в Петрограді (1921) і Москві (1922). 
На 1983 в СРСР 145 Ф. У їхньому 
складі — постійні виконавці-солі- 
сти, симф. і камерні оркестри, 
хори, камерні ансамблі тощо. Ф. 
на Україні ведуть свою історію від 
відділень Російського музичного 
товариства. Зокрема, в Києві, 
1918—19 існувало концертне бюро, 
пізніше філармонічне товариство 
під керівництвом Л. Штейнберга, 
яке 1928 було перетворено на Укр. 
акціонерне філармонічне т-во (у 
Харкові). У 1932 т-во називало¬ 
ся Центр, управління Української 
держ. філармонії (Укрфіл, існу¬ 
вало до 1933). З 1934 міститься 
у Києві і має назву Київ. держ. 
філармонія. Ф. працюють в усіх 
обл. центрах України. 
ФІЛАТЕЛГЯ (франц. рЬіІаіеІіе, 
від грец. фіХєш — люблю і атєХєюс 
— звільнення від оплати, тут — 
поштові марки) — колекціонуван¬ 
ня марок та інших знаків поштової 
оплати, конвеотів і листівок з на- 

ФІЛАТЕЛІЯ 

но 
\ 

не 

р-с-сн3 
ч и 
^-с-сн^сн. 

с=с-сн3 
нмч І 

с=с—сн—сн—соон 
< р-с-сн-сн-соон 

N II 
,0-С-СНз 

и29 
с=с-сн3 

НИ І 
^с=с-сн-сн3 

но 
Хромофорна група фі- 
коціану — мезобілівіо- 
лін. 

фікуси повзучий 
('нт'ог»і) та укорінливий. 



584 

ФІЛАТОВ 

В. І. Філатов. 

В. П. Філатов. 

Г. Філдінг* 

друкованими марками тощо. За¬ 
родилася в 40-х рр. 19 ст. Тер¬ 
мін « філателія » запровадив 1864 
франц. колекціонер Г. Ерпен. У 
1966 в СРСР створено Всесоюзне 
т-во філателістів. Видаються що¬ 
річник «Советский коллекционер» 
(з 1963), щомісячний бюлетень 
«Филателия СССР» (з 1966). Ви¬ 
пущено ««Каталог почтовьіх марок 
СССР. 1918—1974» (М., 1976), 
до якого додаються щорічні допов¬ 
нення. В 1977 до Міжнар. федера¬ 
ції філателістів (засн. 1926) вхо¬ 
дило 60 країн, у т. ч. СРСР (з 
1967). 
ФІЛАТОВ Валентин Іванович 
(12. VIII 1920, Свердловськ — 
10.VIII 1979, Москва) — рос. рад. 
артист цирку, дресирувальник, 
нар. арт. СРСР (з 1969). Член 
КПРС з 1953. Походив з циркової 
сім’ї, працював у цирку з 6 років, 
був акробатом, еквілібристом то¬ 
що. В 1941 створив атракціон ««Дре¬ 
сировані ведмеді». Під керівницт¬ 
вом Ф. створені програми ««Ведме¬ 
жий цирк», ««Цирк звірів», ««Весіл¬ 
ля у ведмежому цирку» та ін. На¬ 
городжений 2 орденами Трудового 
Червоного Прапора, орденом 
««Знак Пошани», медалями. 
ФІЛАТОВ Володимир Петрович 
[15 (27). II 1875, с. Михайловка 
Саранського пов. Пенз. губ., те¬ 
пер Пенз. обл.— ЗО.Х 1956, Оде¬ 
са] — український рад. офталь¬ 
молог і хірург, акад. АН УРСР (з 
1939) і АМН СРСР (з 1944), засл. 
діяч науки УРСР (з 1935). Герой 
Соціалістичної Праці (1950). У 
1897 закінчив мед. ф-т Моск. 
ун-ту. Засновник школи рад. оф¬ 
тальмологів. З 1903 працював в 
очній клініці в Одесі (з 1908 — 
доктор мед. наук). З 1911 — про¬ 
фесор і зав. кафедрою очних хво¬ 
роб мед. ф-ту Новоросійського 
ун-ту в Одесі (з 1921 — професор і 
зав. кафедрою очних хвороо Одес. 
мед. ін-ту); в 1936 —56 очолював 
Ін-т офтальмології (тепер Очних 
хвороо і тканинної терапії оде¬ 
ський науково-дослідний інсти¬ 
тут ім. акад. В. П. Філатова). 
Ф. запропонував і впровадив ори¬ 
гінальний метод відновлювальної 
хірургії (пластика на круглому 
стеблі, т. з. філатовське стебло), 
який набув поширення у багатьох 
країнах світу. Розробив і практич¬ 
но розв’язав проблему трансплан¬ 
тації рогівки. Ф. удосконалив 
техніку цієї операції, сконструю¬ 
вав спец, інструментарій та вперше 
широко впровадив застосування 
трупної рогівки як матеріал для 
пересаджування; завдяки працям 
Ф. кератопластика стала ефектив¬ 
ним методом повернення зору по- 
сліплим від більм. Ф. успішно 
працював над проблемами офталь- 
мохірургії, лікування глаукоми, 
трахоми тощо. Створив вчення 
про біогенні стимулятори, що 
стало основою лікувального методу 
тканинної терапії. Ф.— засновник 
і редактор «Офтальмологическо- 
го журналам, створив школу рад. 
офтальмологів. Депутат Верхов¬ 
ної Ради УРСР 1, 2, 3, 4-го скли¬ 
кань. Нагороджений чотирма орде¬ 
нами Леніна, Вітчизняної війни 
1-го ступеня та ін. орденами, ме¬ 
далями. Золота медаль ім. І. І. 
Мечникова АН СРСР, 1951; Дер¬ 
жавна премія СРСР, 1941. 

Те.: Оптическая пересадка роговицьі 
и тканевая терапия. М., 1945; Ткане- 
вая терапия. Ташкент, 1948; Мои пути 
в науке. Одесса, 1955; Избранньїе тру 
дьі, т. 1—4. К., 1961. 

Н. О. Пучківська. 
ФІЛАТОВ Костянтин Володими¬ 
рович (н. 20.Х 1926, Київ) — укр. 
рад. живописець, засл. художник 
УРСР (з 1974). У 1955 закінчив 
Одес. художнє уч-ще, де навчався 
у Л. Мучника, М. Тодорова та 
ін. Твори; ««Докери» (1960), ««Моє 
місто» (1961), ««Пересип. Одеса» 

К. В. Філатов. В. І. Ленін. 1970. 
ДМУОМ у Києві. 

(1963), ««Т. Шевченко на засланні» 
(1964), ««Красна площа» (1964— 
65), ««В. І. Ленін» (1970), ««Рік 
1941-й» (1974—75). «Судноремонт- 
ники» (1979—80). Держ. премія 
УРСР ім. Т. Г. Шевченка, 1972. 
ФІЛАТОВ Юрій Миколайович 
(н. ЗО.VII 1948, смт Нова Ушиця 
Новоушицькогор-ну Хмельн. обл.) 
—укр. рад. спортсмен, засл. май¬ 
стер спорту (з 1970; гребля на бай¬ 
дарках). Член КПРС з 1972. Олім¬ 
пійський чемпіон (1972, 1976) на 
байдарці-четвірці на дистанції 
1000 м; чемпіон світу 1970, 1971, 
СРСР — 1969—72, 1976 на різних 
дистанціях у складі різних екіпа¬ 
жів. Нагороджений орденами Тру¬ 
дового Червоного Прапора, ««Знак 
Пошани», медаллю. 
ФІЛД (Еіеісі) Джон [26.VII 1782, 
Дублін — 11 (23).І 1837, Москва] 
— ірл. піаніст, композитор і педа¬ 
гог. Муз. освіту здобув приватно. 
Як піаніст-віртуоз виступав з 10 
років. З 1802 жив у Росії (Петер¬ 
бург, Москва), концертував і ви¬ 
кладав гру на фортепіано. Серед 
його учнів — О. Верстовський, 
О. Гурильов, Антон Контський; 
у Ф. брав уроки і М. Глинка. 
Створив новий жанр фп. музики — 
ноктюрн. Автор творів для форте¬ 
піано, камерно-інструм. ансамблів, 
арій, романсів. 
ФГЛДІНГ (Ріеісііпя) Генрі (22.ІУ 
1707, Шарпем-Парк, поблизу Гла- 
стонбері, Сомерсетшір — 8.Х 1754, 
Лісабон) — англ. романіст, дра¬ 
матург, публіцист. Належав до 
радикально - демократичного кри¬ 
ла Просвітительства. Протягом 
1728—37 написав 25 комедій, спря¬ 
мованих проти соціальної і політ, 
системи Англії. Найзначнішими є 
комедія звичаїв ««Політик з кав’яр¬ 
ні, або Суддя у власній пастці» 
(1730), пародія ««Трагедія траге¬ 
дій, або Життя і смерть Великого 
Хлопчика-мізинчика» (1731), ба¬ 
ладна опера ««Дон Кіхот в Англії» 
(1734), політико-сатиричні коме¬ 

дії ««Пасквін» (1736) та ««Історичний 
календар на 1736 рік» (1737) лі¬ 
нія яких продовжена в ром-ані 
памфлеті ««Історія життя покій¬ 
ного Джонатана Уайльда Велико 
го» (вид. 1743). «Комічні епопеї> 
Ф.— романи «Історія пригод Джо- 
зефа Ендруса та його друга Абраа- 
ма Адамса»( 1742) та «Історія Тома 
Джонса, знайди» (1749)— найбіль¬ 
ший здобуток англ. роману просв. 
реалізму. Широке критичне зобра¬ 
ження соціальної дійсності поєд¬ 
нується в них з оптимізмом і гу¬ 
манізмом. В останньому романі 
Ф. «Амелія» (1752) відбилася кри¬ 
за просвітительського оптимізму. 
Писав публіцистичні твори, вида¬ 
вав опозиційні журнали. 
Те.. Рос. перекл.— Избранньїе 
произведения, т. 1—2. М., 1954; Ко- 
медии. М., 1954; Фарсьі. М., 1980. 
Літ.: Елистратова А. Фильдинг. М., 
1954; Соколянский М. Г. Творчество 
Генри Филдинга. К., 1975; Левидова 
И. М. Генри Фильдинг. Биобиблио- 
графический указатель... М., 1957. 

М. С. Шаповалова. 
ФІЛЕМБРІОГЕНЄЗИ (від грец. 
фбХоу — рід, плем’я та ембріоге¬ 
нез) — зміни ембріонального роз¬ 
витку, що ведуть до еволюційних 
змін організмів. Термін було запро¬ 
поновано 1910 О. М. Северцовим. 
За теорією Ф. онтогенетичні (див. 
Онтогенез) зміни є первинними 
по відношенню до філогенетичних 
(див. Філогенез). Типи (модуси) 
Ф. — анаболії, девіація, архалак¬ 
сис розрізняють за часом виникнен¬ 
ня і характером еволюційних пере 
творень. Анаболія (надставка) 
полягає в змінах кінцевих стадій 
зародкового і початкових стадій 
післязародкового розвитку, після 
яких відбувається тільки ріст; 
спостерігається рекапітуляція. 
Девіація — відхилення на 
серед, етапах ембріонального роз¬ 
витку — характеризується частко¬ 
вою рекапітуляцією. Ар халак- 
с и с полягає в змінах початкових 
стадій утворення зачатків органів, 
у т. ч. швидкості їх розвитку; так 
виникають характерні ознаки над- 
видових таксонів . Ф. можуть при¬ 
вести до ускладнення будови і 
функції органів або до їх спро¬ 
щення (напр., при паразитизмі). 

|О. В. Деніісьєвський.\ 
ФІЛЕМйН І БАВКГДА («різний 
каС Всажіс,) — у грец. міфології 
нерозлучне вірне подружжя з Фрі¬ 
гії, яке в злагоді й любові дожило 
до глибокої старості. Убогі Ф. і 
Б. гостинно дали притулок богам 
Зевсові й Гермесові. За це боги 
виконали бажання Ф. і Б. — пода¬ 
рували їм довголіття і можливість 
одночасно вмерти. Після смерті 
Ф. і Б. перетворилися на дуб і 
липу, коріння яких міцно перепле¬ 
лося. 
ФГЛЕР (угор. Шіег) — розмінна 
монета Угорської Народної Рес¬ 
публіки, дорівнює ІІІ0о форинта. 
ФІЛЕТЙЧНА ЕВОЛіЬЦІЯ (від 
грец. фс-Хц — рід) — поступова од- 
носпрямована (без дивергенції) 
еволюція однієї таксономічної гру¬ 
пи організмів. Ф. е. спостерігаєть¬ 
ся, напр., при сповільненому роз¬ 
витку надвидових таксонів. Од¬ 
ним з прикладів Ф. е. є еволюцій¬ 
ний розвиток викопних предків 
коней: Гіракотеріум (Еогіппус) — 
Міогіппус — Парагіппус — Пліо- 
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гіппус — сучасний кінь. Термін 
був запропонований амер. палеон¬ 
тологом Дж. Сімпсоном._ 

|о. В. Денісьевський.| 
ФЇЛИ (гред. фоХії, одн.) — у 
Стародавній Греції родоплемін¬ 
ні об’єднання, пізніше перетворені 
на територіальні округи. Родові 
Ф. складалися з фратпрій, які по¬ 
ділялися на роди. Кожна Ф. 
управлялася агорою, радою баси- 
левсів і виборними басилевсами 
(воєначальниками), які мали вій¬ 
ськові, жрецькі й судові права. 
Заміна родових Ф. територіаль¬ 
ними відбувалася в процесі станов¬ 
лення рабовласницьких відносин 
у Старод. Греції (в Аттіці 510— 
509 до н. е. за реформою Кліс- 
фена). 
ФІЛІГРАНОЛОГІЯ (від філі¬ 
грань і грец. Х6уО£ — вчення), фі- 
лігранографія — спеціальна істо¬ 
рична наукова дисципліна, галузь 
палеографії, що вивчає історію 
паперу і водяних знаків (філігра- 
ней) на ньому. Сен. завдання її — 
визначення оригінальності й часу 
написання документів, рукопис¬ 
них і друкованих видань, а також 
вивчення історії виробництва па¬ 
перу і його поширення. Дослід¬ 
ження філіграней почалося в Зх. 
Європі в 18 ст., в Росії — в 40-х рр. 
19 ст. (М. П. Лихачов та ін.), 
на Україні — в 70-х рр. 19 ст. 
(І. М. Каманін, О. І. Вітвіцька, 
І. П. Крип’якевич, С. І. Маслов, 
І. Павлик та ін.). В 1960 на 2-му 
Міжнар. конгресі істориків папе¬ 
ру, що відбувався у Майнці 
(ФРН), засновано Міжнар. т-во 
істориків паперу. 
Літ.: Мацюк О. Я. Папір та філігра¬ 
ні на українських землях (XVI — 
початок XX ст.). К., 1974; Клепиков 
С. А. Филиграни на бумаге русского 
производства XVIII — начала XX ве- 
ка. М., 1978. О. Я. Мацюк. 
ФІЛІГРАНЬ (італ. Ші^гапа, від 
лат. Шит — нитка і £гапит — 
зерно) — 1) Один з видів ювелір¬ 
ної техніки; виготовлення декор, 
ажурних предметів з тонкого скру¬ 
ченого дроту (золотого, срібного чи 
мідного); твори, виконані у цій 
техніці. Часом Ф. оздоблюють ме¬ 
талеву основу виробів (візерунок 
у вигляді плетеного мережива). 
З Ф. часто поєднують зернь (при¬ 
паюють на філігранний орнамент). 
Ф. відома ще в старод. Єгипті, 
Греції та Римі, а також на Сході 
(Середня Азія, Кавказ та ін.) і 
в Зх. Європі (Італія). На терито¬ 
рії України найдавніші знахідки 
Ф. датуються 4—1 ст. до н. е. 
(курган поблизу м. Феодосії). Бу¬ 
ла поширена на Русі. У Києві та 
Рязані під час археол. розкопок 
знайдено філігранні вироби 9—11 
ст. місцевого походження. У 15 
ст. в Оружейній палаті у Москві 
в техніці Ф. працювали майстри 
І. Фомін та Амвросій. У 16 ст. 
розквіту досягла новгородська Ф. 
В 15—19 ст. майстерні, де ви¬ 
готовляли Ф., були в Києві, Льво¬ 
ві, Кам’янці-Подільському. Колек¬ 
ції виробів, виконаних у техніціФ., 
зберігаються в Київ, істор. музеї, в 
Києво-Печерському держ. істори- 
ко-культурному заповіднику. 
2) Водяні знаки на папері. 
«ФІЛІКГ ЕТЕРГЯ» (ФіХіил 'Етосі- 
рєіа — «Товариство друзів») — 
таємна грец. революц. організація, 

метою якої було визволення Греції 
з-під гніту Османської імперії. 
Засн. восени 1814 Е. Ксантосом, 
Н. Скуфасом і А. Цакаловим в 
Одесі. В 1818 центр «Ф. е.» було 
перенесено до Стамбула. «Ф. е.» 
об’єднувала представників різних 
прошарків грец. населення на тер. 
Греції та грец. закордонні общини, 
в т. ч. в Ізмаїлі, Херсоні, Таган¬ 
розі, Москві; керівна роль в орг-ції 
належала грец. прогресивній бур¬ 
жуазії. В 1820 «Ф. е.» очолив 
А. Іпсіланті. «Ф. е.» відіграла 
значну роль у підготовці грецької 
національно-визвольної революції 
1821—29, після початку якої 
«Ф. е.» як загальнонац. грец. орга¬ 
нізація припинила існування. 
Див. також Грецькі патріотичні 
товариства. 
Літ.: Арш Г. Л. Згеристское движение 
в России. М., 1970. Г. Л. Арій. 
ФГЛІН Федот Петрович [23.11 
(7.III) 1908, с. Селіно, тепер Лу¬ 
бенського р-ну Тул. обл.— 6.У 
1982, Москва] — рос. рад. мово¬ 
знавець, чл.-кор. АН СРСР (з 
1962). Член КПРС з 1939. Закін¬ 
чив Моск. пед. ін-т ім. В. І. Леніна 
(1931). Учасник Великої Вітчизн. 
війни. Працював директором Ін-ту 
мовознавства АН СРСР (1964— 
68), Ін-ту рос. мови АН СРСР 
(1968—82). Автор праць з історії 
сх.-слов’ян. мов, істор. лексиколо¬ 
гії й лексикографії рос. мови, ет¬ 
ногенезу слов’ян, діалектології й 
лінгвістичної географії, соціолінг¬ 
вістики: «Лексика російської літе¬ 
ратурної мови давньокиївської 
епохи» (1949), «Утворення мови 
східних слов’ян» (1962), «Джерела 
і доля російської літературної мо¬ 
ви» (1981) тощо. Вивчав історію 
укр. мови в її взаємозв’язках з ін. 
сх.-слов’ян. мовами («Походження 
російської, української та біло¬ 
руської мов», 1972, та ін.). Наго¬ 
роджений орденами Жовтневої 
Революції, Вітчизн. війни 2-го 
ступеня, ін. орденами, медалями. 
Ленінська премія, 1970. 
Літ.: Федот Петрович Филин. М., 
1978; Федот Петрович Філій. «Мово¬ 
знавство», 1982, № 4. 

В. М. Русанівський. 
ФІЛГП (РЬіІіре) Жерар (4.ХІІ 
1922, Кан — 25.XI 1959, Париж) — 
франц. актор. У театрі дебютував 
1942. В 1943—44 навчався в Па¬ 
ризькій консерваторії. Учасник 
Руху Опору (1944). З 1951 — актор 
Нац. театру в Парижі. Серед ро¬ 
лей — Родріго («Сід» Корнеля), 
принц Гомбурзький («Принц Гом- 
бурзький» Клейста), Лорензаччо 
(«Лорензаччо» Мюссе), Рюї Блаз 
(«Рюї Блаз» Гюго), Річард II 
(«Річард II» Шекспіра). З 1943 
знімався в кіно. Створив роман¬ 
тичні образи у фільмах: «Ідіот» 
(1946), «Диявол у плоті» (1947), 
«Жюльєтта, або Ключ до прови¬ 
дінь» (1951). З великим успіхом 
зіграв ролі Фабріціо («Пармський 
монастир», 1948), молодого Фауста 
(«Краса диявола», 1950), Фанфа- 
на-Тюльпана («Фанфан-Тюльпан», 
1952). Знімався також у фільмах 
«Червоне і чорне», «Монпарнас, 
19», «Великі маневри» та ін. По¬ 
ставив фільм «Тіль Уленшпі- 
гель» (спільно з Й. Івенсом, 
1956), в якому виконав головну 
роль. У 195ь відвідав СРСР. 
Літ.: Шмаков Г. Г. Жерар Филип. 
Л., 1974; Жерар Филип. Воспомина- 

ния, собранньїе Анн Филип. Пер. с 
франц. Л.— М., 1962. 
ФІЛІПЕНКО Аркадій Дмитрович 
[26.ХІІ 1911 (8.1 1912), Київ — 
24.VIII 1983, там же] — укр. рад. 
композитор, нар. арі. УРСР (з 
1969). Член КПРС з 1947. Учасник 
Великої Вітчизн. війни 1941—45. 
У 1939 закінчив Київ, консервато¬ 
рію (клас композиції Л. Ревуць- 
кого). Твори: дит. опера «В зеле¬ 
нім саду» (1968); оперети «Голий 
президент» (1967),«Сто перша дру¬ 
жина султана» (1972); кантати 
«Прославим слово Леніна» (1967), 
«У дружбі воєдино» (1970); во- 
кально-симф. поема «Дума про 
безсмертного Кобзаря» (1960); сим¬ 
фонія для струнного оркестру 
(1976), «Героїчна поема» (1947), 
«Концертний вальс» (1957); ка- 
мерно-інструм. ансамблі, фп. тво¬ 
ри, хорові, масові пісні, музи¬ 
ка до спектаклів і кінофільмів. 
Нагороджений орденом Трудового 
Червоного Прапора, ін. орденами, 
медалями. Держ. премія СРСР, 
1949. 
ФІЛГПП II (Геііре; 21.V 1527, 
Вальядолід — 13.IX 1598, Ес- 
коріал) — король Іспанії з 1556 з 
династії Габебургів. Сприяв зміц¬ 
ненню абсолютизму, був фана¬ 
тичним поборником католицизму 
(підтримував інквізицію, переслі¬ 
дував єретиків і морисків). Поси¬ 
лив феод.-абсолютистський гніт у 
Нідерландах (входили до складу 
Іспанії), чим прискорив початок 
Нідерландської буржуазної рево¬ 
люції 16 століття. В 1581 приєд¬ 
нав до своїх володінь Португалію. 
Воював проти Англії (ісп. «Непе¬ 
реможна армада» 1588 зазнала 
поразки) і Франції. 
ФІЛГПП II Август (Рйііірре II 
Аи^іізіе; 21.VIII 1165, Париж — 
14. VII 1223, Мант) — король 
Франції (1180—1223) з династії 
Капетінгів. За його правління про¬ 
водилася політика об’єднання кра¬ 
їни (протягом 1202—14 буле від¬ 
войовано у Плантагенетів Нор¬ 
мандію, Анжу. Мен, Турень, ча¬ 
стину Пуату), почато приєднання 
до королівських володінь Пд. 
Франції. В 1189—91 Ф. II був од¬ 
ним з керівників 3-го хрестового 
походу. 
ФІЛГПП II Македонський (ФіАїл- 
яо^; бл. 382—336 до н. е.) — цар 
Стародавньої Македонії (359— 
336 до н. е.), батько Александра 
Македонського. Завершив об’єд¬ 
нання Македонії в єдину д-ву 
(359 до н. е.). Здійснив ряд ре¬ 
форм, у т. ч. військову (створення 
регулярної армії, сильного флоту), 
фінансову (карбування золотої мо¬ 
нети, запровадження єдиної монет¬ 
ної системи). За його правління 
встановлено (338 до н. е.) політ, 
гегемонію Македонії над Грецією. 
ФІЛГПП IV Красивий (РЬіІірре 
IV 1е Веі; 1268, Фонтенбло — 29. 
XI 1314, там же) — франц. ко¬ 
роль з 1285 з династії Капетінгів. 
Приєднав до королівського доме¬ 
ну Ангумуа (1308), Ліонне (1312). 
В 1300 захопив Фландрію, але 
втратив її 1302 в результаті пов¬ 
стання фландрських міст (див. 
«Брюггська утреня*). Поставив 
папство в залежність від франц. 
королів. Скликав перші Генераль¬ 
ні штати (1302). Ліквідував орден 
тамплієрів (1312У 

ФІЛІПП IV 

А. Д. Філіпеико 

Філігрань. Срібна 
чарка з філігранною 
сіткою. 18 ст. Києво- 
Печерський історико- 
культурний заповідник- 
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Ф ІЛ Г П П І К А [грец. ФіХіяяіиа 
(Хбуод)] — гнівна викривальна 
промова або стаття. Походить від 
промов давньогрец. оратора Демос 
фена проти царя Філіппа Маке¬ 
донського. Згодом Ціцерон свої 
промови проти Антонія також на¬ 
зивав філіппіками. 
ФІЛІППГНИ, Республіка Філіп¬ 
піни — держава в Пд.-Сх. Азії, 
розташована на Філіппінських 
о-вах у Тихому ок. В адм. від¬ 
ношенні поділяється на 74 про¬ 
вінції. 
Державний лад. Ф.— республіка. 
Глава д-ви — президент, що є одно¬ 
часно командуючим збройними 
силами. У його руках фактично 
зосереджено всю законодавчу й 
виконавчу владу. Законодавчі 
функції Нац. зборів мають фор¬ 
мальний характер. Уряд очолює 
прем’єр-міністр. 
Природа. Див. Філіппінські ост¬ 
рови. 
Населення. На Ф. живе бл. 90 різ¬ 
них народів. Найбільші з них: 
вісайя (20 млн. чол.), тагали (10,3 
млн.), ілоки (5,3 млн.), біколи 
(3,2 млн.), пампангани (1,4 млн.), 
пангасинани (1,35 млн.), народи 
моро (заг. чисельність — 2,15 
млн.), китайці (500 тис. чол.) та 

ФІЛІППІКА 
ін. Офіц. мови — тагальська і 
англійська. Пересічна густота нас. 
— 166,6 чол. на 1 км2 (1982). Місь¬ 
ке населення становить 39,9 % 
(1976). Найбільші міста: Маніла, 
Кесон-Сітг, Себу, Давао. 
Історія. Найдавніші людські по¬ 
селення на тер. Ф. належать до 
палеоліту. В 15—16 ст. на більшій 
частині тер. Ф. панував первісна 
общинний лад, у деяких узбереж¬ 
них районах почало складатися 
класове суспільство ранньофеод. 

Маніла. Вид частини міста. 

типу. В 14—15сі. наФ. поширився 
іслам. У 1521 Філіппінські о-ви 
відкрила експедиція Ф. Магелла- 
на. В результаті військ.-мор. ек¬ 
спедицій 60—70-х рр. 16 ст. терито¬ 
рія Пн. і Центр. Ф. підпала під 
владу Іспанії. В 1-й пол. 19 ст. на 
Ф. почав проникати іноз. капітал, 
формувалася місц. горг.-пром. 
буржуазія, склалася інтелігенція. 
Прихильники реформ (X. Рісаль, 
М. дель Пілар та ін.) створили 
перші патріотич. орг-ції. В 1892 ви¬ 
никла таємна патріотична орг-ція 
Катіпунан на чолі з А. Боні- 
фасіо та ін. За її закликом почала¬ 
ся нац.-визвольна революція 1896 
—98. В квітні 1898 СІЛА почали 
війну за загарбання ісп. колоній 
(див. Іспано-американська війна 
1898). У цій обстановці 12.VI 1898 
Ф. було проголошено незалежною 
республікою. В результаті амери- 
кано-філіппінської війни 1899— 
1901 СІЛА захопили Ф. В 1934 Ф. 
здобули автономію. В роки 2-ї 
світової війни тер. Ф. окупувала 
Японія. В 1946 Ф. було проголо¬ 
шено незалежною республікою, 
проте СІЛА нав’язали їм кабальні 
екон. і воєнні угоди, створили на 
островах свої військ, бази. В 1954 
Ф. під тиском СІЛА вступили в 
СЕАТО, 1966 — в АЗПАК. В 
1950—53 взяли участь в інтервенції 
в Кореї, 1962—69 — в імперіалі- 
стич. агресії у В’єтнамі.З приходом 
до влади президента Ф. Маркоса 
(1965) було здійснено ряд заходів 
по зміцненню позицій нац. буржуа¬ 
зії, ослабленню поміщицької олі¬ 
гархії. Ф. відкликали свої військ, 
сили з В’єтнаму, виступили за роз¬ 
пуск СЕАТО, за розвиток екон. і 
культур, відносин у межах А СЕА Н, 
членом якої Ф. є з 1967, за пере¬ 
творення Пд.-Сх. Азії на зону миру. 
В 1976 Ф. встановили дипломатич¬ 
ні відносини з СРСР. В 1976 між 
СРСР і Ф. укладено торг, угоду. 
В 1978 Ф. уклали з СІЛА угоду, 
за якою над двома військ, базами 
встановлено філіппін. суверенітет. 
В кін. 70-х рр. під політ, і екон. 
тиском амер. імперіалізму у зовн. 
політиці країни знову намітилася 
тенденція до більш тісних зв’яз¬ 
ків з СПІА. Це відобразилося 
у новій угоді (1979) про амер. 

військ, бази на гер. Ф. та у під¬ 
тримці нарощення військ, присут¬ 
ності СІЛА у Пд.-Сх. Азії На Фі¬ 
ліппінських о-вах проти уряду йде 
збройна боротьба сепаратистів, які 
виступають за відділення о-вів 
Мінданао і Сулу. В 1972—81 на Ф. 
існував надзвичайний стан, під час 
якого президент Ф. Маркос, спи¬ 
раючись на армію і сили безпеки, 
проводив курс на придушення пра¬ 
вої і лівої опозиції, на реалізацію 
бурж. реформ. Восени 1983 на 
Ф. відбулися масові виступи, ви¬ 
кликані погіршенням екон. ста¬ 
новища та посиленням впливу іноз. 
капіталу. З 1945 Ф.— член ООН. 

[ Г. Бандиленко. 
Політичні партії, профспілки. 
Рух за нове суспіль¬ 
ство, засн. 1978. Проурядова 
орг-ція, правляча з 1978. Партія 
націоналістів (ПН). засн. 
1907. Бурж.-поміщицька. Л і - 
беральна партія (ЛП), 
засн. 1946. ПН і ПП разом з ін. 
6 опозиційними партіями і орг-ці- 
ями входять до Об’єднаної 
демократичної опози¬ 
ції, засн. 1980. Комуністична 
партія Філіппін, засн. 1930. Най¬ 
більші профес. орг-ції: Кон¬ 
грес профспілок Філіп- 
п і н, засн. 1975. Входить до 
МКВП. Спілка філіппін¬ 
ських робітників, засн. 
1980. Філіппінський 
профцентр, засн. 1980. На¬ 
ціональна асоціація 
профспілок, засн. 1954. 
Входить до ВФП. 
З 1972 діяльність політичних пар¬ 
тій обмежено. 
Господарство. Ф.— переважно 
агр. країна з багатоукладною 
економікою. Після проголошення 
незалежності здійснено деякі со- 
ціально-екон. перетворення, спря¬ 
мовані на подолання колоніальної 
спадщини (проведено агр. рефор¬ 
му, створено держ. сектор еконо¬ 
міки, що охоплює буд-во, транс¬ 
порт, іригацію; зростає роль нац. 
пром.-банківського капіталу то¬ 
що). В той же час значні пози¬ 
ції в економіці країни продовжує 
утримувати іноз. капітал (гол. чин. 
СІЛА). Світова криза капіталістич¬ 
ної системи г-ва призвела до спо¬ 
вільнення темпів екон. розвитку 
Ф., інфляції, безробіття (бл. 1,5 
млн. чол., 1981), зростання зовн. 
заборгованості. Основа економі¬ 
ки — с. г., в якому зайнято бл. 
50 % самодіяльного населення і 
створюється бл. 60 % вартості ек¬ 
спорту. Переважають невеликі сел. 
г-ва, подекуди на селі зберігаються 
феод, пережитки. Існують великі 
капіталістичні плантаційні г-ва. 
Під с.-г. угіддями зайнято 9 млн. 
га (бл. ЗО % тер. країни), з них 
1.1 млн. га зрошується. Переважає 
рослинництво. На експорт виро¬ 
щують (збір та вироби., тис. т, 
1981/82): цукрову тростину— 3553, 
абаку — 132, гевею, кокосову паль¬ 
му, арахіс, каву, какао, тютюн, 
цитрусові. Гол. прод. культу¬ 
ри — рис (8,3 млн. т, 1981/82), ку- 
курудза, батат, маніок, овочі. Роз¬ 
винуте тваринництво. Поголів’я 
(млн., 1982): корів і буйволів — 
бл. З, свиней — 8. В лісах—заготів¬ 
лі цінних порід деревини (понад 
1.2 млн. м3 на рік). У 1982 вилов^ 
лено 1,7 млн. т риби. З галузей 
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пром-сті розвинута добувна. Видо¬ 
бувають (тис. т, 1982): нікелеву — 
51,9, мідну — 300, залізну — 4386 
(1980, агломерат), хромову — 
390, руди, кам. вугілля —1500, 
нафту, ртуть, золото, срібло. Об¬ 
робна пром-сть представлена чис¬ 
ленними цукр., рисоочисними, тю¬ 
тюновими, олійницькими, плодо¬ 
консервними, по вироби, копри, 
канатів та ін. підприємствами, пе¬ 
реважно кустарного типу. Розви¬ 
нута деревообр., меблева та шкі- 
ряно-взут. пром-сть. Працюють ок¬ 
ремі металург., металообр., авто¬ 
складальні, по вирсбн. телевізо¬ 
рів, радіоприймачів, електротех. 
виробів (з довізних деталей), мі¬ 
неральних добрив, гумотех. виро¬ 
бів, нафтопереробні, скляні, цем. 
та ін. з-ди. Кустарне виготовлен¬ 
ня с.-г. знарядь, човнів, риболов¬ 
них снастей, предметів домашньо¬ 
го вжитку, тканин, одягу, худож. 
виробів з заліза, золота, срібла 
та ін. В 1982 було вироблено 
21,2 млрд. кВт • год електроенергії. 
Більша частина її виробляється 
на ТЕС (працюють гол. чин. на 
довізному паливі). Гол. пром. 
центри: Маніла, Себу, Давао. 
Довж. (тис. км, 1982): з-ць — понад 
1,4, автошляхів з твердим покрит¬ 
тям — 29; тоннаж мор. торг, 
флоту — 5835 тис. брутто реєстро¬ 
вих т. Найбільший мор. порт та 
міжнар. аеропорт — Маніла. З 
Ф. вивозять цукор, копру, кокосо¬ 
ву олію, руди металів, деревину, 
готові вироби; довозять нафту і 

Збирання кокосових горіхів. 

Сушіння риби 

нафтопродукти, машини і устат¬ 
кування, пром. сировину тощо. 
Осн. торг, партнери: Японія, США, 
країни Європейського економічного 
товариства, Саудівська Аравія. 
Розвивається туризм, 1982 Ф. від¬ 
відало 886 тис. іноз. туристів. 
Грош. одиниця — філіппінське пе¬ 
со. 8,55 песо=1 дол. США (1983). 

Л. І. Євстаф’єва. 

Медичне обслуговування. Задани¬ 
ми ВООЗ, 1977 в країні було 
62,9 тис. лікарняних ліжок (15,6 
ліжка на 10 тис. ж.), з них 37,9 
тис.— в держ. лікарнях. У 1975 
мед. допомогу подавали 13,5 тис. 
лікарів (3,2 лікаря на 10 тис. 
ж.) та 4,2 тис. зубних лікарів, 
працювало 4,7 тис. фармацевтів. 
Лікарів готують 9 університетів і 
медичних інститутів. 

А. М. Сточик. 
Освіта, наукові та культурно-ос¬ 
вітні заклади. Більшість населення 
Ф. письменна (1977 — понад 
83,4 % ). Єдиної системи управлін¬ 
ня освітою немає. Більш як поло¬ 
вина серед, шкіл та деяка частина 
початкових — приватні. Навчання 
в держ. і приватних школах плат¬ 
не. Обов’язковою і безплатною є 
поч. школа, строк навчання в якій 
6 років (приймаються діти з 7 ро¬ 
ків). Строк навчання в серед, шко¬ 
лах — 4 роки. Викладання — англ. 
і місцевою тагальською мовами. 
В 1980/81 навч. р. у поч. школах 
налічувалося 8034 тис. учнів, у 
системі серед, освіти — 2928 
тис. учнів. Профес. підготовка 
здійснюється на базі поч. школи 
в с.-г., пром., торг, та ін. школах; 
учителів поч. шкіл готують пед. 
коледжі, найбільший — Філіппін, 
нормальний (пед.) коледж у Мані¬ 
лі. Більшість вищих навч. закла¬ 
дів є приватними. В 1980/81 нав¬ 
чальному році було 43 університе¬ 
ти (понад 1276 тис. студентів). Най¬ 
більші з них: в Манілі — Католи¬ 
цький Санто-Томас (засн. 1611), 
Манільський ун-т, Далекосхідний 
ун-т (засн. 1928), Східний ун-т 
(засн. 1946), у м. Кесон-Сіті — 
Ун-т Ф. (засн. 1908), Мінданао- 
ський ун-т у Мараві-Сіті та ін. 
Провідні наук, установи зосе¬ 
реджено при ун-тах. Так, при 
Ун-ті Ф. працюють Рада кому¬ 
нального розвитку, Центр пром. 
розвитку, Ін-т рибальства та ін. 
Серед держ. наук, установ — Центр 
ядерних досліджень (засн. 1958), 
Філіппін. академія розвитку 
(засн. 1973), Н.-д. ін-т кокосової 
пальми, Філіппін, академія наук 
(засн. 1976) та ін. Працює Між¬ 
нар. н.-д. ін-т рису. Великі б-ки 
є при ун-тах, Нац. б-ка в Манілі. 
Музей Санто-Томас (засн. 1682) 
й Нац. музей Ф. (засн. 1901) 
— в Манілі. В. З. Клепиков. 
Преса, радіомовлення, телебачен¬ 
ня. В 1981 на Ф. найвпливовіши- 
ми щоденними газетами були: 
«Буллетін тудей» («Сьогоднішній 
бюлетень», з 1972), «Баліта» 
з 1972), «Піплз джорнал» («На¬ 
родний журнал», з 1979), «Дейлі 
експресе» («Щоденний експрес», 
з 1972), «Бізнес дей» («Діловий 
день», з 1967). Урядове інформ. 
агентство Філіппінс Ньюс Ейдже- 
нсі, засн. 1973. Радіомовлення — 
з 1952, телебачення — з 1953. 
Література. Народи Ф. мають ба¬ 
гатий фольклор. Л-ра розвивається 

філіппінською (тагальською мо¬ 
вою), ісп., англ., а також регіо¬ 
нальними мовами (ілоканською, 
себуанською та ін.). Виникла у 
8—10 ст. За колоніального режиму 
(кін. 16—19 ст.) існувала в основ¬ 
ному ісп. мовою і мала переважно 
реліг.-моралізаторський характер. 
Основоположником сучасної 
тагальської поезії був 
Ф. Бальтасар (псевд.— Балагтас) 
— автор світської поеми «Флоран- 
те і Лаура» (1838). Біля початків 
тагальської худож. прози стояв 
епістолярний роман М. де Кастро 
«Урбана і Феліса» (1863). Тагаль¬ 
ською мовою в 1-й пол. 20 ст. 
створено романи В. Ернандеса- 
Пеньї, Л. К. Сантоса, поезія X. 
Корасона де Хесуса, А. В. Ернан- 
деса, оповідання А. В. Ернанде- 
са, Д. Росаріо, Ф. Галаурана та 
ін. Після 2-ї світової війни даль¬ 
шого розвитку набула поезія 
А. В. Ернандеса, Р. Тініо, Р. Ман- 
гахаса, новелістика X. Д. Едроси- 
Матуте, М. К. Аргельєса. Виділя¬ 
ються соціальні й побутові романи 
А. В. Ернандеса («Крокодилові 
сльози», 1963; «Хижі птахи», 
1969), Ф. Галаурана («Жменя ри¬ 
су», 1966), Н. Каравани («Ангел 
у червоному будинку», 1967) та 
ін. Велике значення для розвитку 
л-ри іспанською мовою мали 
романи Х.Рісаля (Рісаля-і-Алонсо) 
«Не торкайся мене» (1887) та 
«Флібустьєри» (1891). У 1-й пол. 
20 ст. провідну роль відігравала 
патріотична поезія С. Апостола, Ф. 
Герреро, К. М. Ректо та ін. Станов¬ 
лення англомовної новели і 

ФІЛІППІНИ 

ФІЛІППІНИ 

Площа — 
бл. 300 тис. км* 

Населення — 
бл. 50 млн. чол. 
(1982, оцінка) 

Столиця — 
м. Маніла 

Терасовані поля на 
острові Лусон. 
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Філіппіни. 
Церква в Моронзі. Сст- 
рів Лусон. 18 ст. 

Філіппіни. 
Г. Окампо. Коричнева 
мадонна. 1936. Націо¬ 
нальний музей Філіп- 
аін. Маніла. 

поезії припадає на 1-у пол. 20 ст. 
і пов’язано з творчістю X. Г. 
Вільї, М. Е. Аргільї, Н. В. М. 
Гонсалеса, К. Булосана та ін. 
В післявоєнний час поряд з X. Г. 
Вільєю і Н. В. М. Гонсалесом 
виступають Е. Окампо, Н. Хоа- 
кін, Е. Л. Тьємпо та ін. Найві- 
доміші романи — Н. В. М. Гон¬ 
салеса («Танцівники з бамбуком», 
1959), Н. Хоакіна («Жінка з 
двома пупками», 1960), Ф. Сіоні- 
ля Хосе («Облудники», 1962), 
У. Д. Нольєдо («А для закоха¬ 
них...», 1970), К. Булосана («На¬ 
родна сила», 1979). 
В перекладі рос. мовою видано ро¬ 
мани X. Рісаля (Рісаля-і-Алонсо) 
«Не торкайся мене» і «Флібустьє¬ 
ри» та його «Вибране», романи й 
оповідання Н. Хоакіна, Ф. Сіоні- 
ля Хосе, Н. В. М. Гонсалеса, опові¬ 
дання X. Д. Едроси-Матуте, вірші 
більш як 100 філіппін. поетів, укр. 
мовою — роман Ф. Сіоніля Хосе 
«Облудники», оповідання К. Бу¬ 
лосана. В. ГІ. Макаренко. 

Архітектура. Традиційне нар. жит¬ 
ло Ф.— будинок на палях, вкри¬ 
тий пальмовим листям. У колоні¬ 
альний період з’явилися міста, 
укріплення, церкви, палаци у сти¬ 
лях барокко та класицизму 
(церква Сан-Ніколас на о. Лусон, 
17 ст., ун-т Санто-Томас у Манілі, 
1608—15). У 2-й пол. 19 — 1-й 
пол. 20 ст. Маніла забудовувалася 
в стилі зх.-європ. та амер. архітек¬ 
тури. Філіппін, архітектори (П. 
Антоніо, С. Консьйо, Л. В. Лок- 
сін, А. Накпіль) у своїй творчості 
поєднують архіт. форми ісп. буд-ва 
з нац. мотивами декору (церква 
Міаг-ао в Ілоїло, о. Панай; Куль¬ 
тур. центр Ф. у Манілі, 1969, арх. 
Л. В. Локсін). 
Образотворче мистецтво. До 2— 
1-го тис. до н. е. належать най¬ 
давніші пам’ятки мистецтва на Ф. 
(напр., урни з ліпним «човном 
мертвих»). Здавна поширені різь¬ 
блення на дереві та бамбуку, 
ткацтво, обробка металу, розпис 
на тканинах, вишивка, ювелірна 
справа, виготовлення масок і луб¬ 
ків. У 2-й пол. 19—1-й пол. 20 ст. 
з’явився станковий живопис (X. 
де Луна, Ф. Ідальго, Ф. Аморсо- 
ло), скульптура (Г. Толентіно). В 
сучас. мистецтві розвиваються нац. 
традиції (живописці К. Франсіско, 
В. Едадес, Г. Окампо; скульптори 
Н. Абуева. Е. Кастрільйо). 
Музика. Муз. культура Ф. неодно¬ 
рідна. Побутують давні ритуальні 
(військ., весільні тощо), трудові 
та ін. нар. пісні і танці. Серед 
жителів гір поширені швидкі ган 
ці зі змінним ритмом, пантомім и- 
імпровізації; серед християн, на¬ 
селення — трансформовані ісп. 
танці (хота, хабанера). Муз. ін¬ 
струменти: духові — бамбукові 
й дерев’яні носові флейти, ударні 
— гонги, струнні — гітари, скрип¬ 
ки та ін. Популярним є струнний 
нац. оркестр — рондалья. Профес. 
музика розвивається з 19 ст. В 
1916 відкрито консерваторію при 
Університеті Ф., пізніше — муз. 
заклади і колективи в Манілі і 
Кесон-Сіті. Серед композиторів— 
X. Сілос, X. Естелья, А. Моліна, 
Ф. Буенкаміна, Ф. де Леон, Дж. 
А. Дадап. У Манілі працюють Нац. 
філармонічне т-во (його керівник 
диригент Р. Ромеро не раз гастро¬ 

лював в СРСР), пісенно-танц. ан¬ 
самблі «Баяніхан» (з 1956), «Фі- 
ліппінескас» (з 1958), «Баранггай» 
(усі гастролювали в СРСР), ка¬ 
мерний хор Ун-ту Ф. «Мадригал», 
Манільський симф. оркестр, Ор¬ 
кестр Культур.центру Ф.,Концерт¬ 
ний оркестр (пропагує твори рос. 
і рад. композиторів). Функціону¬ 
ють Нац. муз. рада, Т-во компози¬ 
торів та ін. 
Театр. Джерела театр, мистецтва 
Ф. у ритуальних обрядах, під 
час яких виконувалися пісні й 

Театр народних мистецтв у комплексі 
Культурного центру Філіппін. Архі¬ 
тектор Л. В. Локсін. 1969. 

ганці в масках (т. з. карагатан), 
у них відтворювалися трудові 
процеси, весільні обряди. Про- 
фес. театр Ф. формувався під 
впливом інд., індонез., кит., зго¬ 
дом — ісп. та амер. культур. Ама 
торами розігрувались сцени з інд. 
епосу «Рамаяна». В роки ісп. 
колонізації розвинувся популярний 
і тепер жанр пригодницької ко¬ 
медії (моро-моро) спочатку ісп. 
мовою («Піратська війна на Фі¬ 
ліппінах» X. Переса, 1637), в 
кін. 18— на поч. 19 ст.— регіональ¬ 
ними мовами. Одночасно виник ті¬ 
ньовий театр і притаманний йому 
жанр ліричної п’єси (карильйо). В 
серед. 19 ст. в м. Манілі виникли 
аматорські театри: трупи Ескосу- 
ра (1848) та Лопеса Аріса (1852), 
в репертуарі яких — лірична п’єса 
(сарсуела), яку грали ісп. мовою. 
На поч. 20 ст. сарсуели набу 
ли антиамер. характеру («Лю¬ 
бов до рідної землі» П. Поб 
лете, «Вільний» Т. Реміхіо та 
ін.) і відіграли значну роль у 
боротьбі народу Ф. за свою неза¬ 
лежність. Великий вплив на роз¬ 
виток профес. театру мали фієсти 
(релігійні свята, що супроводили¬ 
ся театралізованими сценами на 
біблійні сюжети). В 1914 в Манілі 
виник «Літл тіетр» (актори і гляда¬ 
чі —- переважно студенти й викла¬ 
дачі Манільського ун-ту). Після 
здобуття незалежності 1946 актив¬ 
но розвивалися драматургія і те¬ 
атр тагальською мовою; на що мо¬ 
ву перекладали твори світової кла- 

Виступ ансамблю народного танцю 
«Баранггай». 

сики (зокрема, А. Цехова). На Ф. 
діють напівпрофесіональні колек¬ 
тиви: Театр, гільдія Барангай 
(засн. 1939), Філіппінська акторсь¬ 
ка лабораторія (засн. 1959), Театр 
Мералько, Театр Раджі Солімана 
та ін., які в своїй діяльності поєд¬ 
нують традиції нац. мистецтва 
(моро-моро, сарсуела та ін.) і до¬ 
сягнення кращих зразків світового 
театру. В 1972 в Манілі створено 
пересувний дитячий театр «Бата- 
Батута». І. Г. Посудовська. 

Кіно. Систематичний випуск філь¬ 
мів почався після створення 
1919 реж. і актором X. Не- 
помусено нац. кінофірми. Перший 
худож. фільм тагальською мо¬ 
вою — «Сільська дівчина». Один 
з кращих «німих» фільмів — «Три 
хвастуни» (1926). Перші звукові 
фільми («Перевертень», реж. Дж.П. 
Муссер, «Золотий кинджал», реж. 
X. Непомусено) вийшли 1932. В 
30-х рр. найбільші кінооб’єднання 
«Сампагіта» і «ЛВН» випускали 
фільми на сюжети з нац. історії та 
міфології, муз. фільми, а також 
комедії («Порваний прапор», «Тем¬ 
рява і світло»). В 1946 було орга¬ 
нізовано ще одну студію «Прем’єр 
продакшн», яка поряд з розва¬ 
жальними стрічками випускала 
фільми про життя гірських пле¬ 
мен. Серед фільмів 50-х рр.— «Ха- 
рана», «До кінця світу» (обидва — 
реж. Дж. де Леон), «Паризький 
романс», «Бадайо» (обидва — реж. 
Л. В. Аведьяна). В 70-х рр. з’яви¬ 
лися фільми, в яких порушуються 
сучас. проблеми: «Напої спраглу 
землю» (1975, реж. О. Буенавен- 
тура), «Вбивайте торговців нарко¬ 
тиками» (1976, реж. Дж. Естрада). 
З серед. 60-х рр. проводиться Ма¬ 
нільський кінофестиваль. 
Літ.: Левтонова Ю. О. История Фи- 
липпин. М., 1979; Филипшшьі. Спра- 
вочник. М., 1979; Макаренко В. А. 
Основньїе чертьі послевоенной филип- 
□инской литературьі. В кн.: Литерату- 
рьі Азин в современную зпоху. М., 
1975; Подберезский И. В. Зволюция 
творчества Хосе Риса ля. Зарождение 
современной филигшинской литера- 
турьі. М., 1982; Александрович Н. Н. 
Филиппиньї после второй мировой 
войньї: история, зкономика, полити- 
ка, культура. Аннотированньїй биб- 
лиографи^еский указатель. М., 1980. 
ФІЛІППГНСЬКИЙ ж (Зло Б - 
глибоководна западина у зх. ча¬ 
стині Тихого ок. Простягається на 
1330 км вздовж сх. підніжжя Фі- 
ліппінських о-вів. Глиб, до 10 265 
м (встановлена 1952 дат. експеди¬ 
цією на судні «Галатея»). Район 
значної сейсмічності. 
ФІЛІППЇНСЬКІ ОСТРОВИ—ар 
хіпелагу Тихому ок., біля пд.-сх. 
берегів Азії. Об’єднують понад 
7 тис. островів, заг. площа бл. 
300 тис. км2. Найбільші острови: 
Лусон, Мінданао, Самар, Негрос, 
Палаван, Панай, Міндоро, Себу, 
Лейте. Поверхня Ф. о. переважно 
гориста, заввишки до 2954 м (вул¬ 
кан Апо). Багато діючих та згас¬ 
лих вулканів. Часті землетруси. 
Рівнини займають міжгірні улого¬ 
вини та вузькі узбережні смуги. 
Родовища заліз, руди, хромітів, 
марганцю, нікелю, міді, а також 
ртуті, золота, різноманітних буд. 
матеріалів. Клімат тропічний, му¬ 
сонний. Пересічні місячні т-ри 
4-24, 4-28°, у горах до 4-19°. 
Опадів 2500—4500 мм на рік, з 
максимумом влітку на Зх. і взим- 
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ку — на Сх. Часто бувають тай¬ 
фуни. Ріки (Ріо-Гранде-де-Мінда- 
оао, Агусан, Кагаян та ін.) пов¬ 
новодні, порожисті, мають велике 
госп. значення (ГЕС, зрошування, 
рибальство). Є озера, найбільше — 
оз. Бай (на о. Лусон). Рослинний 
і тваринний світ Ф. о. відзнача¬ 
ється великою різноманітністю. З 
10 тис. видів рослин 6л. половини 
— ендеміки. Майже 40 % площі 
Ф. о. вкрито лісами. Найпоширені¬ 
ші вічнозелені тропічні ліси з цін¬ 
ними диптерокарповими видами, 
пальмами, фікусами та ін., багато 
орхідей, характерні мангрові ліси. 
Вище 1200 м — зарості чагарників. 
Серед тварин характерні макаки, 
довгоп’ят, шерстокрил, ящірка 
панголін та ін.; 6л. 450 видів птахів 
(папуги какаду, смітні кури, гар- 
пія-мавпоїд); численні плазуни — 
гекони, крокодили, пітони, багато 
змій. Для охорони природи на 
островах створено понад 40 нац. 
парків і заповідників. На Ф. о. 
розташована д-ва Філіппіни. 
ФІЛГППОВ Анатолій Петрович 
[17 (29).ХІ 1899, с. Глухівці, те¬ 
пер Козятинського р-ну Вінн. 
обл.— 23.ІУ 1978, Харків] — укр. 
рад. вчений у галузі прикладної 
математики і механіки, акад. АН 
УРСР (з 1967), засл. діяч науки і 
техніки УРСР (з 1968). Закінчив 
Харків, технологічний ін-т (1920) 
і Харків, ін-т народної освіти 
(1922). Працював в Ін-ті споруд 
(1930—41). З 1945 керував Харків, 
філіалом Ін-ту теплоенергетики 
АН УРСР, Лабораторією гідрома¬ 
шин АН УРСР, філіалом Ін-ту 
механіки АН УРСР. Одночасно 
(1948—61) викладав у Харків, 
політех. ін-ті. З 1972 — зав. від¬ 
ділом Ін-ту проблем машинобуду 
вання АН УРСР. Осн. напрями 
досліджень — прикладна теорія 
пружності, теорія коливань мех. 
систем, вплив руху вантажів на 
конструкції, оптимізація елемен¬ 
тів конструкцій. Нагороджений 
орденом Трудового Червоного 
Прапора, медаллю. Портрет с. 590. 
ФІЛГППОВ Михайло Михайло¬ 
вич [ЗО.VI (12.VII) 1858, с. Вік- 
нине, тепер Катеринопільського 
р-ну Черкас, обл.— 12 (25). VI 
1903, Петербург] — рос. учений- 
снциклопедист, письменник і жур¬ 
наліст. Навчався на фіз.-матем. 
ф-ті Новорос. ун-ту в Одесі, 
на юрид. ф-ті Петерб. ун-ту. В 1892 
здобув ступінь доктора філософії 
в Гейдельберзькому ун-ті. В фі¬ 
лософії стояв на позиціях позити¬ 
візму. Був засновником і редакто¬ 
ром (1894—1903) журн. «Научное 
обозрение>, в якому друкувалися, 
зокрема, В. І Ленін, Г. В. Плеха- 
нов, В. І. Засулич. Редагував ви¬ 
даний П. П. Сойкіним «Енцикло¬ 
педичний словник» (т. 1—3, 1901). 
Осн. праці: «Філософія дійснос¬ 
ті» (т. 1—2, 1895—98), істор. 
роман «Обложений Севастополь» 
(1899). Трагічно загинув у своїй 
лабораторії під час дослідів з ви¬ 
буховими речовинами. 
«ФГЛІПС» (РЬіІірз) — фінансово- 
монополістична група у Зх. 
Європі. Ядро групи становлять 
один з найбільших у світі 
електротех. концерн «Філіпс 
ламп вор>к» (засн. 1891) і ком¬ 
панія «Філіпс ламп ворк холдинг 
компані». Осн. сфера діяльності 

«Ф.» — вироби, електротех. устат¬ 
кування, обчислювальної техні¬ 
ки, мікрокомп’ютерів і контор¬ 
ського обладнання, радіоапара¬ 
тури, телевізорів, побутових елек¬ 
троприладів, хімічна промисло¬ 
вість. Діяльність групи «Ф.» по 
ширюється на 65 країн. 

С. В. П’ятенко. 
ФІЛІПЧЕНКО Анатолій Васильо¬ 
вич (н. 26. II 1928, сел. Давидов- 
ка Ліскинського р-ну Ворон, обл.) 
— льотчик-космонавт СРСР, двічі 
Герой Радянського Союзу (1969, 
1974), генерал-майор авіації. Член 
КПРС з 1952. У 1947 закінчив Во¬ 
ронезьку спец. школу ВПС, 1950— 
Чугуївське військово-авіац. учи¬ 
лище, 1961 — Військово-повітря¬ 
ну академію (тепер ім. Ю. О. Га¬ 
гарі на). В загоні космонавтів — з 
1963. Разом з В. М. Волковим і 
В. В. Горбатко як командир кораб¬ 
ля 12—17.Х 1969 здійснив політ 
на космічному кораблі «Союз-7». 
В цей час було також здійснено 
груповий політ з кораблями «Со- 
юз-6» і «Союз-8», проведено нау¬ 
ково-технічні дослідження і експе¬ 
рименти. Разом з М. М. Рукавиш- 
никовим як командир корабля 
2—8.ХІІ 1974 здійснив політ на 
космічному кораблі «Союз-16». В 
польоті було випробувано новий 
стикувальний агрегат та його 
автоматику, створені за рад.-амер. 
програмою польоту космічних ко¬ 
раблів <Союз> і <Аполлон> (див. 
ЕПАС). Портрет с. 590. 
ФІЛІСТЙМЛЯНИ (від давньоєвр. 
пеліштім) — народ, який в кінці 
2-го тис.— 1-й пол. 1-го тис. до 
н. е. заселяв пд. частину сх. уз¬ 
бережжя Середземного м. Деякі 
вчені ототожнюють Ф. з пеласга- 
ми. У 12 ст. до н. е. Ф. вдерлися на 
тер. Старод. Єгипту. Розгромлені 
єгип. військом, Ф. оселилися 
вздовж пд. частини сх. узбережжя 
Середземного м. В 8 ст. до н. е. 
були підкорені Ассіргєю, в кін. 7 
ст. до н. е.— Вавілонією, в кін. 
6 ст. до н. е.— персами, в 2—1 ст. 
до н. е.— Хасмонеями (жрецький 
рід в Іудеї). З 4 ст. до н. е. до 
поч. н. е. Ф. еллінізувалися. Від 
Ф. походить назва країни — Па¬ 
лестина. 
ФГЛЛІПС (РЬШірз) Уенделл (29. 
XI 1811, Бостон — 2.ІІ 1884, там 
же) — політ, і громадський діяч 
СІЛА, один з керівників лівого кри¬ 
ла аболіціонізму. Здобув юрид. 
освіту в Гарвардському ун-ті. Під 
час громадянської війни в СІЛА 
1861—65 виступав за революц. ме¬ 
тоди ведення війни проти повста¬ 
лих рабовласницьких штатів. У 
1865—70 очолював Американське 
товариство боротьби проти рабст¬ 
ва. В 70-х рр. прилучився до ро¬ 
бітничого руху, виступав за ство¬ 
рення самостійної робітничої пар¬ 
тії в СІЛА. В 1871 вступив до Ін 
тернаціоналу 1-го. 
ФІЛОГЕНЕЗ, філогенія (від грец. 
«ріЗХоу — рід, плем’я і увести; — 
походження) — історичний розви¬ 
ток як окремих видів і систематич¬ 
них груп організмів, так і органіч¬ 
ного світу загалом. Ф. і його зако¬ 
номірності вивчає філогене- 
т и к а. Термін ввів 1866 нім. 
вчений Е. Геккель. При вивченні 
Ф. той чи ін. висновок робиться 
зіставленням відповідних матеріа¬ 
лів з різних біол. та деяких геол. 

і геогр. дисциплін. У 19 ст. спира¬ 
лися на сукупність знань з порів¬ 
няльної анатомії, ембріології, па¬ 
леонтології. Тепер залучаються 
також відповідні дані з екології, 
фізіології, біохімії, генетики, па¬ 
разитології, біогеографії, істор. 
геології та ін. Знання в галузі Ф. 
мають важливе значення для роз¬ 
витку еволюційного вчення і є 
необхідними для побудови єдиної 
природної системи організмів (див. 
Систематика біологічна). Вони 
відіграють значну роль при опра¬ 
цюванні питань геохронології, па¬ 
леогеографії тощо. З’ясування Ф. 
і його закономірностей дає можли¬ 
вість глибше зрозуміти природу 
і особливості сучас. організмів, 
розв’язувати проблеми перетво¬ 
рення флори і фауни, збагачення 
природних ресурсів. Поширення 
наук, знань про Ф. має значення 
для формування діалектико-мате- 
ріалістичного світогляду. Ф. ор¬ 
ганічного світу почався від первіс¬ 
них доклітинних (без’ядерних) ор¬ 
ганізмів, які виникли на першому 
етапі саморозвитку живої природи 

ФІЛОГЕНЕЗ 

Філогенез. Філогенетичні взаємовідношення основних груп 
організмів: 
1 — синьо-зелені водорості; 2 — справжні бактерії; 3 — актино¬ 
міцети; 4 — міксобактерії; 5 — спірохети; 6 — мікротатобіоти; 
7 — мікоплазми; 8 — червоні водорості; 9 — примітивні гете¬ 
ротрофні коренеджгутикові; 10 — пірофітові водорості; 11 — 
золотисті водорості; 12 — діатомові; 13 — жовто-зелені водо¬ 
рості; 14 — бурі водорості; 15 — зелені водорості; 16 — харові; 
17 — евгленові; 18 — печіночники; 19 — листяні мохи; 20 — 
псилотоподібні; 21 — псилофітоподібні; 22 — плауноподібні; 
23 — клинолистоподібні; 24 — папоротеподібні; 25 — саговни¬ 
кові; 26 — шишконосні; 27 — оболонконасінні; 28 — дводольні; 
29 — однодольні; ЗО — недосконалі гриби (дейтеррміцети); 
31 — зигоміцети; 32 — сумчасті гриби; 33 — базидіоміцети; 
34 — ооміцети; 35 — хітридіоміцети; 36 — міксоміцети; 37 — 
саркодові; 38 — первинномонадні; 39 — споровики; 40 — ін¬ 
фузорії; 41 — зоомастигіни; 42 — фагоците ла; 43 — губки; 
44 — кишковопорожнинні; 45 — первиннобі латеральні; 46 — 
пластинчасті; 47 — немертини; 48 — круглі черви; 49 — плоскі 
черви; 50 — примітивні вториннопорожнинні; 51 — молюски; 
52 — кільчасті черви; 53 — членистоногі; 54 — щупальцеві; 
55 — щетинкощелепні; 56 — погонофори; 57 — напівхордові; 
58 — хребетні; 59 — безчерепні; 60 — покривники; 61 — гол¬ 
кошкірі. (Групи 42, 45, 50 — гіпотетичні). 
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ДЕРЕВО 

А. П. Філіппов. 

А. В. Філіпченко. 

Філодій. Переходи від 
перистоскладних лист¬ 
ків до філодіїв у про¬ 
ростка акації. 

(див. Походження життя на Зем¬ 
лі). Від них взяли свій початок бак¬ 
терії, синьо-зелені водорості та ін. 
прокаріоти. В процесі еволюції 
первісні живі організми все більше 
удосконалювались і, кінець кін¬ 
цем, дали початок одноклітинним 
евкаріотам. Сучас. амебоподібні 
нагадують тих первісних одноклі¬ 
тинних, з якими пов’язаний у 
своєму походженні тваринний та 
рослинний світ. Див. також Біо¬ 
генетичний законі філембріоге- 
нези. 
Літ.: Маркевич О. П. Філогенія тва¬ 
ринного світу. К., 1964; Иванов А. В. 
Происхождение многоклеточньїх жи- 
вотньїх. Л., 1968; Тахтаджян А. Л. 
Происхождение и расселение цветко- 
вьіх растений. Л., 1970; Зеров Д. К. 
Очерк филогении бессосудистьіх рас¬ 
тений. К.. 1972. 

О. П. Маркевич. 

ФІЛОГЕНЕТИЧНЕ ДЄРЕВО — 
зображення у вигляді дерева фі¬ 
логенетичних зв’язків у межах 
будь-якої природної групи або 
всього світу живих організмів. 
Те саме, що й родовідне дерево. 
ФІЛОДЕНДРОН (РЬіІогіепсігоп) 
— рід рослин родини ароїдних. 
Вічнозелені однодомні кущі, дере¬ 
ва, ліани. Листки овальні або ви¬ 
довжені, цілісні, лопатеві або пе- 
ристорозсічені. Квітки одностатеві, 
без оцвітини, зібрані в початки з 
великим розпростертим покрива¬ 
лом. Плід — ягода. Псрнад 250 ви¬ 
дів, пошир, в тропічній Америці. 
В СРСР, в т. ч. в УРСР, культи^ 
вують як декоративні оранжерейні 
й кімнатні рослини , напр. Ф. под- 
війноперистий (РЬ. ЬіріппаІіП- 
бит) та деякі ін. Часто в побуті 
Ф. наз. монстеру приємну. 
ФІЛ0ДІЙ (від грец. фіЗХХоу— ли¬ 
сток і єібос — вигляд) — плоский 
листкоподібно розширений чере¬ 
шок листка, що виконує функції 
листкової пластинки, яка повніс¬ 
тю або частково редукована. Є 
одним з пристосувань до зменшен¬ 
ня транспірації в посушливих умо¬ 
вах існування. Ф. трапляються у 
багатьох австралійських акацій. 
З рослин, що ростуть в СРСР, Ф. 
розвиваються, напр., у однієї з 
південних чин (ЬаіЬугиз піззоііа). 
ФІЛОКАКТУС (ЕрірЬуІІиш) — 
рід рослин родини кактусових. 
Чагарнички з округлими, в основі 
дерев’янистими стеблами, які по¬ 
ступово переходять в плоскі листо¬ 
видні, рідше тригранні пагони з 
зубчастим краєм. Листки редуко¬ 
вані до малих лусок. Квітки оди¬ 
ночні, лійковидні, з довгою квіт¬ 
ковою трубкою, білі, кремові; роз¬ 
криваються вночі. Бл. 20 видів, 
пошир, в лісах і на узбережжі в 
Мексіці і по всій Пд. Америці. 
В кімнатній культурі пошир, ве¬ 
лика кількість гібридів. 
ФІЛОКЛАДІЙ (від грец.фіЗХХол'— 
листок і нХабісгу — гілка, пагін) — 
видозмінені пагони рослин, у 
яких стебла мають листкоподібну 
форму і виконують функцію фото¬ 
синтезу, а листки редуковані (у 
вигляді лусочок, волосків тощо). 
Одні вчені до Ф. відносять тільки 
плоскі пагони, що швидко закін 
чують ріст, а ті, що довго ростуть 
у довжину, називають кладодія- 
ми, інші вважають ці обидва тер¬ 
міни синонімами. 
ФІЛОКСЕРИ (РЬуІІохегібае) — 
родина сисних рослиноїдних комах 

надрод. хермесових підряду по¬ 
пелиць. Довж. тіла 0,5—1,5 мм, 
забарвлення буре або зеленкува¬ 
те. Живуть і розвиваються на лист¬ 
ках, корінні, корі гілок і стовбу¬ 
рів дерев та кущів. Відомо 12 ро¬ 
дів, 60 видів, поширених у Пн. пів¬ 
кулі; в СРСР — 9 видів з 8 родів, 
у т. ч. на Україні — 6, серед них 
небезпечний шкідник винограду — 
Ф. виноградна (Уііеиз уі- 
Шоііі), завезена в Європу з 
Америки в 19 ст., розвивається на 
коренях виноградної лози і розм¬ 
ножується виключно шляхом пар¬ 
теногенезу; повний цикл розвитку 
відбувається лише на амер. сортах 
винограду. Шкідниками культур, 
рослин є також Ф. грушейа (АрЬа- 
позіідша рігі), Ф. дубова (РЬуІІо- 
хега соссіпеа) та ін. Заходи 
боротьби: обробка перед по¬ 
садкою грунту і живців інсекти¬ 
цидами, знищення зараженої лози, 
вирощування європейських сортів 
винограду на філоксеростійких 
підщепах. 

В. О. Мамонтова. 
ФІЛОЛбГІЯ (грец. фіХоХоуСос, 
букв.— любов до словесності) — 
комплексна гуманітарна наука, що 
вивчає культуру, мову та л-ру 
(усну й писемну) певного народу 
(напр., укр. Ф., або україністи¬ 
ка, рос. Ф., або русистика). 
З розвитком окремих галузей і 
виділенням їх у самостійні нау¬ 
ки почали розрізняти класичну 
Ф., що вивчає давньогрец. мову 
та л-ру, лат. мову й л-ру цією мо¬ 
вою, а також неофілологію, яка 
досліджує мови та літератури 
народів Європи середньовічної 
доби (див. Медієвістика) та су 
часного періоду,— слов’янську Ф. 
(див. Слов’янознавство), роман¬ 
ську Ф., або романістику, гер¬ 
манську Ф., або германістику, 
тощо. Сходознавство (або орієн¬ 
талістика) вивчає культуру, істо¬ 
рію, мови, л-ри та ін. переважно 
народів Азії та Пн. Африки. Га¬ 
лузями сходознавства є синологія, 
або китаїстика, ассіріологія, єгип¬ 
тологія, тюркологія тощо. Аф¬ 
риканістика розробляє питання 
історії, культури, мов, літератур 
тощо народів Африки. Історію, 
культуру, мови та ін. корінного 
населення Америки досліджує аме¬ 
риканістика. Виникла Ф. у рабо¬ 
власницькому суспільстві (Китай, 
Індія, Близький Схід, Стародав¬ 
ня Греція, Рим) з практичних 
потреб всебічного тлумачення тек¬ 
стів здебільшого релігійного чи 
міфологічного змісту, на осно¬ 
ві яких вивчали рідну мову 
(веди в старод. індійців, <1ліада> 
та <Одіссеяь у старод. греків, 
Біблія в старод. євреїв тощо). В 
епоху Відродження посилився 
інтерес до античної культури, ве¬ 
лика увага приділялась вивченню 
мов не лише європ., а й ін. країн, 
у зв’язку з чим межі Ф. в Європі 
значно розширилися, вона досяг¬ 
ла високого рівня розвитку. На 
поч. 19 ст. у складі Ф. остаточно 
склалися галузі, що стали окреми¬ 
ми науками; мовознавство, лі¬ 
тературознавство, етнографія, 
фольклористика, а також фор¬ 
мальна Ф. (охоплювала герменев¬ 
тику, критику текстів, палеогра¬ 
фію тощо). Формальна Ф. займа¬ 
лася аналізом давніх текстів, дату¬ 

ванням їх, визначенням автентич¬ 
ності, підготуванням до публікації. 
Згодом її заступила текстологія. 
Майже до 18 ст. у Європі філоло¬ 
гічні дослідження були спрямовані 
переважно на пам’ятки антич¬ 
ної л-ри. В цьому напрямі пра¬ 
цювали філологи античного світу 
Зенодот Ефеський, Каллімах Кі- 
ренський, Ератосфен Кіренський 
та ін.; офілологи епохи Відро¬ 
дження Й. Рейхлін, Еразм Роттер- 
дамський, Й. Ю. Скалігер та ін.; 
філологи 17—18 ст. Ш. Ф. дю 
Канж, Р. Етьєнн, А. Етьєнн та ін. 
З розвитком капіталізму та з фор¬ 
муванням націй зріс інтерес до нац. 
мов і л-р, а також інтерес до по- 
заєвроп. мов і л-р. Визначний вне¬ 
сок у дослідження їх зробили зх.- 
європ. учені Ф. Шлегель, А. В. 
Шлегель, Ф. Бопп, В. Гумбольдт, 
Я. Грімм, Ж. Ф. Шампольйон та 
ін. Попередниками сх.-слов’ян, фі¬ 
лологів були укр. учені Л. Зиза- 
ній, М. Смотрицький. Початок 
інтенсивному розвиткові ф. V 
Росії поклав своїми працями 
М. В. Ломоносов. Визначними її 
представниками є О. X. Востоков, 
Ф. І. Буслаєв, І. І. Срезневський, 
О. М. Пипін, Ф. Є. Корш, О. О. 
Шахматов та ін. Великих успі¬ 
хів досягла Ф. за рад. часу. Рад. 
Ф. грунтується на марксистсько- 
ленінській філософії, вона міцно 
пов’язана з завданням комуністич¬ 
ного будівництва. Великий внесок 
у розвиток рад. Ф. зробили Л. В. 
Щерба, М. Я. Марр, В. В. Вино- 
градов, С. П. Обнорський, Д. С. 
Лихачов, О. О. Реформатський, 
Б. О. Ларін, Р. І. Аванесов, Я. М. 
Ендзелін, С. С. Малхасянц, Г. В. 
Церетелі, П. О. Арісте та ін. Укр. 
Ф. як спец, галузь філологічних 
досліджень виникла в зв’язку з 
розвитком славістики та діалекто¬ 
логії, коли особливо зріс інтерес 
до живих мов, а остаточно сформу¬ 
валась у 19 ст. Великий внесок у 
її розвиток зробили дореволюц. 
і рад. учені М. О. Максимович, 
О. М. Бодянський, О. О. Потебня, 
В. М. Перетц, П. Г. Житецький, 
І. Я. Франко, В. М. Гнатюк, А. Ю. 
Кримський, Ф. М. Колесса, М. К. 
Грунський, С. І. Маслов, Л. А. 
Булаховський, О. І. Білецький, 
М. Т. Рильський, І. К. Білодід та 
ін. Чимало україністів працює й 
поза межами УРСР, як в СРСР, 
так і за кордоном. На Україні 
центрами філологічних досліджень 
є ін-ти АН УРСР: Мовознавства 
інститут ім. О. О. Потебні, Літе¬ 
ратури інститут ім. Т. Г. Шев¬ 
ченка, Мистецтвознавства, фоль¬ 
клору та етнографії інститут 
ім. М. Т. Рильського, а також ка¬ 
федри мови та літератури універ¬ 
ситетів і педагогічних інститутів. 

А. О. Білецький. 
«ФІЛОМАТИ» (від грец. фйо- 
досдцс — допитливий, жадібний до 
знань) — польське таємне студент¬ 
ське т-во у Віденському ун-ті. 
Засн. 1817 А. Міцкевичем, Т. За- 
ном та ін. «Ф.» ставили своїм зав¬ 
данням впливати на громад, дум¬ 
ку Польщі, поширюючи передові 
сусп. і нац.-визвольні ідеї. Світо¬ 
гляд «Ф.» значною мірою склався 
під впливом революц.-демократич 
них ідей Й. Лелевеля. Для пропа¬ 
ганди своїх поглядів чФ.» створи¬ 
ли ряд філій (чФіларети», чПро- 
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менисті» та ін.). «Ф-> встановили 
контакти з рос. дворянськими ре¬ 
волюціонерами. В 1823 т-во було 
розкрито царською поліцією, його 
членів (у т. ч. А. Міцкевича) за¬ 
арештовано і вислано до рос. 
губерній. 
ФІЛОМАФГТСЬКИЙ Євграф Ма¬ 
твійович (20.XII 1790, с. Малахово, 
тепер Тутаєв. району Яросл. обл. 
— 19.ІУ 1831, Харків) — рос. 
та укр. учений і письменник, один 
з зачинателів укр. журналістики. 
Освіту здобув у Ярославлі (1810— 
12) та Харків, ун-ті (1812—16), 
після закінчення якого працював 
викладачем, а з 1826 — професо¬ 
ром заг. історії, географії та ста¬ 
тистики цього ун-ту. Був одним 
із редакторів-видавців першого 
на Україні літ.-художнього, наук, 
і громадсько-політ. журн. «Ук- 
раинский вестник» (1816—19), 
членом Т-ва любителів вітчизня¬ 
ної словесності при Московсько¬ 
му ун-ті. Ф. відомий як один з 
пропагандистів театр, справи на 
Україні. Ф. належить ряд наук, 
і літ. праць («Про істинну мету 
освічення людини засобом наук 
та красних мистецтв», 1812, та ін.). 
ФІЛ0Н АЛЕКСАНДРГЙСЬКИЙ 
(ФіХсоу 6’АХє^осубрвотнб:;; 6л. 21 
або 28 до н. е., Александрія — 41 
або 49 н. е., там же) — іудейсько- 
елліністичний філософ. Поєднував 
догми іудаїзму з ідеалістичними 
вченнями Платона та стоїцизму. 
В основі філософії Ф. лежать два 
принципи: абс. трансцендентність 
бога і стоїчно-платонівське вчен¬ 
ня про ідеї. Розробляв вчення про 
логос. Справив значний вплив на 
формування християнської теоло¬ 
гії. 
ФІЛОСбФіГ ІНСТИТУТ АН 
УРСР — головна н.-д. установа в 
УРСР по розробці проблем філо¬ 
софської науки. Створений 1946. 
Має 15 наук.-галузевих відділів 
(1984). Ф. і. займається дослід¬ 
женням філос. спадщини В. І. Ле¬ 
ніна, проблем діалектичного мате¬ 
ріалізму, висвітленням світогляд¬ 
ного і методологічного значення 
законів і категорій матеріалістич¬ 
ної діалектики, теорії пізнання та 
логіки, методологічних проблем 
сусп., природничих і тех. наук; 
вивченням проблем істор. ма¬ 
теріалізму, наукового комунізму, 
питань діалектики переростання 
соціалістичного суспільства в ко¬ 
муністичне, соціалістичного спосо¬ 
бу життя; питань наук.-тех. рево¬ 
люції та її соціальних наслідків, 
соціалістичного інтернаціоналіз¬ 
му та нац. відносин на сучас. етапі, 
а також актуальних проблем со¬ 
ціології, марксистсько-ленінської 
етики і естетики, наук, атеїзму, 
соціальної психології, логіки, кри¬ 
тики сучасної буржуазної філосо¬ 
фії і соціології, розробкою сусп.- 
політ. і філос. думки на Україні. 
Результати наук, досліджень Ф. і. 
тісно пов’язані з практикою кому¬ 
ністичного будівництва та ідеоло¬ 
гічної роботи в нашій країні. Ф. і. 
є базовою установою укр. відді¬ 
лень Філософського т-ва СРСР 
та Рад. соціологічної асоціації. 
В ін-ті є аспірантура. Ін-т видає 
наук.-теор. журн. «Філософська 
думка». м. А. Масловський. 
ФІЛОСОФІЯ (грец. фіАоаОфіа, 
букв. — любов до мудрості) — 

форма суспільної свідомості, яка 
дає теор. розв’язання питань сві¬ 
тогляду з точки зору відношення 
людини і світу, мислення та буття, 
духовного і матеріального; вироб¬ 
ляє заг. цілісний погляд на світ 
і місце людини в ньому, досліджує 
практичне, пізнавальне, ціннісне, 
етичне та естетичне відношення 
людини до світу. Ф. покликана в 
кінцевому підсумку дати теоретич¬ 
но обгрунтовані відповіді на пи¬ 
тання про мету і смисл життя, про 
щастя і шляхи його досягнення, 
створити теор. основу для вироб¬ 
лення системи життєвих ціннос¬ 
тей та ідеалів. Філос. пізнання 
націлене на вироблення системи 
ідей, які виражають певне став¬ 
лення людини до соціальної та 
природної дійсності і тим самим 
визначають сукупність вихідних 
орієнтирів, що зумовлюють програ¬ 
му соціальної поведінки людини. 
Термін «філософія» вперше з’я¬ 
вився у Піфагора. Зародила¬ 
ся в рабовласницькому суспільст¬ 
ві (Індія, Китай, Греція) в умовах 
поглиблення поділу праці, відо¬ 
кремлення розумової праці від 
фізичної, руйнування традиційних 
зв’язків і шаблонів поведінки лю¬ 
дей родового суспільства. Від мі¬ 
фологічної і релігійної форм світо¬ 
гляду Ф. відрізняється тим, що 
реалізує свою світоглядну функ¬ 
цію на основі теоретичного освоєн¬ 
ня дійсності, звертаючись до фак 
тів, логічних побудов, виробляю 
чи гносеологічні і логічні критерії 
для свідомого пошуку й вибору 
істинних поглядів. Отже, за спосо¬ 
бом осягнення дійсності Ф. є нау¬ 
кою, яка створює теор. світогляд. 
Це не означає, що будь яка філо¬ 
софська система є об’єктивно іс¬ 
тинною і позбавлена впливу міфо¬ 
логічно-фетишистської, релігій 
ної свідомості. Але вся історія 
Ф. пов’язана з нагромадженням 
позитивного знання і розвитком 
методів наук, пізнання. Разом з 
тим Ф. є особливою формою сусп. 
свідомості, яка виконує специ¬ 
фічні світоглядну і загальномето- 
дологічну функції, що їх не бере 
на себе жодна з природничих чи 
гуманітарних наук або сукупність 
конкретно-наукового знання в 
цілому. 
На відміну від конкретних наук, 
які з своїх положень намагаються 
максимально усунути суб’єктив¬ 
ний момент і відобразити об’єкт 
таким, яким він є сам по собі, без¬ 
відносно до суб’єкта, Ф. в основу 
теорії покладає відношення суб’єк¬ 
та до об’єкта, свідомо включає 
у свої побудови людський, оціноч¬ 
ний момент, розглядає дійсність 
і людину в ній не лише з погляду 
сущого, а й належного, врахо¬ 
вуючи людські цілі і проекції бут¬ 
тя в майбутньому. Ф. спирається 
не тільки на науки, а й на весь су¬ 
купний істор. досвід людства, за¬ 
фіксований у багатоманітних фор¬ 
моутвореннях культури. Тому 
особливо важливим джерелом для 
філос. теорій є історія сусп. роз¬ 
витку, матеріальної та духовної 
культури. Вихідним матеріалом 
для філос. узагальнень є резуль¬ 
тати, отримані в науці та ін. фор¬ 
мах сусп. свідомості. При цьому 
Ф. не просто сприймає готові на¬ 
слідки пізнання та ін. формоутво¬ 

рень культури, а й досліджує шля¬ 
хи виникнення їх, виявляє тенден¬ 
ції розвитку, усвідомлює супереч¬ 
ності і потреби пізнання, насампе¬ 
ред у галузі методу мислення і 
вдосконалення його категоріаль¬ 
ного апарату. З розвитком Ф. від¬ 
бувалося становлення її проблем: 
відношення мислення до буття, 
духу до природи (іосновне питан¬ 
ня філософії), вчення про сутність, 
форми і закони руху пізнання і 
мислення (пізнання теорія і логі¬ 
ка), вчення про буття (онтологія), 
про джерела і заг. закономірності 
руху і розвитку явищ (діалектич¬ 
на чи метафізична концепція роз¬ 
витку), про сусп. життя та заг. 
фактори і закони його розвитку 
{соціологія), вчення про мораль 
{етика), про природу прекрасного 
{естетика). Гол. напрямами у 
Ф. є матеріалізм та ідеалізм, на 
які поділяють її залежно від від¬ 
повіді на осн. питання Ф. За роз¬ 
в’язанням питання про пізнава¬ 
ність світу (другий бік осн. питан¬ 
ня Ф.) філософів поділяють на 
тих, хто визнає пізнаваність сві¬ 
ту (до них належать представники 
всіх форм матеріалізму), і тих, 
хто так чи інакше її заперечує 
{агностицизм). Залежно від став¬ 
лення до проблем заг. взаємо¬ 
зв’язку і розвитку, що зумовлює 
вироблення відповідних методів 
мислення, у Ф. виділяють діалек¬ 
тику і метафізику. Розвиток Ф. 
визначається сусп. буттям, проте 
вона сама активно на нього впли¬ 
ває, створюючи теор. основу фор¬ 
мування сусп. цінностей, ідеалів, 
етич. норм тощо, які становлять 
невід’ємний момент сусп. практи¬ 
ки. Як форма сусп. свідомості Ф. 
покликана теоретично обгрунтову¬ 
вати інтереси, цілі, ідеали людей. 
Вона має соціально спрямований, 
класовий характер, відображає, 
обгрунтовує і захищає інтереси 
певних соціальних груп, класів, 
д-в, соціальних систем, тобто вона 
є партійною. Партійність філосо¬ 
фії здійснюється специфічними, 
властивими лише їй засобами і 
виявляється через боротьбу мате¬ 
ріалізму і ідеалізму, діалек¬ 
тики і метафізики та еклектики. 
«Партіями, що борються, по суті 
справи,... є матеріалізм і ідеалізм» 
(Ленін В. І. Повне зібр. тв., т. 18, 
с. 351). Через боротьбу цих напря¬ 
мів своєрідно й опосередковано, 
специфічно для кожної істор. епо¬ 
хи відображається багатоманіт¬ 
ність і суперечливість соціальної 
дійсності, відмінність класових 
позицій, ціннісних і соціально- 
психологічних настанов, у кінцево¬ 
му підсумку — боротьба між си¬ 
лами прогресу і реакції. Зрештою, 
в істор. тенденції матеріалізм і 
діалектика були і є прапором про^ 
гресу, а ідеалізм, метафізика й 
еклектика служать реакційним 
сусп. силам. 
Перші філософські системи ви¬ 
никли в 1-му тис. до н. е. в Ки¬ 
таї {Лаоцзи, Моцзи, Конфуцій), 
в Індії {локаята, Веданта, йога); 
в 6—5 ст. до н. е. в—Старод. Греції 
{Геракліт, Демокріт, Епікур, Со- 
крат, Платон, Арістотель; див. 
також Греція Стародавня, розділ 
Філософія), з 1 ст. до н. е. — в 
Старод. Римі (,Лукрецій; див. Рим 
Стародавній, розділ Філософія). 

ФІЛОСОФІЯ 

Філокактус (гібридна 
форма). 

Філоксери. Виноград¬ 
на філоксера: 
1 — личинка кореневої 
форми; 
2 — доросла коренева 
самка; 
3 — німфа; 
4 — личинка листкової 
форми; 
5 — доросла самка лист 
нової форми; 
6 — крилата самка. 
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ФІЛОСОФІЯ Вже в цих філос. системах не тіль¬ 

ки визначилась боротьба між ма¬ 
теріалізмом га ідеалізмом, а й 
виявився діалектичний підхід до 
дійсності (Геракліт). За середньо¬ 
віччя панував реліг.-ідеалістичний 
світогляд (див. Схоластика). Про¬ 
те елементи матеріалістичного сві¬ 
торозуміння розвивалися і в цей 
час (Ван Чун, Ібн-Сіна, Ібн-Рушд 
та ін.). Значного удару реліг.- 
ідеалістичному світоглядові зав¬ 
дали мислителі Відродження (М. 
Коперник, Дж. Бруно, Г. Галглей, 
М. Монтень, Т. Кампанелла та 
ін.). Розвиток матеріалістичної Ф. 
нового часу пов’язаний з епохою 
розкладу феодалізму, з розвит¬ 
ком капіталістичних відносин. Ви¬ 
датними мислителями того часу 
були Ф. Бекон, Т. Гоббс, Дж. 
Толанд, Б. Спіноза, Дж. Локк, 
Ж. Ламетрі, П. Гольбах, К. 
Гельвецій, Д. Дідро, М. В. Ломо- 
носов, О. М. Радигцев, Я. П. Ко¬ 
вельський, Г. С. Сковорода та ін. 
Зокрема, розвиток філос. дум¬ 
ки на Україні того часу був по¬ 
в’язаний з Київською академією. 
Проте матеріалізм того періоду 
мав метафізичний, механістич. 
характер, у поясненні сусп. явищ 
поступався ідеалізмові. Нові зру¬ 
шення в системі наук, знання й 
сусп. практики, що сталися під 
впливом революц. процесів у сусп. 
житті (пром. переворот в Англії, 
бурж. революція у Франції) та 
еволюц. ідей у природ знавстві, 
відображено у класичній німець¬ 
кій філософії, в якій ідеалізм до- 
сяг вершини свого розвитку (І. 
Кант, Й. Г. Фіхте, ф. Шеллінг, 
Г. В. Ф. Гегель; див. також Німеч¬ 
чина, розділ Філософія). Критика 
ідеалізму і дальший розвиток ма¬ 
теріалізму пов’язані з ученням 
Л. Фейєрбаха, який, проте, разом 
з ідеалізмом відкинув і діалектику. 
Особливе місце в історії вітчизн. 
Ф. посідає матеріалізм і діалекти¬ 
ка рос. революц. демократів В. Г. 
Бєлінського, О. І. Герцена, М. Г. 
Чернишевського, М. О. Добролю- 
бова, на Україні — Т. Г. Шевченка, 
а в кін. 19 — на поч. 20 ст.— 
І. Я. Франка, Лесі Українки, П. А. 
Грабовського та ін. (див. Револю¬ 
ційний демократизм, а також 
розділи Суспільні науки у ст. Со¬ 
юз Радянських Соціалістичних 
Республік і Філософія в ст. Ук¬ 
раїнська Радянська Соціалістич¬ 
на Республіка, т. 11, кн. 2). 
Сучасна бурж. Ф. переживає за¬ 
непад, зумовлений загальною кри¬ 
зою капіталізму. Її типовими ри¬ 
сами є ідеалізм, метафізика і ек¬ 
лектизм, ірраціоналістичне пере¬ 
кручення діалектики, ігноруван¬ 
ня осн. питання філософії, декла¬ 
ративні заяви про безпартійність 
і подолання однобічностей матеріа¬ 
лізму та ідеалізму. Вона розпада¬ 
ється на безліч різноманітних, час¬ 
то еклектичних, шкіл і течій, що є 
специфічним відображенням супе¬ 
речливості сучас. бурж. культури. 
Гол. напрямами в сучас. бурж. 
Ф. є суб'єктивний ідеалізм (неопо¬ 
зитивізм, прагматизм, екзистен¬ 
ціалізм) і об'єктивний ідеалізм 
(неотомізм, персоналізм). Внаслі¬ 
док хибності вихідних принци¬ 
пів (ідеалізм, відмова від діалек¬ 
тики) жодна з цих течій і шкіл не¬ 
спроможна дати наук, аналіз сут¬ 

ності і закономірностей сучас. епо¬ 
хи, розв’язати актуальні проблеми 
людського буття, пізнання й не¬ 
здатна стати основрю цілісної сві¬ 
тоглядної орієнтації людини, ви¬ 
робити позитивну й переконливу 
систему цінностей та ідеалів. 
Марксистська філософія, серце¬ 
виною якої є діалектичний та істо¬ 
ричний матеріалізм, виникла в 
40-х рр. 19 ст. як духовна зброя 
пролетаріату в його революц. бо¬ 
ротьбі (див. Марксизм-ленінізм). 
Новий етап у розвитку марксист¬ 
ської Ф., який відображає особли¬ 
вості епохи мперіалізму, пролет. 
революцій і розвитку соціалізму, 
пов’язаний з діяльністю В. І. 
Леніна, праці якого становлять 
найцінніший внесок у розвиток 
діалектичного та істор. матеріаліз¬ 
му. Створення діалектичного та 
істор. матеріалізму було справж¬ 
ньою революцією у Ф., яка доко¬ 
рінно змінила її предмет, соціаль¬ 
ну значимість і місце в усій систе¬ 
мі культури. З того часу Ф. стала 
послідовно наук, світоглядом. Цьо¬ 
го було досягнуто внаслідок осмис¬ 
лення матеріальної суспільно-іс- 
тор. практики як основи станов¬ 
лення і розвитку людини, її сві¬ 
домості, числення і пізнання. 
Розв’язання світоглядних і мето¬ 
дологічних проблем у марксист¬ 
сько-ленінській Ф. пов язане з від¬ 
криттям матеріалістичного розу¬ 
міння історії. Створення історич¬ 
ного матеріалізму — заг. соціоло¬ 
гічної теорії марксизму — дало 
змогу органічно поєднати матеріа¬ 
лізм і діалектику, утвердити і по¬ 
слідовно провести діалектичну кон¬ 
цепцію розвитку на матеріалістич¬ 
ній основі, науково розв’язати 
осн. питання Ф., питання логіки 
і теорії пізнання. Діалектичний 
матфіалізм подолав на мате¬ 
ріалістичній основі метафізич¬ 
не протиставлення онтології, гно¬ 
сеології і логіки. Матеріалістична 
діалектика є наукою про загаль¬ 
ні закони розвитку об’єктивної 
дійсності і, разом з тим, логікою і 
гносеологією. Вона вивчає заг. 
закони об’єктивної дійсності в їх 
відношенні до пізнання і мислення 
людини, закони пізнання — беру¬ 
чи до уваги його об’єктивний зміст 
— як узагальнений досвід всієї 
історії пізнання світу і практичної 
діяльності людини, форми і закони 
руху мислення— як «відображення 
об’єктивного в суб’єктивній свідо¬ 
мості людини» (Ленін В. 1. Повне 
зібр. тв., т. 29, с. 154). Діалектич¬ 
ний та істор. матеріалізм є таким 
чином системою принципово, нової 
ф., яка розв’язує онтологічні, гно¬ 
сеологічні, логічні та загальносо- 
ціологічні проблеми в нерозривній 
єдності і в якій матеріалізм і діа¬ 
лектика становлять єдину теорію 
заг. законів розвитку природи, 
суспільства і мислення, теорію, що 
дає єдино наук, світорозуміння, 
є заг. методом пізнання і революц. 
перетворення світу. Марксистсько- 
ленінська Ф. включає в свій пред¬ 
мет також історію Ф., знання якої 
дає змогу усвідомити закономір¬ 
ності розвитку філос. думки. В 
тісному зв’язку з діалектичним та 
істор. матеріалізмом і на його ос¬ 
нові розвиваються марксистсько- 
ленінські етика та естетика. 
Марксистсько-ленінська Ф. є сер¬ 

цевиною комуністичного світогля¬ 
ду, світоглядно-методологічною ос¬ 
новою революційно-перетворюючої 
практики та сучас. наук, пізнан¬ 
ня. Філос. ідеї Маркса — Енгель¬ 
са — Леніна творчо розвивають 
КПРС, ін. марксистсько-ленінські 
партії. XXVI з’їзд партії, Червне¬ 
вий (1983) пленум ЦК КПРС вису¬ 
нули перед рад. філос. наукою 
важливі завдання дальшої роз¬ 
робки проблем діалектичного та 
істор. матеріалізму як світогляд¬ 
ного й методологічного фундамен¬ 
ту наук, пізнання природи і сус¬ 
пільства, як єдино наук, методу 
перетворення дійсності й управлін¬ 
ня соціальними процесами, дослід¬ 
ження діалектики сучас. соціаль¬ 
них процесів і соціально-філос. 
проблем розвинутого соціалістич¬ 
ного суспільства, соціалістичного 
способу життя, становлення без¬ 
класової структури суспільства, 
формування нової людини, філос. 
проблем світогляду і культури, ло¬ 
гіки і методології сучас. наук, піз¬ 
нання тощо. Марксистсько-ленін¬ 
ська філософія, як і ін. складові 
частини марксизму — політична 
економія, науковий комунізм, — 
є наук, основою політики КПРС і 
Рад. д-ви. Керуючись діалектико- 
матеріалістичним світоглядом і ме¬ 
тодом, партія розробляє внутр. і 
зовн. політику, визначає і здійс¬ 
нює програму розвитку соціалі¬ 
стичного суспільства, формує у 
трудящих наук, комуністичний 
світогляд, веде боротьбу проти різ¬ 
них форм сучас. бурж. ідеології, 
зокрема антикомунізму. В УРСР 
н.-д. роботу в галузі філософії 
ведуть Філософії інститут АН 
УРСР, Інститут історії партії 
при ЦК Компартії України — 
філіал Інституту марксизму-ле¬ 
нінізму при ЦК КПРС, філос. ф-т 
Київ, ун-ту, відповідні кафедри 
вузів. Видається журн. «Філософ¬ 
ська думка*. 
Літ.: Маркс К. і Енгельс Ф. Твори, 
т. 1-49. К., 1958-82; Ленін В. І. 
Повне зібрання творів, т. 1—55. К., 
1969—75; КПСС в резолюциях и ре- 
шениях сьездов, конференций и 
пленумов ЦК, т. 1-14. М., 1970-83; 
Матеріали XXVI з’їзду КПРС. К., 
1981; Матеріали Пленуму Центрально¬ 
го Комітету КПРС, 14—15 червня 1983 
року. К., 1983; История философии, 
т. 1—6. М., 1957—65; Антология миро- 
вой философии, т. 1—4. М., 1969— 
72; История марксистской диалекти- 
ки, кн. 1—2. М., 1971—73; Кратний 
очерк истории философии. М., 1981; 
Диалектический и исторический мате- 
риализм — философская основа ком- 
мунистического мировоззрения. К., 
1977; Современная буржуазная фило- 
софия. М., 1978; Основи марксистско- 
ленинской философии. М., 1982; Фе- 
досеев П. Н. Коммунизм и филосо- 
фия. М., 1971; Шинкарук В. И. Един- 
ство диалектики, логики и теории 
познания. К., 1977; Практика. Позна- 
ние. Мировоззрение. К., 1980; Афана- 
сьев В. Г. Основи философских зна¬ 
ний. М., 1981; Философский знцик- 
лопедический словарь. М., 1983. 

В. І. Шинкарук, 
О. І. Яценко. 

•«ФІЛОСОФІЯ ЖИТТЯ»—суб’єк- 
тивно-ідеалістичний напрям у 
бурж. філософії, що виник у 60— 
70-х рр. 19 ст. як прояв ірраціона¬ 
лізму і нігілізму. У «Ф. ж.» виді¬ 
лилися кілька течій, що різняться 
інтерпретацією вихідного поняття 
— «життя» як граничної основи 
буття, свідомості і наук, пізнання. 



Найреакційніша з них (А. Шопен- 
гауер, Ф. Ніщие, Л. Клагеста ін.), 
протиставляючи органічну ціліс¬ 
ність життя розчленованим інсти¬ 
тутам бурж. цивілізації, біологіч¬ 
ну силу — розумові, справила знач 
ний вплив на формування ідеоло¬ 
гії фашизму. Метафіз. заперечен¬ 
ня соціального значення природо¬ 
знавства і техніки деякими пред¬ 
ставниками «Ф. ж.» (В. Діль- 
тей, Г. Зіммель, О. Шпенглер, 
X. Ортега-і-Гасет та ін.) приве¬ 
ло їх до розробки інтуїтивістської 
методології наук про культуру. 
Результатом розвитку осн. течій 
«Ф ж.» було їхнє самозаперечен¬ 
ня, що виявилося в проповіді елі¬ 
тарності, містики та міфотворчос¬ 
ті. В дальшому переосмислення 
суперечливих підсумків осн. течій 
Чф. ж.» було покладено в основу 
екзистенціалізму, персоналізму, 
філософської герменевтики. 

Є. К. Бистрицький. 
ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ — галузь 
філос. знання, предметом якої 
є виявлення закономірностей істор. 
процесу, вивчення специфіки, при¬ 
роди та форм істор. пізнання, а та¬ 
кож з’ясування сенсу і спрямова¬ 
ності історії людства. Термін чфі- 
лософія історії» вперше застосу¬ 
вав Вольтер. Проте перші спроби 
осмислення закономірностей істор. 
прогресу започатковані на Ста- Йод. Сході і в Греції (Сима Цянь, 

\олі6ій та ін.) і виходили з уявлень 
про історичний коловорот. За се¬ 
редньовіччя Ф. і. перетворилася 
на теологію історії (Августин Бла¬ 
женний та ін.). Однак уже напри¬ 
кінці середньовіччя Ібн Хальоун 
вбачав причини соціального розвит¬ 
ку в кліматичних умовах і мате¬ 
ріальному виробництві. Значним 
поштовхом у розвитку Ф. і. 17—18 
ст. були історичного коловороту 
теорія Дж. Віко, ідея соціального 
прогресу, що її розвивали Вольтер, 
А. Р. Ж. Тюрго, Ж. А. Кондорсе та 
ін. Значний внесок у и розробку 
проблем Ф. і. зробили Й. Г. Гер- 
дер (ідея єдності й різноманітнос¬ 
ті культурно-істор. процесу), 
Ш. Л. Монтеск’є, Ж. Ж. Руссо 
(обгрунтування впливу на людину 
природних і соціальних умов), 
Г. В. Ф. Гегель (діалектична кон¬ 
цепція розвитку і логіко-теор. об¬ 
грунтування єдності всесвітньої 
історії, щоправда, на ідеалістичній 
основі). В сучас. бурж. Ф. і. най¬ 
поширенішими є концепції багато¬ 
лінійного розвитку цивілізацій (О. 
Шпенглер, А. Д. Тойнбі), техно¬ 
кратичні (Р. Арон, У. У. Ростоу, 
Д. Белл) і теологічні (М. О. Бер- 
дяєв, П. Тейяр де Шарден). К. 
Маркс і Ф. Енгельс, розробивши 
матеріалістичне розуміння історії, 
теорію суспільно-економічних фор¬ 
мацій, подолали обмеженість до- 
марксист. концепцій Ф. і. Знач¬ 
ний внесок у розробку марксист. 
Ф. і. зробив В. 1. Ленін (див. 
Марксизм-ленінізм). У марксист¬ 
сько-ленінській філософії пробле¬ 
ми Ф. і. розглядаються в межах 
історичного матеріалізму, який 
власне є марксистсько-ленінською 
філософією історії. 

А. М. Феоктистов. 
ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ, куль- 
турфілософія — галузь буржуаз¬ 
ної філософії, що досліджує спе¬ 
цифіку становлення культури, її 

сутність і значення, а також особ¬ 
ливості й закономірності культур¬ 
но-історичного процесу. Як проб¬ 
лема антиномії культури і приро¬ 
ди, моралі і політики Ф. к. зароди¬ 
лася ще в античній філософії 
(софісти, кініки, стоїки). В епоху 
Відродження закономірності роз¬ 
витку культури досліджувались 
у філософії історії Дж. Віко, 
почасти в працях /Іеонардо да Він- 
чі. Значне місце розробці Ф. к. 
приділило франц. Просвітитель¬ 
ство, зокрема Ж. Ж. Руссо, який 
протиставляв природу культурі 
й цивілізації. В працях Г. Е. Лес- 
сінга, Й. Г. Гердера, Ф. Шіллера 
і Й. В. Гете ф. к. розглядалась 
як вчення про різні етапи й типи 
культури. В нім. романтизмі 
(див. Романтизм у філософії) 
Ф. к. відокремилася у відносно 
самостійну галузь філософії, пред¬ 
метом якої є проблема співвідно¬ 
шення загальнолюдської та окре¬ 
мих нац. культур. Згодом ця 
проблема (М. Я. Данилевський, 
О. Шпенглер) трансформувалася в 
теорію замкненого розвитку куль¬ 
тур, їхньої взаємонепроникності. 
Ф. к. нім. романтизму вплинула 
на розвиток герменевтики, а та¬ 
кож ірраціоналістичної концепції 
культури у «філософії життя», де 
культура й цивілізація протистав¬ 
лялись одна одній як живе і меха¬ 
нічне. В кін. 19 — на поч. 20 ст. Ф. 
к. розроблялась у неокантіанстві 
(символічна концепція Е. Кассіре- 
ра, ціннісна теорія культури В. 
Віндельбанда і Г. Ріккерта). Ни¬ 
ні Ф. к. досліджується гол. чин. 
у межах т. з. культурології, що 
спирається як на осн. філос. течії 
{прагматизм, екзистенціалізм, 
структуралізм, неотомізм та ін.), 
так і на соціологію, етнографію й 
психоаналіз. Відповідно до цього в 
бурж. культурології поряд з влас¬ 
не Ф. к. (А. Тойнбі, М. Хайдег- 
гер, X. Ортега-і-Гасет, К. Ясперс) 
можна виділити як відносно само¬ 
стійні напрями соціологію куль¬ 
тури (М. Горкгаймер, Т. Адорно, 
Г. Маркузе, Ю. Хабермас) і куль¬ 
турну антропологію (Б. Малинов- 
ський, К. Леві-Строс, Е. Фромм та 
ін.). Незважаючи на наявність 
великої кількості напрямів і шкіл, 
бурж. Ф. к. через свою методоло¬ 
гічну обмеженість, ідеалістичне 
розуміння історії людської куль¬ 
тури та заперечення її класового 
змісту не змогла розв’язати по¬ 
ставлені нею проблеми. В марк- 
сизмі-ленінізмі культурно-філос. 
проблематика розглядається істор. 
матеріалізмом, а також марксист.- 
ленінською теорією культури, 
предметом якої є дослідження 
культури як особливого сусп. яви¬ 
ща, пізнання найзагальніших зако¬ 
нів її розвитку і специфічних зако¬ 
нів становлення в умовах комуні¬ 
стичної формації. 

А. М. Феоктистов. 

ФІЛОСОФІЯ НАУКИ — 1) Тер¬ 
мін для позначення філос. проб¬ 
лем розвитку науки. 2) Сукупність 
філос. концепцій науки. 3) У спе¬ 
ціальному значенні — істор. на¬ 
прям в англо-амер. методології на¬ 
уки, що виник у 50—60-х рр. 20 
ст. внаслідок докорінної ломки 
принципів неопозитивізму та уза¬ 
гальнення даних науково-техніч¬ 
ної революції. Мета Ф. н.— дослі¬ 

дження трансформацій у струк¬ 
турі природознавства у зв’язку 
з культурно-істор., психологічни¬ 
ми та теор. передумовами (пара¬ 
дигмами) наук, діяльності. У ф. 
н. розрізняють, зокрема, револю- 
ціоністську і еволюціоністську ін¬ 
терпретацію науки. Революціо- 
ністське тлумачення (Т. Кун, П. 
Фейєрабенд та ін.) виходить з 
постулату унікальності та несу¬ 
мірності парадигм фундаменталь¬ 
них теорій, історія яких подається 
як сума довільних стрибків від 
одного розуміння світу ДО ІНШОГО. 

Навпаки, еволюціоністські концеп¬ 
ції Ф. н. (С. Тулмін та ін.) визна¬ 
ють існування і поступове удоско¬ 
налення заг. для науки світогляд¬ 
них ідей. Незважаючи на спроби 
деяких учених (І. Лакатоса та ін.) 
подолати ці крайності суб’єктивіз¬ 
му та ідеалізму у поглядах на 
розвиток науки за допомогою більш 
гнучкої концепції зміни н.-д. про¬ 
грам у науці, бурж. Ф. н. лиша¬ 
ється осторонь єдино вірного ма¬ 
теріалістичного розуміння історії 
пізнання як діалектики абсолют¬ 
ної і відносної істини, переходу 
кількісних змін у якісні, єдності 
і боротьби протилежностей. 
Літ.: Кун Т. Структура научньїх ре- 
волюций. Пер. с англ. М., 1975; 
Структура и развитие науки. Пер. с 
англ. М.. 1978. 

Є. К. Бистрицький. 

ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛ0- 
ГІЯ — в широкому розумінні — 
філос. вчення про сутність люди- 
ни, у вузькому — течія в сучас. 
бурж. філософії, представники 
якої, ідеалістично інтерпретуючи 
дані біології, антропології, психо¬ 
логії, соціології, етнології тощо, 
тлумачать сутність людини в дусі 
«філософії життя», феноменоло¬ 
гії, екзистенціалізму. Ф. а. виник¬ 
ла в 20-х рр. 20 ст. як вчення про 
відмінності в способі існування лю¬ 
дини і тварини. Її засновник — ні¬ 
мецький філософ М. Шелер вбачав 
цю відмінність у здатності людини 
перетворювати об’єктивну дій¬ 
сність на «чисту духовність», інші 
представники Ф. а.— в «ексцен¬ 
тричності» (Г. Плеснер), біоло¬ 
гічній «недостатності» (А. Ге- 
лен), у здатності творити і вод¬ 
ночас бути витвором культури 
(Е. Ротгаккер, М. Ландман), 
«спрямованості до бога» (Г. Е. Хенг- 
стенберг) тощо. Для всіх концепцій 
Ф. а. характерний метафіз. під¬ 
хід до людини, природа якої є 
нібито сталою і незмінною, людина 
розглядається переважно як ізо¬ 
льована, позасоціальна істота. На 
противагу Ф. а. марксистсько-ле¬ 
нінська філософія розглядає сут¬ 
ність людини як сукупність усіх 
суспільних відносин. 

М. Д. Решетник. 

«філософська д?мка» — 
науково-теоретичний журнал Ін¬ 
ституту філософії АН УРСР. Ви¬ 
ходить у Києві з 1969 6 раз на рік. 
Засн. 1927. В 1927—33 видавався 
під назвою «Прапор марксизму- 
ленінізму». В 1934 об’єднався з 
журн. «Економіст-марксист»; мав 
назву «Під марксо-ленінським пра¬ 
пором». У 1937—68 не видавався. 
Журнал висвітлює проблеми діа¬ 
лектичного та істор. матеріалізму, 
наук, комунізму, історії філософії, 
етики, естетики, дає критичний 
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Філярії. Рагаїііагіа 
тиШраріїїоза: 
1 — загальний вигляд 
(натуральна величина); 
2 — головний кінець; 
3 і 4 — хвостовий кі¬ 
нець самця і самки. 

Фільтр бактеріальний: 
1 — свічка 
Шамберлана; 
2 — свічка 
Беркефельда; 
3 — апарат Зейтца 
(відкритого типу) для 
фільтрування під ва¬ 
куумом; а — рідина, 
що фільтрується, б — 
фільтр. 

аналіз сучасної буржуазної фі¬ 
лософії, соціології тощо. 
«ФІЛОСОФСЬКИЙ КАМІНЬ» — 
за середньовіччя в алхімії фанта¬ 
стична речовина, яка нібито здатна 
перетворювати звичайні метали на 
благородні, зцілювати всі хвороби, 
повертати молодість. Перенос¬ 
но — символ пошуків чогось не¬ 
існуючого. 
«ФІЛОСОФСЬКІ ЗОШИТИ» — 
збірник конспектів, зауважень, 
виписок, начерків, нотаток В. І. 
Леніна з філос. питань за 1895— 
1920. Вперше опубліковані 1929— 
ЗО в IX і XII <Ленинских сборни- 
ках>. До складу «Ф. з.» входять 
конспекти книг К. Маркса і Ф. 
Енгельса <Святе сімейство», Л. 
Фейербаха «Лекції про суть релі¬ 
гії», «Виклад, аналіз і критика 
філософії Лейбніца», Г. В. Ф. Ге- 
геля «Наука логіки», «Лекції з 
історії філософії», «Лекції з філо¬ 
софії історії», Ф. Лассаля «Філо¬ 
софія Геракліта Темного з Ефесу», 
Арістотеля «Метафізика» та ін., 
замітка «План діалектики (логі¬ 
ки) Гегеля», фрагмент «До питан¬ 
ня про діалектику», нотатки з ряду 
книг з природознавства тощо. Хоч 
«Філософські зошити» не є завер¬ 
шеним твором, вони являють со¬ 
бою струнку систему філос. ідей, в 
центрі якої стоять проблеми діа¬ 
лектичного матеріалізму. «Ф. з.» 
пройняті духом войовничої пар¬ 
тійності. В. І. Ленін особливу ува¬ 
гу приділив історії філософії, 
показавши, що вона є історією бо¬ 
ротьби матеріалізму та ідеалізму, 
а також проблемі матеріалістич¬ 
ного розв’язання основного питан¬ 
ня філософії, відмінності діалек¬ 
тичного матеріалізму від усіх ін. 
форм матеріалізму. В. І. Ленін 
дав глибоке визначення діалекти¬ 
ки, сформулював основи марксист, 
розуміння логіки та її категорій, 
дав характеристику діалектичного 
процесу пізнання, вчення про су¬ 
перечності як ядро діалектики, 
висунув надзвичайно важливе по¬ 
ложення про єдність діалектики, 
логіки і теорії пізнання. Аналізу¬ 
ючи діалектику як логіку і теорію 
пізнання, В. І. Ленін дійшов важ¬ 
ливого висновку про те, що роздво¬ 
єння єдиного і пізнання супереч¬ 
ливих частин його є суттю діалек¬ 
тики. В. І. Ленін виділяє єдність 
і боротьбу протилежностей як 
ядро логічної структури діалек¬ 
тики, елементами якої є закони, 
категорії тощо. Надзвичайно 
важливе методологічне значення 
має положення про дві концепції 
розвитку — метафізичну й діалек¬ 
тичну. В. І. Ленін розвинув вчен¬ 
ня К. Маркса і Ф. Енгельса про 
практику як критерій істини. 
В нотатках з приводу книги з при¬ 
родознавства В. І. Ленін підкрес¬ 
лює значення діалектичного мате¬ 
ріалізму як єдино наук, методоло¬ 
гії. «Ф. з.» поряд з <Матеріаліз¬ 
мом і емпіріокритицизмом» на¬ 
лежать до провідних філос. праць 
В. І. Леніна, мають величезне теор. 
й політ, значення. 
ФІЛОСОФСЬКІ П Р О БЛ £ М И 
ПРИРОДОЗНАВСТВА — проб¬ 
леми, що виникають у процесі ре- 
волюц. зрушень у природничих 
науках і для розв’язання яких не¬ 
обхідно застосувати методи філо¬ 
софської науки. 

Розв’язання Ф. п. п. сприяє, з 
одного боку, дальшому розвитко¬ 
ві природничих наук, з іншого — 
конкретизації та збагаченню прин¬ 
ципів і категорій наукової філо¬ 
софії. 
Ф. п. п. у власному розумінні сло¬ 
ва виникли після створення першої 
природничонаук. моделі — меха¬ 
ніки Ньютона і першої природни- 
чо-наук. моделі природи — меха¬ 
нічної. Ф. п. п. завжди були аре¬ 
ною ідейної боротьби двох осн. 
філос. напрямів —матеріалізму та 
ідеалізму. Глибокий аналіз Ф. п. 
п. 19 ст. з позицій діалектичного 
матеріалізму дано у працях Ф. 
Енгельса <Анти-Дюрінг> і «Діа¬ 
лектика природи». Вже на поч. 
революції у фізиці на рубежі 19 
— 20 ст. перед ученими постали 
такі проблеми: а) чи є матеріаль¬ 
ною і єдиною за своєю сутністю 
навколишня природа, чи є вихід¬ 
ною субстанцією матерія або енер¬ 
гія, чи не «зникає матерія» у зв’яз¬ 
ку з відкриттям таких ефектів, як 
перетворення атомів хім. елемен¬ 
тів, відкриття електромагнітної 
маси електрона, яка не є незмін¬ 
ною величиною, тощо; б) чи дає 
природознавство в кінцевому під¬ 
сумку об’єктивне знання про при¬ 
роду, якщо так радикально зміню¬ 
ються його фундаментальні уяв¬ 
лення і поняття (маса, простір, 
час та ін.), які до того вважали¬ 
ся абсолютними, незмінними, під¬ 
твердженими експериментом. 
Глибоке розв’язання цих Ф. п. п. 
дано в праці В. І. Леніна «Мате¬ 
ріалізм і емпіріокритицизм». У 
ході дальших революц. перетво¬ 
рень у природничих науках вини¬ 
кають нові проблеми філос. харак¬ 
теру, які певною мірою є конкре¬ 
тизацією і розвитком тих Ф. п. п., 
які постали перед природознавця¬ 
ми на рубежі 19 — 20 ст. Серед 
них, зокрема, питання про те, чи 
можна одержати об’єктивне знан¬ 
ня, якщо спиратися на методи фізи¬ 
ки 20 ст., де визначеність ряду важ¬ 
ливих фіз. характеристик дослід¬ 
жуваних об’єктів має смисл лише 
у співвідношенні з певним класом 
вимірювальних засобів. Ця ж проб¬ 
лема виникла під час біол. дослід¬ 
жень на молекулярному рівні, де 
вимірювальні засоби справляють 
істотний вплив на поведінку дослід¬ 
жуваних об’єктів. Правильне роз¬ 
в’язання цієї проблеми неможливе 
без звернення до діалектико-мате- 
ріалістичної філософії, яка пока¬ 
зує, як може поєднуватися об’єк 
тивність наук, знань з їхньою мак¬ 
симальною гнучкістю і рухливістю. 
Вагомий внесок у розробку Ф. п. п. 
зробили рад. філософи і вчені- 
природознавці О. Д. Александ- 
ров, В. А. Амбарцумян, П. К. Ано- 
хін, М. П. Дубинін, Б. М. Кедров, 
М. Е. Омеляновський та ін. До 
Ф. п. п. належать і питання про 
конкретні пізнавальні основи ефек¬ 
тивності матем. абстракцій у при¬ 
родничих науках, про роль ек¬ 
сперименту, з одного боку, і 
матем. абстракцій, з іншого, в роз¬ 
витку природничонаук. пізнання 
дійсності. Вивчаються тенденції 
дальшого розвитку природознавст¬ 
ва в цілому і окремих його розді¬ 
лів, зокрема, якщо врахувати, що 
об’єктами досліджень провідної 
галузі природознавства — фізики 

стали не лише недоступні безпосе¬ 
редньому спостереженню фіз. яви¬ 
ща (елементарні частинки та їхня 
структура), а й космічні явища, ду¬ 
же відмінні від тих, що існують у 
земних умовах і в умовах Галак¬ 
тики. Ф. п. п. включають і питан¬ 
ня, пов’язані з дослідженням спе¬ 
цифіки революц. зрушень в астро¬ 
номії, біології, де широко викори¬ 
стовуються фіз. методи досліджен¬ 
ня, з виявленням форм і співвід¬ 
ношень взаємозв’язку, взаємопро¬ 
никнення методів математики, фі¬ 
зики, астрономії, хімії, біології, 
кібернетики, а також особливостей 
процесів диференціації та інтегра¬ 
ції природничонаук. знання на 
сучас. етапі його розвитку. 
^ _ П. С. Диьилевий. 
ФІЛОФОРА (РЬуІІорЬога) — рід 
червоних водоростей родини фі- 
лофорових. Слань має вигляд про¬ 
стої чи розгалуженої, часто куче¬ 
рявої по краях пластинки до 50 см 
завдовжки. Відомо 6л. 15 видів, 
пошир, у морях теплих і помірних 
областей. Деякі види, напр., РЬ. 
пегуоза, дуже поширені в Чорно¬ 
му морі, особливо в пн.-зх. його 
частині, де Ф. утворює значні за¬ 
рості (філофорове поле Зернова). 
З Ф. добувають агароподіону ре¬ 
човину — агароїд. Іл. див. до ст. 
Водорості, т. 2, с. 352—353. 
ФІЛОХІНОНИ (від грец. 
— листок і хінони) — жиророз¬ 
чинні вітаміни групи К, дуже по¬ 
ширені в рослинному світі. Мають 
протигеморагічну, або коагуляцій- 
ну, дію, зокрема беруть участь 
в утворенні протромбіну і сприя¬ 
ють нормальному зсіданню крові. 
Розрізняють вітамін К1 (власне 
філохінон) та К2 (фарнохінон), а 
також їх синтетичні аналоги (напр., 
вікасол). Вітамін К, одержано 
вперше з зелених листків (звідси 
назва всієї групи) люцерни. До 
організму людини Ф. надходять 
з рослинною їжею (шпинат, цвітна 
капуста, зелені помідори) та як 
продукт мікрофлори кишечника. 
Недостача Ф. в організмі виникає 
гол. чин. у зв’язку з порушенням 
його всмоктування в кишечнику. 
Застосовують при жовтяниці, ге¬ 
патитах (гострих та хронічних), 
а також при підготовці хворих до 
операцій та в післяопераційний пе¬ 
ріод для запобігання кровотечам 

Н. І. Нікітіна. 
ФІЛС — дрібна розмінна монета, 
.дорівнює ‘/юсе динара Бахрейну, 
Йорданії, Іраку, Кувейту та На¬ 
родної Демократичної Республіки 
Йємен; 7 юо ріала Йєменської 
Арабської Республіки; 7юо дир- 
хама Об’єднаних Арабських Емі¬ 
ратів. 
ФІЛДНСЬКИИ Микола Григоро¬ 
вич [7 (19).XIІ 1873, с. Попівка, те¬ 
пер Миргородського р-ну Полтав. 
обл.— 12.1 1938] — укр. поет. 
Закінчив Моск. ун-т. За фахом — 
геолог, спеціаліст у галузі буд. 
матеріалів. Після 1917 завідував 
агрошколою на Полтавщині, пра¬ 
цював у музеях Харкова та За¬ 
поріжжя. Збірки віршів «Лірика» 
(1906), «Саіепсіагіит» (1911) поз¬ 
начені занепадницькими мотивами, 
містикою. М. Коцюбинський різ¬ 
ко критикував першу збірку Ф. У 
рад. час Ф. переборов декадентсь¬ 
кі впливи і виступив з книжкою 
«Цілую землю» (1928), пройнятою 
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філософією життєствердження. 
Опублікував ряд праць з геології, 
будівництва, питань мистецтва. 

С. А. Крижанів ський. 
ФІЛЯРІАТбЗИ, філяріози — за¬ 
хворювання людини і тварин з 
групи гельмінтозів, спричинювані 
нематодами — філяріями. Пере¬ 
носники — членистоногі (комарі, 
гедзь та ін.). Ф. виявляються га¬ 
рячкою, шкірним висипом і вираз¬ 
ками, запаленням лімфатичних 
судин, слоновістю рук, ніг, мошон¬ 
ки, ураженням очей тоща Залеж¬ 
но від виду збудника і клініки 
захворювання у людини розрізня¬ 
ють кілька видів Ф.: вухереріоз 
(в осн. уражується лімфатична си¬ 
стема), бругіоз (природно-вогни¬ 
щевий гельмінтоз з клінічною кар¬ 
тиною, близькою до вухереріозу), 
онхоцеркози (для них характерне 
утворення вузлів під шкірою й 
ураження органів зору) та ін. За^ 
хворювання на Ф. дуже поширені 
в країнах Африки, Азії, Пд. Аме¬ 
рики тощо; в СРСР у людей не зу¬ 
стрічаються. Лікування: ди- 
тразин, антрипол, десенсибілізую¬ 
чі речовини тощо. 
ФІЛЯРІЇ, нитянки (Рііагіісіае) — 
родина паразитичних круглих чер¬ 
вів. Тіло (довж. 0,4—100 см) нит- 
ковидне або волосовидне. Живуть 
в замкнених порожнинах і ткани¬ 
нах тіла людини та хребетних тва¬ 
рин (за винятком риб і круглоро¬ 
тих). Розвиваються з участю про¬ 
міжних хазяїв — кровосисних ко¬ 
мах, які заражаються Ф. при ссан¬ 
ні крові хворого остаточного (де¬ 
фінітивного) хазяїна. Зараження 
остаточного хазяїна відбувається 
через шкіру або при заковтуванні 
інвазованих комах. Відомо понад 
80 видів Ф., поширених здебіль¬ 
шого в теплих кліматичних зонах. 
В СРСР трапляється 6л. ЗО видів. 
Ф. спричинюють небезпечні хво¬ 
роби — філяріатози, напр., ву¬ 
хереріоз, або слонову хворобу, у 
людини, онхоцеркози у коней, 
великої рогатої худоби, парафіля- 
ріоз у коней. В. П. Коваль. 
ФІЛЬВАРОК (польс. £о1\уагк, від 
нім. Уог\уегк — хутір) — у 14 — 
1-й пол. 19 ст. в Польщі, Литві, 
Білорусії, на Правобережній Ук¬ 
раїні комплекс земельних угідь, 
на яких феодал-поміщик вів влас¬ 
не господарство, застосовуючи в 
ньому дарову робочу силу селян- 
кріпаків. На Правобережній Укра¬ 
їні назву «фільварок» вживали до 
1917 щодо поміщицьких г-в. У 
Польщі ліквідовано з встановлен¬ 
ням нар. влади і проведенням 
агр. реформи 1944. 
ФІЛЬМ (від англ. Біт— плівка) 
— сукупність фотографічних зоб¬ 
ражень, послідовно розташованих 
на плівці, пов’язаних єдиним сюже¬ 
том і призначених для відтворен¬ 
ня на екрані; кінотвір (цілісний, 
розгорнутий в часі та просторі ху¬ 
дожній образ, втілений засобами 
кінематографічної виразності). В 
сучас. кінематографії розрізняють 
Ф.: художні (ігрові), мультиплі¬ 
каційні (див. Мультиплікаційне 
кіно), хронікально-документальні 
(див. Документальне кіно), науко¬ 
ві (див. Науково-дослідне кіно, 
Науково-популярне кіно, Техніко- 
пропагандистське кіно), навчаль¬ 
ні (див. Навчальне кіно), аматор¬ 
ські (див. Кіноаматорство). Окре¬ 

му групу становлять телевізійні 
Ф. (див. Телевізійне мистецтво). 
Художні Ф. поділяють також за 
жанрово-тематичними ознаками: 
кінокомедія, драма, вестерн, 
істор. Ф., пригодницький Ф. тощо. 
За способом знімання, особливос¬ 
тями використовуваної кінотехні- 
ки Ф. поділяються на «німі» (див. 
«Німе* кіно), звукові (див. Звуко¬ 
ве кіно), чорно-білі, кольорові 
(див. Кольорове кіно), широкоек¬ 
ранні (див. Широкоекранне кіно), 
широкоформатні (див. Широко¬ 
форматне кіно), панорамні (див. 
Панорамне кіно), стереоскопічні, 
поліекранні тощо; за тривалістю 
демонстрування — повнометраж¬ 
ні і короткометражні. Для створен¬ 
ня Ф. необхідні відповідна техні¬ 
ко-виробнича база (кіностудія), а 
також творча (до якої входять сце¬ 
нарист, режисер-постановник, опе¬ 
ратор, художник, композитор, ак¬ 
тори) та адміністративна групи. 

С. В. Тримбач. 

ФІЛЬМОГРАФІЯ (від фільм і 
грец. урафсо — пишу) — допоміж¬ 
на галузь кінознавства, яка вивчає 
методи і принципи характеристики 
фільмів у інформативно-довідко¬ 
вих і рекламних роботах. Ф. буває 
анотована (визначає тему, жанр, 
викладає зміст, дає коротку оцінку 
ідейно-худож. якостям фільму, 
а також вказує назву студії, мет¬ 
раж, кількість частин, дату вихо¬ 
ду на екран, склад знімальної 
групи, перелік акторів), хроноло¬ 
гічна (дає загальну картину випус¬ 
ку фільмів у країні) і тематична 
(містить матеріал для вивчення 
питань, пов’язаних з розробкою ок¬ 
ремих тем V кіномистецтві). 
ФІЛЬМОТЕКА (від фільм і грец. 
0і)кті— вмістище, сховище) — уста¬ 
нова (або відділ кіностудії), яка 
збирає і зберігає фільми, а також 
негативи, позитиви, фонограми, 
сценарії, монтажні листи тощо. Ф. 
в разі потреби здійснюють рес¬ 
таврацію фільмів, що зберігають¬ 
ся. Найбільша Ф. в СРСР — 
Держфільмофонд СРСР (з 1957 
входить до Міжнар. федерації кі- 
ноархівів — ФІАФ). У Радянсько¬ 
му Союзі існує широка мережа 
методично-навч. Ф., які діють при 
органах народної освіти. 
ФІЛЬбВ Дмитро Сидорович [н. 
13 (26). X 1903, с. Лозу ватка, тепер 
П’ятихатського району Дніпроп. 
обл.] — укр. рад. вчений рос- 
линознавець-селекціонер, чл. -кор. 
ВАСГНІЛ (з 1956), доктор с.-г. 
наук (з 1969), професор (з 1970). 
Член КПРС з 1950. В 1925 закінчив 
кол. Криворізький с.-г. ін-т. По¬ 
над 50 років працює в н.-д. уста¬ 
новах. З 1956 — заст. директора 
і зав. відділом агротехніки куку¬ 
рудзи Всесоюзного н.-д. ін-ту ку¬ 
курудзи (Дніпропетровськ), з 1975 
— наук, співробітник-консультант. 
Праці з питань технології вирощу¬ 
вання високих врожаїв, селекції і 
насінництва кукурудзи. Нагород¬ 
жений орденом Трудового Черво¬ 
ного Прапора, медалями. Держ. 
премія СРСР, 1950. 

Я. Л. Доценко. 

ФІЛЬТР (франц. іїііхе, від лат. 
їїіігшп — повсть) — 1) Пристрій 
(апарат) для фільтрування — роз¬ 
ділення рідинного або газового по¬ 
току і твердих домішок у ньому 
пропусканням крізь фільтруваль¬ 

ну перегородку (пористий матеріал 
чи виріб). Розрізняють Ф. рідинні 
і газові. В рідинних Ф. періодич¬ 
ної дії (ємнісних, листових, патрон¬ 
них, фільтр-пресах) фільтрування 
чергується із зневоднюванням, про¬ 
миванням, видаленням осаду та 
регенерацією фільтрувальної пере¬ 
городки. В рідинних Ф. безперерв¬ 
ної дії ці операції відбуваються 
незалежно одна від одної. Газові 
Ф. (вони діють безперервно) бу¬ 
вають батарейні (патронні, рукав¬ 
ні, мал., а) та з плоскою фільтру¬ 
вальною поверхнею (напр., шаром 
піску або кварцу на гратці) — дис¬ 
кові, стрічкові тощо. Див. та¬ 
кож Вакуум-фільтр. 2) Спору¬ 
да (резервуар), де пропусканням 
води крізь зернистий матеріал, 
укладений на дренажний шар, ви¬ 
даляють з неї завислі речовини. 
Ф. (мал., б) — складова частина 
водопровідних очисних станцій 
(див. Очищення води). Розрізня¬ 
ють Ф. відкриті, або безнапірні, й 
закриті, або напірні. їх поділяють 
на повільні (для очищування мало- 
каламутної води), швидкі (з попе¬ 
редньою коагуляцією домішок), 
надшвидкісні, попередні та вели- 
козернисті (для часткового прояс¬ 
нювання води). Див. також Біо¬ 
фільтр. 3) Пристрій, що пропус¬ 
кає або затримує звукові чи елек- 
тромагн. хвилі певної частоти 
(напр., світлофільтр, фільтр 
електричний). 4) Пристрій (апа¬ 
рат) для очищування розчинів від 
мінеральних солей, розділення на 
фракції полімерних іонів та ін. за 
допомогою іонітів. 5) Кілька ша¬ 
рів незв’язаних грунтів (їх укла¬ 
дають зі збільшенням розміру 
частинок грунту в напрямі філь¬ 
трації), якими захищають гідро- 
тех. споруди від фільтраційного 
деформування (Ф. зворотний, 
мал., в). В. Д. Семенюк. 

ФІЛЬТР БАКТЕРІАЛЬНИЙ — 
апарат для звільнення рідини від 
бактерій та ін. мікроорганізмів 
шляхом фільтрації. Рідина про¬ 
ходить крізь Ф. б. внаслідок роз¬ 
рідження, яке створюється по ін. 
бік фільтра, або внаслідок тиску 
на цю рідину. Ф. б. виготовляють з 
пористих матеріалів (напр., каолі¬ 
ну, інфузорної землі, азбесту, 
пресованого паперу, дрібнопорис- 
того скла) у вигляді свічок або 
дисків, які монтують на лійці. 
В таких Ф. 6. мікроорганізми ад¬ 
сорбуються на стінках пор, розмі¬ 
ри яких варіюють. У стерилізуючо¬ 
го (див. Стерилізація) Ф. б. діа¬ 
метр пор не більший 750 нм. 
Мембранні Ф. б. виготовля¬ 
ють з колодію, ацетилцелюлози, 
нітроцелюлози, ефірів целюлози. 
Затримка частинок на цих Ф. 6. 
відбувається в результаті малого 
розміру пор — 5—100 нм. За до¬ 
помогою мембранних Ф. 6. визна¬ 
чають також кількість мікроорга¬ 
нізмів в певному об’ємі рідини. 
ФІЛЬТР ЕЛЕКТРЙЧНИЙ — 
1) Пристрій, що розділяє електр. 
сигнали (коливання) довільних 
частот, пропускаючи (на вихід) 
лише ті з них, які належать до за¬ 
даної смуги пропускання частот. 
Є Ф. е.: нижніх частот (пропуска¬ 
ють коливання частотою від 0 до 
певної величини затримуючи 
інші); верхніх частот (пропускають 
коливання з частотами, вищими 

ФІЛЬТР 
ЕЛЕКТРИЧНИЙ 

Фільтри: 
а — газовий рукавний; 
6 — повільний для очи¬ 
щення малокаламутної 
води; 
в — зворотний в основі 
бетонної греблі; 
1 — тканинний рукав; 
2 — струєний механізм; 
3 — сітчастий фільтру¬ 
вальний пристрій; 4 — 
вентилятор; 5 — бун¬ 
кер; 6 — шар піску; 
7 — шар гравію; 8 — 
збірний колектор; 9 — 
дренажний отвір на 
водобої, заповнений ша¬ 
рами грунту (стрілка¬ 
ми показано напрям 
фільтрації). 

38' 
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Фільтри електричні: 
а — гребінчастий; 
б — шпильковий; 
1 — резонатор; 
2 — корпус 
(без кришки); 
3 — підстроювальний 
конденсатор. 

деякої величини {2, подавляючи 
коливання, нижчі цієї межі); сму¬ 
гово-пропускаючі, або смугові (ви; 
діляють коливання в інтервалі 
частої від іх до {2)> та смугово-за¬ 
тримуючі, або режекторні (про¬ 
тилежні за характеристиками сму¬ 
гово-пропускаючим фільтрам). За 
конструкцією і принципом дії 
розрізняють: І,С-фільтри (містять 
котушки індуктивності й електр. 
конденсатори), пасивні й активні 
КС-фільтри (з резисторами і кон¬ 
денсаторами, активні, крім того,— 
з підсилювачами електр. коли; 
вань), фільтри електромеханічні 
(на основі дискових або ін. резона¬ 
торів), п’єзоелектричні (напр., з 
п'єзокварцу або п’єзокераміки). 
Є Ф. е. (мал.)гребінчасті, шпиль¬ 
кові, цифрові (часто на інтеграль¬ 
них схемах) та ін. Ф. е. застосо¬ 
вують у системах багатоканально¬ 
го зв’язку, випрямлячах струму, 
радіоприймачах і радіопередава¬ 
чах, пристроях автоматики, теле¬ 
механіки, радіовимірювальної тех¬ 
ніки та ін. 2) Апарат, яким пром. 
газ очищають від завислих рідких 
або твердих домішок іонізацією і 
наступним осадженням їх на елек¬ 
тродах. Розрізняють Ф. е. з періо¬ 
дичним і безперервним видаленням 
частинок; мокрі (в них гази наси: 
чують вологою до точки роси) і 
сухі. Ступінь очищення ними га 
зів— до 99,9 % . Такі Ф. е. застосо 
вують на теплових електростанці¬ 
ях. металург, підприємствах. Див. 
також Г азоочищення. Золовлов¬ 
лювання. 
ФІЛЬТРАЦІЯ (франц. Шігаїіоп) 
— просочування, проціджування 
рідин або газів через порувате се¬ 
редовище (перегородку): грунт, ті¬ 
ло земляних і бетонних гребель, 
стінки і дно каналів тощо. Буває 
усталеною, або стаціонарною, і 
неусталеною, або змінною у часі. 
Швидкість усталеної Ф. пропор¬ 
ційна т. з. гідравлічному ухилу 
— величині зменшення напору на 
одиницю довжини шляху Ф. Вив¬ 
чення Ф. має велике практичне 
значення в гірничій справі, гідро¬ 
техніці, при видобуванні нафти, 
природних газів та ін. 
ФІЛЬТРАЦІЯ в геології — 
рух природних рідин і газів у по¬ 
ристих (або тріщинуватих) гірсь¬ 
ких породах. Залежить від ступеня 
проникності порід та властивостей 
рідин і газів (фіз.-хім. активності, 
в’язкості, густини тощо). Рух рі¬ 
дин 0підземних вод, нафти та 
ін.) відбувається при суцільному 
заповненні порожнин під діянням 
гідравлічного градієнта, рух газів 
— при наявності різниці їхнього 
тиску. Розрізняють ламінарну — 
у порах та дрібних тріщинах порід 
(див. Ламінарна течія) і турбу¬ 
лентну — у великих тріщинах 
і порожнинах (див. Турбулентна 
течія) форми Ф. Більш поширена 
ламінарна Ф. Вона характеризу¬ 
ється лінійною залежністю швид¬ 
кості Ф. від гідравлічного граді¬ 
єнта (закон Дарсі, або основний, 
лінійний закон Ф.). Залежно від 
режиму потоку Ф. може бути рів¬ 
номірною і нерівномірною, уста¬ 
леною й неусталеною. Визначають 
її в основному показниками філь¬ 
траційних витрат, швидкості і 
гідравлічного градієнта, фільтра¬ 
ційні властивості порід — показни¬ 

ками коефіцієнта Ф. (в гідрогео¬ 
логії) і коефіцієнта проникності 
(у нафтопромисловій геології). Ці 
показники застосовують у розра¬ 
хунках при обгрунтуванні водопо¬ 
стачання, проектуванні гідротех., 
гірничих та ін. споруд, видобуван¬ 
ні нафти і газу тощо. Вивчають 
Ф. гідрогеологія і гідравліка. 

П. Ю. Кущ. 

ФІЛЬТРІВНГ ФОРМИ БАКТЕ¬ 
РІЙ — бактерії, які проходять 
при фільтрації крізь дрібні по¬ 
ри фільтрів бактеріальних. Ф. 
ф. 6. властиві відсутність стабіль¬ 
ної клітинної оболонки, наявність 
пластичної цитоплазматичної мем¬ 
брани, що зумовлює поліморфізм, 
здатність до репродукції на без- 
клітинних поживних середовищах. 
До Ф. ф. 6. відносять мікоплазми 
і Ь-форми бактерій. Мікоплазми 
(за міжнар. класифікацією, 1974) 
належать до класу Моїіісиїез, 
представлені родами: Мусоріаз- 
ша, АсЬоІерІазта, Цгеаріазта, Апа- 
егоріазта, Зрігоріазта; залежно 
від ступеня зрілості мають розміри 
0,13—1,2 мкм. На поживних сере¬ 
довищах утворюють колонії (див. 
Колонії мікроорганізмів), що вро¬ 
стають в агар-агар. Більшість ви¬ 
дів потребує для росту стерини 
і білок. Наявність холестерину 
в мембранах мікоплазм споріднює 
їх з клітинами тварин. Мікоплаз¬ 
ми спричинюють ряд хвороб лю¬ 
дини, тварин, рослин. Ь-ф орми 
бактерій морфологічно подіб¬ 
ні до мікоплазм, але не споріднені 
з ними; мають розміри 0,2—50 
мкм. Майже всі патогенні бактерії 
здатні перетворюватися в організ¬ 
мі під впливом антимікробних ре¬ 
човин на Ь-форми. Відіграють пев¬ 
ну роль у виникненні хронічних 
патологічних процесів з млявим 
перебігом та чергуванням рециди¬ 
вів і ремісій (при пієлонефритах, 
туберкульозі та ін.). 

А. В. Руденко. 
ФІЛЬТРУВАЛЬНА СТАНЦІЯ — 
станція для очищення води (філь- 
труванням) від завислих у ній ре¬ 
човин. Розрізняють Ф. с. систем 
водопостачання і систем каналіза¬ 
ції. На водопровідних Ф. с. філь¬ 
труванню води передує (якщо ка¬ 
ламутність її понад 20 мг/л) від¬ 
стоювання (див. також Проясню¬ 
вання води). Щоб підвищити ефек¬ 
тивність очищення, завислі речо¬ 
вини попередньо укрупнюють, до¬ 
даючи до води реагенти і коагулян¬ 
ти (див. Коагуляція). На водо¬ 
провідних Ф. с. є найчастіше реа- 
гентне г-во, змішувачі, камери ре¬ 
акцій, відстійники, фільтри та 
резервуари для очищеної води. 
Якщо водоочисні споруди розмі¬ 
щують поряд з джерелом водопо¬ 
стачання, у складі Ф. с. передба¬ 
чаються також водозабірні спору¬ 
ди та насосні станції. Каналізацій¬ 
ні Ф. с. служать для збезводню¬ 
вання осаду, що утворюється при 
очищенні стічних вод. Такі Ф. с. 
обладнують вакуум-фільтрами, 
прес-фільтрами, мулоущільнюва- 
чами тощо. В. Д. Семенюк. 

ФГЛ ЬХН ЕРА ШЕЛЬФОВИМ 
ЛЬОДОВИК — шельфовий льо¬ 
довик у Зх. Антарктиді, на узбе¬ 
режжі Уедделла норя. Площа 93 
тис. км2. Товщина льоду від 200 
до 1000 м. Швидкість руху збіль¬ 
шується на Пн. від 100—200 до 

1200—1500 м на рік. Глиб, моря 
під льодовиком до 1000—1500 м. 
На льодовику діяли антарктичні 
станції Великобританії та США, 
з 1955 працює аргент. наук, стан¬ 
ція Хенераль-Бельграно, з 1975— 
рад. сезонна наук, станція Друж¬ 
на. Названий ім’ям нім. дослід¬ 
ника В. Фільхнера, який відкрив 
льодовик 1912. До 70-х рр. ця 
назва поширювалась і на льодовик, 
що лежить на Зх. від височини 
Беркнер (тепер — шельфовий льо¬ 
довик Ронне). Н. І. Барков. 
ФІЛЬЧАКОВ Павло Феодосійо- 
вич [11 (24).IX 1916, Петроград — 
17.VIII 1978, Київ] — укр. рад. 
математик, чл.-кор. АН УРСР 
(з 1964), засл. діяч науки УРСР 
(з 1976). Закінчив (1940) Київ, 
ун-т. З 1945 працював в Ін-ті ма¬ 
тематики АН УРСР (з 1960 — зав. 
відділом). Осн. наук, праці сто¬ 
суються теорії функцій комплекс¬ 
ної змінної, теорії фільтрації і 
обчислювальної математики. Ф. 
розробив метод послідовних кон¬ 
формних відображень і метод, 
що грунтується на тригонометрич¬ 
ній інтерполяції; ці методи дають 
змогу будувати відображення до¬ 
вільної заданої області з будь- 
якою наперед заданою точністю. 
Під керівництвом Ф. було створено 
ряд моделей електроінтеграторів. 
Держ. премія УРСР, 1970. 
ФІМбЗ (від грец. «рідшай; — стя¬ 
гування, стиснення) — природже¬ 
не або набуте звуження отвору 
крайньої плоті, що виявляється 
в неможливості відтягнути крайню 
плоть і відкрити головку статево¬ 
го члена. У новонароджених Ф. є 
фізіологічним явищем і лікуван¬ 
ня не потребує; звичайно до 2—3 
років життя зникає. Набутий Ф. 
виникає внаслідок запальних і ви¬ 
разкових процесів крайньої пло¬ 
ті або рубцювання її після поранен¬ 
ня. Різко виявлений Ф. може спри¬ 
чинитися до утруднення сечовиді¬ 
лення та ін. хворобливих явищ. 
Лікування природженого Ф. 
у дітей — промивання головки ста¬ 
тевого члена, розтягування край¬ 
ньої плоті. При набутому (рубцьо- 
вому) Ф. і значному природжено¬ 
му — оперативне втручання. 

/. Ф. Юнда. 

ФІНАЛ (італ. і’іпаїе, від лат. Б- 
піз — кінець) — 1) Кінець якоїсь 
події, справи, явища. 2) Заключна 
зустріч в спорт, змаганнях, що 
виявляє переможців. 3) Заключна 
частина циклічного музичного тво¬ 
ру (симфонії, сонати, концерту 
тощо), кожного акту опери, балету. 
ФІНАНСИ (франц. гіпапсез — 
кошти) — система екон. відносин, 
пов’язаних з нагромадженням, роз¬ 
поділом і використанням фондів 
грошових ресурсів. 
Ф. виникли в період розкладу 
первіснообщинного ладу, з появою 
держави. За капіталізму Ф. ви¬ 
користовуються бурж. д-вою для 
зміцнення панування класу капі¬ 
талістів, посилення експлуатації 
і гноблення трудящих мас. В про¬ 
цесі перерозподілу національного 
доходу через фінансову систему 
бурж. д-ва концентрує в своїх ру¬ 
ках все більшу частину грош. фон¬ 
дів і спрямовує їх для здійснення 
своїх функцій. Ф. бурж. д-ви зво¬ 
дяться майже виключно до бю¬ 
джетної системи (див. Бюджет 
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державний), екон. основу якої 
становлять податки з населен¬ 
ня (85—90 % бюджетних надхо¬ 
джень). За імперіалізму Ф. підпо¬ 
рядковуються інтересам монополі¬ 
стичного капіталу, зростають об¬ 
сяги держ. бюджетів, створюються 
спец, урядові грош. фонди, роз¬ 
ширюються позабюджетні асигну¬ 
вання тощо. З поглибленням за¬ 
гальної кризи капіталізму значно 
збільшились витрати на мілітари¬ 
зацію капіталістичної економіки. 
Гонка озброєнь, зростання витрат 
на утримання воєнних блоків, ка¬ 
ральних органів і держ.-бюрокра¬ 
тичного апарату спричинюють пе¬ 
ревищення витрат над доходами 
держ. бюджетів. Характерною ри¬ 
сою Ф. капіталістичних країн є 
швидке зростання бюджетних де¬ 
фіцитів. 
З метою скорочення бюджетного 
дефіциту уряди бурж. країн під¬ 
вищують податки з населення, вда¬ 
ються до надмірної емісії грошей 
паперових, внаслідок чого знижу¬ 
ються реальні доходи населення і 
зростає інфляція. За останні ЗО 
років заг. сума податків у Фран¬ 
ції зросла в ЗО раз, у ФРН — у 19, 
Великобританії — в 16, США — в 
14 раз. Щорічні темпи інфляції 
у США, Франції, Великобританії 
та Італії перевищують 13 %. В 
умовах зростання дорожнечі, ін¬ 
фляції трудящі капіталістичних 
країн змушені вдаватися до спо¬ 
живчого кредиту, що в свою чергу 
призводить до збільшення заборго¬ 
ваності, яка лягає важким тягарем 
на плечі широких мас населення. 
В умовах сучас. капіталізму Ф. 
активно використовуються імперіа- 
лістич. д-вами з метою держ.-моно¬ 
полістичного регулювання еконо¬ 
міки, збагачення монополій, роз¬ 
витку воєнно-промислового комп¬ 
лексу. Фінанс. механізм загострює 
суперечності між монополістичною 
буржуазією і всіма ін. класами, 
між різними групами фінанс. ка¬ 
піталу, між розвинутими капіта¬ 
лістичними країнами за сфери при¬ 
буткового прикладення капіталу, 
джерела сировини і ринки збуту. 
Докорінно змінюється екон. при¬ 
рода і соціально-політ. суть Ф. за 
соціалізму. Сусп. власність на за¬ 
соби вироби., механізм дії еконо¬ 
мічних законів соціалізму, особли¬ 
вий характер товарно-грош. від¬ 
носин, планомірний розвиток еко¬ 
номіки зумовлюють загальнонар. 
характер Ф. В соціалістич. суспіль¬ 
стві Ф.— це система екон. від¬ 
носин, за допомогою яких здійсню¬ 
ється планомірне утворення, роз¬ 
поділ і використання фондів грош. 
ресурсів для забезпечення розши¬ 
реного соціалістич. відтворення, 
підвищення матеріального та куль¬ 
тур. рівня народу і задоволення ін. 
потреб соціалістич. суспільства. 
В СРСР через Ф. здійснюється 
тер., внутрігалузевий і міжгалузе¬ 
вий розподіл і перерозподіл сукуп¬ 
ного суспільного продукту і нац. 
доходу в інтересах забезпечення 
планомірного і пропорційного роз¬ 
витку всього рад. суспільства, кож¬ 
ної з союзних і авт. республік, 
авт. округів, областей і районів. 
На всіх етапах соціалістичного 
будівництва науково обгрунтована 
політика в галузі Ф. активно спри¬ 
яла розвиткові продуктивних сил 

і вдосконаленню соціалістичних 
виробничих відносин, успішному 
здійсненню госп.-організаторської 
та культур.-виховної функції д-ви, 
зміцненню обороноздатності краї¬ 
ни, зростанню соціалістичного на¬ 
громадження для розвитку нар. 
г-ва, особливо важкої індустрії, 
зміцненню господарського розра¬ 
хунку і забезпеченню режиму еко¬ 
номії. В умовах розвинутого соціа¬ 
лізму посилилась роль Ф. у фор¬ 
муванні раціональної структури 
сусп. вироби., підвищенні ефектив¬ 
ності використання трудових, ма¬ 
теріальних і грош. ресурсів, у ра 
ціональному природокористуван¬ 
ні та розширенні екон., наук.-тех. 
та культур, зв’язків із зарубіж. 
країнами. Ф. виконують дві функ¬ 
ції — розподільну і контрольну. 
Розподіл і перерозподіл нац. дохо¬ 
ду здійснюються в різних формах 
і напрямах: між держ., кооп.- 
колг. і особистою власністю, ви¬ 
робничою і невиробничою сфера¬ 
ми, екон. районами, галузями 
нар. г-ва, всередині окремих га¬ 
лузей між підприємствами, об’єд¬ 
наннями і орг-ціями. Перерозпо¬ 
діляючи нац. доход за допомогою 
фінанс. платежів, д-ва забезпечує 
необхідними коштами потреби не¬ 
виробничої сфери, де нац. доход 
не створюється, залучає частину 
коштів колг.-кооп. підприємств, 
орг-цій і населення для задоволен¬ 
ня сусп. потреб; на основі міжга¬ 
лузевого, внутрішньогалузевого й 
тер. перегрупування грош. фондів 
досягається раціональніше викори¬ 
стання нагромаджень соціалістич¬ 
них підприємств, орг-цій, міжгосп. 
об’єднань, м-в і відомств. Конт¬ 
рольна функція здійснюється че¬ 
рез систему грош. відносин на всіх 
стадіях вироби, і розподілу сусп. 
продукту (див. Фінансовий конт¬ 
роль)- Фінанси СРСР об’єднують 
дві частини єдиної фінансової си¬ 
стеми: Ф. соціалістичних підпри¬ 
ємств, об’єднань, орг-цій, м-в, 
колгоспів, агропромислових комп¬ 
лексів, кооп. і громад, орг-цій; 
загальнодерж. Ф. (держ. бюджет, 
бюджет держ. соціального страху¬ 
вання, держ. майнове і особисте 
страхування, держ. кредит). Кож¬ 
на ланка фінанс. системи має свої 
специфічні екон. відносини. Ф. 
підприємств і галузей нар. г-ва без¬ 
посередньо пов’язані з процесом 
вироби., де створюються сукупний 
продукт і нац. доход. Вони є ба¬ 
зою загальнодерж. Ф. Діючи на 
основі госпрозрахунку, підпри¬ 
ємства та орг-ції за рахунок чисто¬ 
го доходу створюють грош. фонди 
розширення вироби, і фонди еко¬ 
номічного стимулювання (див. 
Фонд розвитку виробництва, 
Фонд соціально-культурних за¬ 
ходів і житлового будівництва, 
Фонд матеріального заохочення 
та ін.). Другу частину чистого до¬ 
ходу ці підприємства та орг-ції 
вносять до централізованих грош. 
фондів д-ви у формі податку з 
оборотуу платежів від прибутку 
тощо, для покриття загальнодерж. 
потреб. Ф. соціалістич. підпри¬ 
ємств, об’єднань, орг-цій і галузей 
нар. г-ва — це система екон., грош. 
відносин, що виникають всередині 
цих госп. органів, між ними, між 
підприємствами і їхніми вищестоя¬ 
щими ланками, з фінанс. системою 

при створенні різних грош. фондів 
і використанні їх у процесі плано¬ 
вого ведення г-ва на основі 
госпрозрахунку. Гол. призначен¬ 
ням загальнодерж. Ф. є створен¬ 
ня централізованих грош. фондів 
шляхом розподілу та перерозподі¬ 
лу нац. доходу для забезпечення 
потреб розширеного вироби., роз¬ 
витку невиробничої сфери і ство¬ 
рення загальнодерж. резервів. Се¬ 
ред ланок загальнодерж. Ф. про¬ 
відна роль належить держ. бюдже¬ 
ту СРСР. Відмітна риса рад. бюд¬ 
жету — формування його ресурсів 
переважно за рахунок доходів і на¬ 
громаджень соціалістич. г-ва. Так, 
у заг. сумі фінанс. ресурсів д-ви 
частка бюджетних коштів у дев’я¬ 
тій п’ятирічці становила 65 %, у 
десятій — 65,9 %. За рахунок 
коштів держ. бюджету СРСР фі¬ 
нансують розвиток загальносоюз¬ 
ного г-ва, витрати на оборону, зов¬ 
нішні економічні зв'язки СРСР 
та надається допомога респ. і 
місц. бюджетам з метою здійснен¬ 
ня ленінської нац. політики, вирів¬ 
нювання рівня екон. розвитку рес¬ 
публік, регіонів і досягнення на 
цій основі економічно обгрунтова¬ 
них пропорцій у розподілі нац. 
доходу та розміщенні продуктив¬ 
них сил країни. Складання, за¬ 
твердження, виконання держ. бюд¬ 
жету СРСР і розмежування його 
доходів і витрат між ланками бюд¬ 
жетної системи проводяться на 
основі принципів демократично¬ 
го централізму, єдності бюджетної 
системи і фінансової політики 
Рад. д-ви. Держ. бюджет УРСР, 
що є складовою частиною держ. 
бюджету СРСР, на 1984 затвердже¬ 
ний в сумі 28,0 млрд. крб. за до¬ 
ходами і 28,0 млрд. крб. за видат¬ 
ками. Надходження від соціалі¬ 
стичного г-ва становлять 25,3 млрд. 
крб. Осн. частина бюджетних ре¬ 
сурсів республіки спрямовується 
на фінансування розвитку нар. 
г-ва (14,4 млрд. крб.) і соціально- 
культур. заходи та науку (12,6 
млрд. крб. )• Згідно з постано¬ 
вою ЦК КПРС і Ради Міністрів 
СРСР «Про поліпшення плану¬ 
вання і посилення впливу госпо¬ 
дарського механізму на підвищен¬ 
ня ефективності виробництва і 
якості роботи» (1979) підвищуєть¬ 
ся роль перспективного фінанс. 
планування (див. Планування на¬ 
родного господарства). До складу 
п’ятирічного плану вводиться зве¬ 
дений фінанс. баланс з розподілом 
доходів і видатків за роками. Та¬ 
ким чином зведений фінанс. баланс 
стає органічною частиною держ. 
п’ятирічного плану. Перехід до 
перспективного фінанс. плануван¬ 
ня, запровадження довгострокових 
нормативів фондів заробітної 
плати, відрахувань від прибутку 
до бюджету і нормативів утворен¬ 
ня фондів економічного стимулю¬ 
вання значно розширює права 
галузей, міністерств, об’єднань, 
підприємств і орг-цій у роз¬ 
порядженні матеріальними і фі¬ 
нанс. ресурсами, посилює їхню 
екон. заінтересованість у досягнен¬ 
ні високих кінцевих показників 
господарювання. 

Літ.: Маркс К. Капітал, т. 1. Маркс 
К. і Енгельс Ф. Твори, т. 23; Ленін 
В. І. Капіталізм і податки. Повне зіб¬ 
рання творів, т. 23; Зверев А. Г. На- 
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ПОЛІТИКА 

Фінікова пальма фіні* 
коносна: 
1 — загальний вигляд; 
2 — стиглі плоди (фіні* 
ки) на дереві. 

циональньїй доход и финансьі СССР. 
М., 1970; Василик О. Д., Глущенко 
Н. Я. Государственнмй бюджет Укра- 
инской ССР. М., 1978; Справочник 
финансиста производственного обье- 
динения (предприятия). М., 1979; 
Финансьі капиталистических госу- 
дарств. М., 1980; Государственное 
страхование в социалистических стра- 
нах. М., 1981; Финансовьіе аспектьі 
управлення промьішленностью стран 
— членов СЗВ. М.. 1981; Финансьі 
социалистических государств. М., 
1982; Финансовьіе ресурси народно¬ 
го хозяйства. (Проблеми формирова- 
ния и использования). М., 1982; 
Народне господарство Української 
РСР у 1982 році. Статистичний що¬ 
річник. К., 1983. /. М. Галь. 

ФІНАНСОВА полГтика — су- 
купність заходів держави в галузі 
фінансів; складова частина еконо¬ 
мічної політики. Характер і со¬ 
ціальна спрямованість Ф- п. зу¬ 
мовлюються панівними виробни¬ 
чими відносинами, класовою при¬ 
родою і функціями д-ви. Ф. п. 
оурж. урядів спрямована на 
зміцнення приватної власності і 
посилення експлуатації трудящих. 
Найважливішим завданням Ф. п. 
в умовах держ. -монополістичного 
капіталізму є охорона і зміцнен¬ 
ня великої монополістичної влас¬ 
ності та дальше збагачення олігар¬ 
хії фінансової. Ф. п. в соціалістич¬ 
ному суспільстві являє собою су¬ 
купність фінанс. заходів, які здійс¬ 
нює д-ва через фінансову систему, 
спрямованих на проведення екон. 
політики. Грунтується на економіч¬ 
них законах соціалізму, випливає 
з екон. політики Комуністичної 
партії, здійснюється в інтересах 
усіх трудящих. Найважливіші те- 
ор. і практичні питання, пов’язані 
з проведенням Ф. п. в умовах со¬ 
ціалізму, розробив В. І. Ленін. 
Після перемоги Великої Жовтн. 
соціалістич. революції Ф. п. бу¬ 
ла спрямована на революц. лом- 
ку старої фінанс. системи, ство¬ 
рення і зміцнення соціалістичного 
способу вироби. Ф. п. відіграла ак¬ 
тивну роль у здійсненні соціалі¬ 
стичної індустріалізації країни і 
кооперативного плану В. І. Леніна, 
у проведенні культурної револю¬ 
ції, в забезпеченні перемоги рад. 
народу у Великій Вітчизн. війні 
1941—45. У післявоєнні роки Ф. п. 
сприяла швидкій відбудові та даль¬ 
шому піднесенню економіки, під¬ 
вищенню матеріального і культур, 
рівня життя народу. В умовах роз¬ 
винутого соціалізму важливу роль 
відіграє Ф. п. в зв’язку з удоско¬ 
наленням господарського механіз¬ 
му, розширенням госп. і фінанс. 
прав підприємств і орг-цій, підви¬ 
щенням наук, рівня планування 
народного господарства, посилен¬ 
ням екон. методів управління на¬ 
родним господарством. Ф. п. 
спрямована на розв’язання завдань 
щодо переведення економіки на 
інтенсивний шлях розвитку, підви¬ 
щення екон. ефективності соціа¬ 
лістичного вироби- і неухильного 
зростання нар. добробуту на осно¬ 
ві реалізації щльових комплексних 
програм, зокрема Продовольчої 
програми СРСР на період до 1990 
року. В. М. Федосов. 

ФІНАНСОВЕ ПРАВО — в СРСР 
галузь права, що регулює відно¬ 
сини по управлінню фінансами, 
які виникають у процесі планової 
акумуляції, розподілу, перероз¬ 

поділу і використання держ. кош¬ 
тів. Осн. джерелами норм Ф. п. є 
Конституція СРСР, конституції 
союзних і авт. республік, акти най¬ 
вищих органів держ. влади і управ¬ 
ління Союзу РСР, союзних і авт. 
республік, місц. Рад нар. депута¬ 
тів та їхніх виконкомів. Ряд цих 
питань регулюється інструкція¬ 
ми центр, та місц. фінанс. орга¬ 
нів, Держбанку СРСР, Будбанку 
СРСР. Норми Ф- п. взаємопов’я¬ 
зані, єдині й диференціюються в 
розділи та інститути залежно від 
змісту відносин, що регулюються 
ними. Норми ф. п. поділяються 
на заг. і особливі. Загальні за¬ 
кріплюють осн. принципи і методи 
фінанс. діяльності Рад. д-ви, вста¬ 
новлюють єдину фінанс. систему, 
форми і методи фінанс. контролю, 
регламентують компетенцію держ. 
органів у галузі фінансів. Особ¬ 
ливі норми регулюють ігоавовід- 
носини, що випливають з бюджет¬ 
ного права, доходів держ. бюдже¬ 
ту, видатків держ. бюджету, кре¬ 
диту державного, держ. особисто¬ 
го і майнового страхування; бан¬ 
ківського кредитування і розрахун¬ 
ків, грошового обігу, валютної 
монополії. Відносини, що склада¬ 
ються в процесі фінанс. діяльності 
Рад. д-ви і регулюються Ф- п., 
існують лише у формі правовідно¬ 
син, що мають державно-майно¬ 
вий (податки, позички тощо) і орг. 
(фінанс. контроль, планування) ха¬ 
рактер. Обов’язковим суб’єктом 
цих правовідносин виступає держ. 
орган (як правило, фінансовий або 
кредитний), наділений владними 
повноваженнями. Суб’єктами фі¬ 
нанс. правовідносин є також орга¬ 
ни держ- влади та управління, 
держ. підприємства, об’єднання й 
установи, кооп.-колг. орг-ції, під¬ 
приємства громадських організа¬ 
цій, колг. двори та окремі грома¬ 
дяни. 
Літ.: Воронова Л. К., Мартвяноь 
И. В. Советское финансовое право. 
К., 1983. Л. К. Воронова. 

ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ — ка- 
пітал, створений в результаті 
зрощування (злиття) монополіс¬ 
тичного промислового капіталу 
з капіталом банківських монопо¬ 
лій. Панування Ф- к.— одна з осн- 
екон. ознак імперіалізму. Об’єк¬ 
тивною основою виникнення Ф. к. 
(кін. 19 — поч. 20 ст.) був процес 
концентрації виробництва і ка¬ 
піталу та утворення монополій. 
В. І. Ленін зазначав: <Концентра¬ 
ція виробництва; монополії, що 
виростають з неї; злиття або зро¬ 
щування банків з промисловістю — 
ось історія виникнення фінансово¬ 
го капіталу і зміст цього поняття» 
(Повне зібр- тв., т. 27, с. 323). В 
умовах імперіалізму зростання ро¬ 
лі та масштабів банківських опера¬ 
цій веде до поглиблення взаємо- 
зв’язку між пром. та банківськими 
монополіями. Банки безпосередньо 
стають співвласниками великих 
монополістичних підприємств. Вод¬ 
ночас зростає участь пром. мо¬ 
нополій у банківській справі. Фор¬ 
мою існування Ф. к. є монополі¬ 
стичні фінансові групи. 

Г. Л. Канищенко. 

ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ — 
складова частина державного конт¬ 
ролю. В капіталістичних 
країнах Ф. к. зводиться гол. 

чин. до контролю за виконанням 
бюджету державного. Певною мі¬ 
рою поширюється й на приватну 
підприємницьку діяльність, в ос¬ 
новному на перевірку правильнос¬ 
ті складання податкових деклара¬ 
цій. Ф. к. здійснюють парламенти, 
спец, відомства держ. контролю, 
м-ва фінансів та їхні управління 
(бюджетні, податкові тощо), галу¬ 
зеві відомства, контрольно-реві¬ 
зійні відділи місц. органів влади 
і держ. підприємств. До участі в 
Ф. к. широкі маси трудящих не 
допускаються. В соціаліс¬ 
тичних країнах Ф. к. 
безпосередньо пов’язаний із здійс¬ 
ненням контрольної функції фі¬ 
нансів. Він полягає в перевірці 
фінанс. методами ефективності 
утворення, розподілу і використан¬ 
ня грош. фондів д-ви, а також 
об’єднань, підприємств, орг-цій і 
установ. За допомогою Ф. к. здійс¬ 
нюються охорона соціалістичної 
власності, зміцнення фінанс.-бю¬ 
джетної дисципліни, економія ма¬ 
теріальних ресурсів суспільства. 
Його методами перевіряють фі¬ 
нанс. плани госпрозрахункових 
орг-цій і кошториси бюджетних 
установ, контролюють виконання 
виробничих планів, планів щодо 
зниження собівартості вироблюва¬ 
ної продукції, по прибутку, додер¬ 
жання режиму економії, доцільне 
витрачання бюджетних і власних 
оборотних коштів, використання і 
зберігання матеріальних ціннос¬ 
тей тощо. Одним з найважливіших 
завдань Ф. к. є перевірка виконан¬ 
ня фінанс. зобов’язань перед держ. 
бюджетом, банками та взаємних 
зобов’язань підприємств і орг-цій 
по розрахунках і платежах. Ха¬ 
рактерною особливістю Ф. к. в 
розвинутому соціалістичному су¬ 
спільстві є його масовість, нар. 
демократичний характер. Органі¬ 
зація Ф. к. в СРСР зумовлюється 
держ. устроєм країни. Загаль¬ 
нодержавний Ф. к. покла¬ 
дено на органи влади і управління, 
починаючи від Верховної Ради 
СРСР і Ради Міністрів СРСР і до 
місц. Рад нар. депутатів і їхніх 
виконкомів. Ці органи здійснюють 
Ф. к. у процесі розгляду, затверд¬ 
ження і виконання річних держав¬ 
них планів екон. і соціального 
розвитку, відповідних бюджетів 
і звітів про виконання їх. Опера¬ 
тивний фінанс. контроль об’єд¬ 
нань, підприємств, орг-цій і уста¬ 
нов здійснюють фінанс.-кредитні 
установи. У системі Ф. к. велику 
роль відведено М-ву фінансів 
СРСР і контрольно-ревізійним 
управлінням (КРУ) та їхнім ор¬ 
ганам на місцях. Осн. методом 
роботи КРУ є документальна 
ревізія. Внутрівідомчий 
Ф. к. проводять м-ва, відомства, 
об’єднання; внутрігосп. Ф. к. по¬ 
кладено на гол. і старших бухгалте¬ 
рів і фінанс. відділи підприємств 
і орг-цій. Особливе місце у Ф. к. 
посідає громадський кон¬ 
троль (включає роботу орга¬ 
нів нар. контролю і громад, 
орг-цій). За часом проведення 
і характером виконуваних завдань 
Ф. к. поділяють на попередній, 
поточний і подальший. Поперед¬ 
ній Ф. к. здійснюють, розглядаю¬ 
чи проекти держ. бюджетів, фі¬ 
нанс. планів м-в, відомств, об’єд- 
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нань і підприємств, кошторисів, 
госп. договорів тощо. Поточний 
Ф. к. проводять повсякденно при 
витрачанні коштів, проведенні опе¬ 
рацій з матеріальними цінностя¬ 
ми, наданні кредитів тощо. Подаль¬ 
ший Ф. к. являє собою докумен¬ 
тальні ревізії та аналіз госп.-фі- 
нанс. діяльності на підставі річних, 
квартальних і місячних звітів. 

Т. І. Таланова. 
ФІНАНСОВІ ГРУПИ — органі¬ 
заційна форма фінансового капі¬ 
талу, сукупність пром., банків¬ 
ських, торг, та ін. компаній, що 
перебувають під контролем одного 
або кількох взаємопов'язаних маг¬ 
натів олігархії фінансової. Конт¬ 
роль над компаніями, які входять 
до складу групи, оснований гол. 
чин. на системі участі і особистій 
унії. В центрі групи — великий 
банк або пром. концерн, який роз¬ 
робляє заг. політику групи. Ф. г. 
почали формуватися в кін. 19—на 
поч. 20 ст. В післявоєнний період 
великого розвитку набуває процес 
інтернаціоналізації і переплетіння 
інтересів різних Ф. г. Вони є цен¬ 
трами екон. могутності і політ, 
впливу монополістичної буржуазії. 
Разом з підприємницькими союза¬ 
ми і бурж. д-вою Ф. г. спрямо¬ 
вують її економічну, фінансову, 
кредитну, інвестиційну, н.-д., тех¬ 
нічну, соціальну, ідеологічну і 
воєнну політику, визначають прин¬ 
ципові зовнішньополіт. дії. 

С. В. П’ятенко. 

ФІНАНСОВІ системи — 
1) Сукупність фінансових відно- 
син, що існують у рамках даної 
суспільно-екон. формації, на осно¬ 
ві яких утворюються і використо¬ 
вуються відповідні фонди грошо¬ 
вих ресурсів (див. Фінанси). 2) Су¬ 
купність фінансових установ краї¬ 
ни, які здійснюють мобілізацію 
грош. ресурсів і розподіл їх у про¬ 
цесі фінансування і кредитування. 
В цьому випадку звичайно застосо¬ 
вують термін «фінансово-кредитна 
система» (див. Кредитні системи). 
Соціально-екон. зміст, функції і 
структура Ф. с. зумовлюються спо¬ 
собом вироби., класовою приро¬ 
дою д-ви. Ф. с. капіталістичних 
країн включають: бюджет дер¬ 
жавний, місцеві бюджети; спеці¬ 
альні урядові фонди і рахунки 
казначейства; фінанси держ. під¬ 
приємств і корпорацій. Для капі¬ 
талістичних країн характерна від¬ 
сутність внутр. єдності Ф. с. Зо¬ 
крема, доходи і витрати місцевих 
бюджетів не входять у держ. бю¬ 
джет. Посилюється залежність фі¬ 
нансів місц. органів влади, держ. 
підприємств від центр, уряду, при¬ 
скорюється централізація фінанс. 
ресурсів у руках д-ви, зростає 
частка національного доходу, що 
перерозподіляється через держ. 
бюджет. 
Осн. ланкою Ф. с. соціалістичних 
країн є держ. бюджет. Крім того, 
вона включає бюджет держ. со¬ 
ціального страхування, держ. 
майнового й особового страхуван¬ 
ня, фінанси соціалістичних під¬ 
приємств, орг-цій і галузей нар. 
г-ва, держ. кредит. Всі ці ланки 
єдиної соціалістичної Ф. с. тісно 
пов’язані між собою і доповню¬ 
ють одна одну в здійсненні зав¬ 
дань розширеного соціалістичного 
відтворення і на цій основі — під¬ 

вищення матеріального і культур, 
рівня народу. С. В. Мочерний. 

ФІНВА/1, оселедцевий кит (Ва- 
Іаепоріега рЬузаІиз) — морський 
ссавець род. смугачевих підряду 
беззубих китів. Тіло (довж. до 
27,8 м, маса бл. 50 т) струнке з 
відносно невеликою головою, за¬ 
барвлення шиферно- або буро-сіре, 
боки світліші, горло і черево білі; 
вусові пластинки (355—365 шт.) 
сіро-голубого кольору. Характер¬ 
на асиметрія забарвлення нижньої 
щелепи: права половина світліша 
за ліву. Живиться ракоподібними, 
рибою, молюсками. Статевої зрі¬ 
лості досягає у 6—8 років. Трива¬ 
лість вагітності— близько року. У 
виплоді 1 маля. Ф. живе у відкри¬ 
тих водах морів і океанів від Арк¬ 
тики до Антарктики, в СРСР — 
в Баренцовому і далекосхідних 
морях. 
ФГНДЕР (Ріпсіег) Павел (19.ІХ 
1904, м. Бельсько, тепер м. Бельсь- 
ко-Бяла — 26.VII 1944, Варшава) 
— діяч польс. комуністичного ру¬ 
ху*. Н. в заможній сім’ї. З 1922 нав¬ 
чався у Віденському ун-ті. Був 
членом КП Австрії. З 1924 про¬ 
довжував навчання у Франції. 
В 1924 вступив до Французької 
КП. За освітою інженер-хімік. 
У 1928 висланий з Франції, повер¬ 
нувся на батьківщину. Був секре¬ 
тарем ряду окружних орг-цій КП 
Польщі. З 1933 — член Секрета¬ 
ріату ЦК КПП. Не раз зазнавав 
арештів, зокрема 1934—39 перебу¬ 
вав в ув’язненні. У вересні 1939 
перейшов на тер. СРСР. Був чле¬ 
ном Ініціативної групи польс. ко¬ 
муністів (створена 1941 в Москві). 
В грудні 1941 повернувся до 
Польщі. Один із засновників 
Польс. робітн. партії (ППР), член 
її тимчас. керівництва, потім ЦК, 
секретар Варшав. орг-ції партії. 
З листопада 1942, після смерті М. 
Новотка, — ген. секретар ППР. 
14.ХІ 1943 заарештований гестапо. 
Розстріляний. 
ФІНІКГЙСЬКА МбВА — мова 
фінікійців. Належить до семітсь¬ 
ких мов. Тепер мертва мова. Була 
пошир, у Фінікії та фінікійських 
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поселеннях у Середземномор’ї. 
Збереглися пам’ятки Ф. м. 2-ї пол. 
2-го тис. до н.# е.— 2—4 ст. н. е. 
У Пн. Африці пізньофінікійська 
(новопунічна) мова існувала до 8 
ст. Для Ф. м. використовували біб- 
лоське, а пізніше — фінікійське 
письмо. 
ФІНІКГЙСЬКЕ письмб — одна 
з найдавніших алфавітних систем 
письма. Написи Ф. п. відомі по¬ 
чинаючи з 2-ї пол. 2-го тис. до 
н. е. і до 2—4 ст. н. е. Складалося 
з 22 літер, які позначали приголос¬ 
ні звуки (голосні при писанні не 
позначали або пропускали), кож¬ 
на з яких мала власну назву. На¬ 
прям письма горизонтальний, спра¬ 
ва наліво. Від Ф. п. веде поча¬ 
ток більшість сучасних складових 
і буквено-звукових систем пись¬ 
ма, зокрема арамейське письмо, 
грецьке письмо, на основі якого 
створено латинський алфавіті ки¬ 
рилицю тощо. 
Літ.: Тайньї древних письмен. М., 
1976. 
ФІНІКЇЯ — давня країна на сх. 
узбережжі Середземного м. (тепер 
тер. Лівану і Сірії). З поч. 2-го 
тис. до кін. 13 — поч. 12 ст. до 
н. е. перебувала під владою Ста- 
род. Єгипту. В кін. 2 — на поч. 1-го 
тис. до н. е. Ф. колонізувала 
Центр, і Зх. Середземномор’я. 
У 8—7 ст. до н. е. перебувала під 
владою Ассірії, 539—332 до н. е.— 
д-ви Ахеменідів. З 332 до н. е. 
входила до д-ви Александра Ма¬ 
кедонського, а після її розпаду — 
д-ви Птолемеїв і Селевкгдів дер¬ 
жави, з 63 до н. е. — територія 
Ф. входила до провінції Сірія в 
Стародавньому Римі. Поступово 
фінікійці злилися з ін. населенням 
Сірії. 
Високої майстерності у Ф. досягло 
художнє ремесло (орнаментовані 
посудини з бронзи, срібла і золота, 
скла і кераміки; вироби з різьб¬ 
леної слонової кістки) та скульп¬ 
тура з каменю (саркофаг царя Ахі- 
рама з Бібла, кін. 11 — поч. 10 
ст. до н. е.), теракоти Статуетки, 
маски тощо), вапняку. 
ФГНІКОВА ПАЛЬМА (РЬоепіх) 
— рід рослин родини пальмових. 
Дводомні дерева заввишки до ЗО м 
і до 80 см в діаметрі (при основі 
стовбура); на верхівці крона з ве¬ 
ликих (до 6 м завдовжки) перистих 
листків. Квітки жовті, зібрані у ве¬ 
ликі волоті. Плід — кістянка з 
м’ясистим міжоплоднем; їстівні. 
Відомо 15 видів, пошир, в тропіках 
і субтропіках Африки та Азії. 
Велике значення для харчування 
населення багатьох країн має Ф. п. 
фініконосна, або фінік 
(РЬ. сІасІуІГЇега), що культивуєть¬ 
ся з давніх часів у Пн. Африці 
і Пд.-Зх. Азії. Вирощується в ба¬ 
гатьох тропіч. і суотропіч. країнах, 
в СРСР — в Туркменській РСР; у 
дикому стані не відома. Її плоди 
містять до 70,6 % цукрів і до 2,5 % 
олії. В субтропіч. р-нах СРСР 
культивують Ф. п. канарську, лі¬ 
сову, абіссінську та ін. як декора¬ 
тивні рослини. 
фГнікс, Фенікс — місто на Пд. 
Зх. СІЛА, адм. ц. штату Арі зона. 
Розташований на р. Солт-Рівер. 
Вузол з-ць і автошляхів. 700 тис. 
ж. (1975). Підприємства машино- 
буд. (у т. ч. авіакосмічної і радіо¬ 
електронної), металообр., хім., 

ФІНІКС 

П. Фіндер. 

Фінікія. 
Статуетка бога Баала. 
Бронза. 14 ст. до н. е. 
Лувр. Париж. 

Фінікія. Портретне 
зображення. Слонова 
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ФІНІНБЕРГ 

Герб Фінляндії. 

ФІНЛЯНДІЯ 

Площа — 
337 тис. км2 

Населення — бл. 
4,8 млн. чол. (1982) 

Столиця — 
м. Хельсінкі 

швейної, харч, (м’ясохолодобійної, 
фруктоконсервної) пром-сті. Ви¬ 
роби. вторинного алюмінію, алюм. 
труб. Центр с.-г. району зрошува¬ 
ного землеробства. Ун-т. Зимовий 
кліматичний курорт. 
ФІНІНБЄРГ Езра Йосипович [17 
(29).ХІ 1899, Умань — 22.ХІ 1946, 
Москва] — євр. рад. поет. Учасник 
Великої Вітчизн. війни. Друкува¬ 
тися почав 1917 рос. мовою, а з 
1920 — мовою ідиш. Перші книги 
віршів написані під впливом сим¬ 
волістів («Подих», 1922; «Поезії», 
1925). У зб. віршів «Бої тривають» 
(1930), «Інша земля» (1934) пока¬ 
зав життя євр. народу після Вели¬ 
кої Жовтн. соціалістич. революції 
і будівництво соціалізму. Автор 
поем про К. Маркса («Маркс», 
1928), В. І. Леніна («Телеграми», 
«Колоски», 1929). У роки Вели¬ 
кої Вітчизн. війни писав патріотич¬ 
ні твори (збірки «В гігантському 
полум’ї», 1946; «Вибрані гвори», 
опубл. 1948). Ряд творів присвя¬ 
тив Україні (поеми «Дитинство на 
Україні», «Біля Дніпра», «Умансь¬ 
кий напрям» тощо). Виступав як 
літ. критик. Переклав на ідиш ряд 
творів О. Пушкіна, Т. Шевченка, 
М. Коцюбинського та рад. рос. і 
укр. поетів. 
Те.: Рос. перекл.— Избранное. 
М.. 1957; Стихи. М., 1965. 

Г. /. Полянкер. 
ФІНІФТЬ — емаль для покриття 
металевих виробів, яка викорис¬ 
товувалася у Давній Русі. 
ФГНІШ (англ. гіпізЬ — закінчення, 
від лат. Ііпіз — кінець) — 1) Кін¬ 
цевий пункт дистанції в спорт, 
змаганнях на швидкість (біг, вело¬ 
сипедні гонки, плавання, гірсько¬ 
лижний спорт тощо); позначається 
лінією або площиною. 2) Заключ¬ 
на частина спорт, змагань. 
ФІНКА, фіна (нім. Ріппе) — пу¬ 
хирчаста стадія розвитку багатьох 
стьожкових червів; настає після 
онкосфери. Паразитує в різних ор¬ 
ганах проміжного хазяїна (безхре¬ 
бетних і хребетних тварин). Роз¬ 
різняють 4 типи Ф.: цисти- 
ц е р к — має вигляд невеликого 
міхурця, всередину якого вверну¬ 
та одна головка (напр., Ф. озброє¬ 
ного ціп’яка); ц е н у р — з ба¬ 
гатьма головками (властивий моз- 
ковику овечому); цистицер- 
кої д — з однією головкою і хво¬ 
стовим придатком (напр., у соба¬ 
чого ціп’яка); ехінокок. Дальший 
розвиток Ф. відбувається, якщо її 
проковтне з їжею або водою оста¬ 
точний хазяїн, в кишечнику якого 
головка (або головки) вивертаєть¬ 
ся назовні, прикріплюється до сли¬ 
зової оболонки, і Ф. розвивається 
у статевозрілу форму стьожково¬ 
го черв’яка. Див. Ехінококоз, Ци- 
стицеркоз, Ценуроз овець. 
ФІНКЕЛЬШТЄЙН Володимир Со- 
ломонович [8 (20). VIII 1896, Бер¬ 
дичів — 1937] — укр. рад. фізико- 
хімік, чл.-кор. АН УРСР (з 1934). 
Закінчив (1919) Київ, політехніч¬ 
ний ін-т. З 1929 — професор Дні- 
проп. хіміко-технологічного ін-ту, 
одночасно з 1929 — заст. директо¬ 
ра і завідуючий відділом Ін-ту фіз. 
хімії. З 1934 — у Дніпроп. ун-ті. 
Осн. наук, праці присвячені елект¬ 
рохімії та гетерогенному каталізу. 
ФІНЛЯНДІЯ, Фінляндська Рес¬ 
публіка — д-ва у Пн. Європі. На 
Зх. і Пд. омивається водами Бот- 

нічної та Фінської заток Балтій¬ 
ського м. В адм. відношенні поді¬ 
ляється на 12 ляні (губерній). 
Карту див. на окремому аркуші, 
т. 12. 
Державний лад. Ф.— республіка. 
Діє конституція (Акт про форму 
правління), прийнята 1919 (з на¬ 
ступними змінами й доповнення¬ 
ми). Глава д-ви — президент, який 
обирається на 6 років шляхом 
двоступеневих виборів; він має 
широкі повноваження, зокрема 
право скликання і розпуску пар¬ 
ламенту, призначення уряду; є 
одночасно верховним головноко¬ 
мандуючим. Законодавчий орган— 
однопалатний парламент (200 де¬ 
путатів), обираний населенням на 
4 роки; виконавчий. — уряд, очо¬ 
люваний прем’єр-міністром. 
Природа. Берегова лінія розчле¬ 
нована численними бухтами та шхе¬ 
рами. Рельєф переважно рівнин¬ 
ний, на Пн. Сх. підвищений. По¬ 
ширені льодовикові форми рель¬ 
єфу (ози, друмліни, коми, бараня¬ 
чі лоби, озерні улоговини тощо). 
На крайньому північному заході 
— частина Скандінавського на¬ 
гір’я висотою до 1328 м. Поклади 
хромітів, залізної, мідно-колчеда¬ 
нових, мідно-нікелевих, поліме¬ 
талевих, ільменіт-магнетитових 
руд, апатитів, графіту, магнези¬ 
ту, азбесту, тальку, мармуру та 
ін. корисних копалин. Клімат по¬ 
мірний, перехідний від мор. до 
континентального. Пересічна т-ра 
лютого від —3 до —14°, липня від 
+ 14 до +17°. Опадів 600—700 мм 
на рік. Річкова сітка густа. Річки 
короткі, повноводні, порожисті. 
Найбільші з них — Кемійокі, 
Кюмійокі, Кокемяенйокі. Бага¬ 
то озер, боліт. Понад 70 % тери¬ 
торії вкрито лісами, переважно 
хвойними, на Пд.— подекуди мі¬ 
шаними на підзолистих, глейово- 
підзолистих і горфово-болотних 
грунтах. У країні створено 5 нац. 
парків, 18 заповідників (1980). 
Населення. Понад 93.% населення 
(тут і нижче 1978, оцінка) станов¬ 
лять фінни. В пд. і зх. прибалтій¬ 
ських районах живуть шведи 
(6,5 %), на Пн. країни — саами. 
Держ. мови — фінська і шведська. 
Пересічна густота населення —14 
чол. на 1 км2 (1982, оцінка). Місь¬ 
ке населення становить 59 % 
(1976). Найбільші міста: Хельсін¬ 
кі, Тампере, Турку. 
Історія. В давнину тер. су час. Ф. 
заселяли кочові племена, які зай¬ 
малися мисливством і рибальст¬ 
вом (3—2-е тис. до н. е.). В 1-му 
тис. до н. е. сюди переселилися 
прибалтійсько-фін. племена, злит¬ 
тя яких привело до складання фін¬ 
ської народності. У 8—9 ст. тут 
почалося формування ранньокла- 
сового суспільства. В 12—13 ст. 
шведські феодали почали завою¬ 
вання території Ф., внаслі¬ 
док чого вона до поч. 19 ст. пере¬ 
бувала під владою Швеції. Швед, 
завоювання супроводилося насиль¬ 
ницьким прискоренням феодаліза¬ 
ції. Однак селяни, хоч і потрапили 
у феод, залежність, зберегли особи¬ 
сту свободу. Класова боротьба фін. 
селянства проти феод, гніту по¬ 
єднувалася з нац.-визвольною бо¬ 
ротьбою проти шведів. У 16—19 ст. 
тер. Ф. була ареною боротьби між 
Росією і Швецією. В 1809, після 

поразки Швеції в ході рос.-швед, 
війни (див. Російсько-шведські вій¬ 
ни 17—19 століть), Ф. ввійшла 
до складу Росії як Велике князів¬ 
ство Фінляндське. Главою Ф. 
(вел. кн. фінляндським) був рос. 
імператор, представлений генерал- 
губернатором. Тоді ж у Ф. було 
запроваджено чотирьохстановий 
сейм; адм. автономія доповнюва¬ 
лась економічною (автономність 
доходів князівства, митна торгів¬ 
ля з Росією і зх.-европ. країнами, 
власна грош. система з 1860). У 
2-й пол. 19 ст. у Ф. утвердилися 
капіталістичні відносини. Відбу¬ 
вався процес формування фінської 
нації. В серед. 80-х рр. 19 ст. 
посилився наступ царизму на авт. 
права Ф. В боротьбі за свої нац. 
і соціальні інтереси фін. трудящі 
спиралися на заг.-рос. революц. 
рух. У ході революції 1905—07 
в Росії спільні виступи рос. і фін. 
пролетаріату змусили царизм пі¬ 
ти на поступки. В 1906 у Ф. було 
засновано однопалатний сейм, що 
обирався на основі заг. виборчого 
права, яке поширювалося і на жі¬ 
нок (уперше в Європі). Після 
Лютневої революції 1917 бурж. 
Тимчасовий уряд Росії відмовився 
задовольнити вимоги трудящих 
про демократичні перетворення і в 
змові з фін. буржуазією намагався 
перешкодити нац. самовизначенню 
Ф. 6 (19).XII 1917, після перемо¬ 
ги Великої Жовтневої соціалістич¬ 
ної революції в Росії, фінл. сейм 
прийняв декларацію, що проголо¬ 
сила Ф. незалежною д-вою. 18 
(31). XII Рад. уряд відповідно до 
ленінських принципів самовизна¬ 
чення народів першим у світі виз¬ 
нав держ. суверенітет Ф. 
Новий етап в історії країни озна¬ 
менувався різким загостренням 
класової боротьби. В січні 1918 
повстанням фін. робітн. класу 
почалася революція у Ф., внаслі¬ 
док чого виникла Фінл. робітн. 
республіка, революц. уряд якої 
здійснив ряд перетворень соціа¬ 
лістичного характеру. Однак Фінл. 
республіка проіснувала лише три 
місяці. Місц. буржуазія з допомо¬ 
гою нім. імперіалізму потопила ре¬ 
волюцію в крові; в країні почався 
період жорстокого поліцейського 
терору. Уряд Ф. відкрито став 
на шлях антирад. політики, актив¬ 
но включившись в інтервенціоніст¬ 
ські авантюри імперіалістичних 
д-в проти Країни Рад. У той же час 
трудящі Ф. продовжували бороть¬ 
бу за свої права. В 1918 було ство¬ 
рено Комуністичну партію Ф. (до 
1944 діяла в підпіллі). В 1920 Ф. 
уклала з Радянською Росією мир¬ 
ний договір і встановила диплома¬ 
тичні відносини. Внаслідок нас¬ 
тупу шовіністичних елементів, а 
також під впливом світової еко¬ 
номічної кризи 1929—33 у Ф. 
1929 виник фашистський, т. з. 
лапуаський, рух (за назвою райо¬ 
ну), було розпущено парламент, 
заборонено профспілки, прийнято 
надзвичайні антикомуністичні за¬ 
кони. Імперіалістичні д-ви перетво¬ 
рили Ф. на антирад. форпост, що 
призвело 1939 до війни між Ф. і 
СРСР (див. Радянсько-фінляндсь¬ 
ка війна 1939—40), яка закінчила^ 
ся поразкою Ф. В 1941 правлячі 
кола Ф. вступили у війну проти 
СРСР на бот гітлерівської Німеч- 
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чини. Але поразка фашист, агре¬ 
сорів і зростання антивоєн. руху 
в самій Ф. змусили фінл. уряд 
почати переговори з СРСР про ви¬ 
хід з війни. 19.ІХ 1944 у Москві 
було підписано угоду про пере¬ 
мир’я, що заклало основи нового 
політ, курсу Ф. В 1944 в країні 
було легалізовано компартію, за¬ 
боронено фашист, і профашист, 
орг-ції, за ініціативою комуністів 
і лівих соціал-демократів створено 
Демократичний союз народу Ф. 
(ДСНФ) та ін. демократичні орг- 
ції. Сформований 1945 трипарт. 
уряд демократичного співробіт¬ 
ництва за участю комуністів спри¬ 
яв демократизації громадського 
життя країни. В 1945 було віднов¬ 
лено дипломатичні відносини між 
Ф. і СРСР. У 1947 підписано з Ф. 
мирний договір (див. Паризькі 
мирт договори 1947). В квітні 
1948 між Ф. і СРСР укладено 
Договір про дружбу, співробітниц¬ 
тво і взаємну допомогу, який про¬ 
довжено 1955, 1970 (до 1990), 1983 
— достроково на новий 20-річний 
період (див. Радянсько-фінлянд¬ 
ські документи). 
Післявоєнний зовн.-політ. курс Ф., 
що характеризується активною ми¬ 
ролюбною політикою, ввійшов в 
історію як <лінія Паасіківі — Кек- 
конена» (за ім’ям двох президентів 
Ф.; див. статті про них). Миро¬ 
любна рад. зовн. політика, оче¬ 
видність вигоди розвитку екон. 
зв’язків з СРСР сприяли дальшо¬ 
му зміцненню рад.-фінл. відно¬ 
син: зокрема, 1974 між Ф. і СРСР 
підписано Перспективну програ¬ 
му в галузі науки і техніки, 1977 — 
Довгострокову програму розвитку 
і поглиблення торг.-екон., пром. і 
наук.-тех. співробітництва до 1990, 
1979 — торг, угоду на 1981—85. 
Ф. розвиває свої традиційні від¬ 
носини з сканд. країнами, їй на¬ 
лежить ряд важливих ініціатив: 
по створенню без'ядерної зони на 
Пн. Європи; про готовність висту¬ 
пити організатором Наради з пи¬ 
тань безпеки і співробітництва 
в Європі, перший етап якої (ли¬ 
пень 1973) і третій (липень — сер¬ 
пень 1975) проходили в Хельсінкі. 
З 1955 Ф.— член ООН і Північ¬ 
ної Ради, з 1961 — Європейської 
асоціації вільної торгівлі (на пра¬ 
вах асоційованого члена), з 1968 — 
Організації економічного співро¬ 
бітництва і розвитку. В 1973 під¬ 
писала угоду про вільну торгівлю 
з Європейським економічним то¬ 
вариством. У 1973 Ф. підписала 
угоду про співробітництво з Радою 
Економічної Взаємодопомоги. 

Л. А. Інгульська. 

Політичні партії, профспілки. До 
урядової коаліції (1984) входять 4 
партії: Соціал-демократична пар¬ 
тія Фінляндії, заснована 1899, 
входить по Соціалістичного Інтер¬ 
націоналу; Партія центру (ПЦ), 
засн. 1906; Сільська пар¬ 
тія Фінляндії, засн. 1959; 
Шведська народна пар- 
т і я, засн. 1906. Національ¬ 
на коаліційна партія, 
засн. 1918. Ліберальна 
народна партія, засн. 
1965 (1982 організаційно об’єдна¬ 
лася з ПЦ). Християнський 
союз. Виступає як політ, партія 
з 1970. Конституціоналіст¬ 
ська права партія Фін¬ 

ляндії, засн. 1973. Комуністич¬ 
на партія Фінляндії, засн. 1918. 
Демократичний союз народу Фін¬ 
ляндії, засн. 1944. Централь¬ 
на організація проф¬ 
спілок Фінляндії. Вхо¬ 
дить до МКВП. 
Господарство. Ф-— розвинута ін- 
дустр.-агр. капіталістична країна 
з високим рівнем централізації 
та концентрації вироби, і капі¬ 
талу. Економіка значною мірою 
зорієнтована на експорт. У між- 
нар. капіталістичному поділі пра¬ 
ці Ф. спеціалізується на вироби, 
продукції лісової, металург., ма¬ 
шинобудівної (устаткування для де 
ревообр. і целюлозно-паперової 
пром-сті, суден та ін.) галузей. 
У післявоєнний період розвиткові 
г-ва сприяло розширення торг, 
відносин з СРСР та ін. соціалістич¬ 
ними країнами, що послабило зале¬ 
жність г-ва від капіталістич. рин¬ 
ків збуту, стимулювало створення 
багатогалузевої економіки тощо. 
В гірничодобувній, металург., 
електроенерг., маш.-буд., наф¬ 
топереробній, хім. та ін. галу¬ 
зях пром-сті велику роль відіграє 
держ. сектор, на підприємствах 
якого випускають бл. 20 % пром. 
продукції. Д-ві належить також 
понад ЗО % земельної площі краї¬ 
ни і бл. 25 % лісів. У г-ві Ф. певні 
позиції займає також іноз. капітал 
(гол. чин. шведський). Заг. криза 
світового капіталістичного г-ва не¬ 
гативно впливає на екон. розвиток 
країни. Зростають вартість життя 
(на 9.3 % за 1982), безробіття 
(6,5 % працездатного населення). 

■ 

Видобування мідної руди. 
Судноверф у місті Усікаупункі. 
Виробництво паперу. 

Промисловість. У про¬ 
мисловості та буд-ві зайнято 
36 % економічно активного насе¬ 
лення і створюється понад ЗО % 
валового нац. продукту. Власними 
паливно-енерг. ресурсами країна 
забезпечена недостатньо. Більшу 
частину твердого та рідкого палива 
довозять з Рад. Союзу. Бл. 70 % 
електроенергії виробляють на ТЕС. 
Працює АЕС, збудована з допомо¬ 
гою СРСР. Видобувають заліз., 
мідну, свинцево-цинкову, нікеле¬ 
ву, хромову (4-е місце в капіта¬ 
лістичному світі) руди, кобальт, 
ванадій, графіт, пірит тощо. Знач¬ 
на металургійна промисловість. Ча¬ 
вун і сталь виплавляють гол. чин. 
на держ. металург. заводах 
у містах Раге (збудований з до¬ 
помогою СРСР, найбільший у Пн. 
Європі) та Гяменлінна, мідь 
і нікель — у Гар’явалта й Порі, 
цинк — ум. Коккола. Хромову ру¬ 
ду переробляють на концентрат 
на з-ді у Торніо. Розвинуте маши¬ 
нобудування, зокрема вироби, ус¬ 
таткування для целюлозно-паперо¬ 
вої пром-сті (Тампере, Раума, Лаг- 
ті, Васа, Каргула), машин для лі¬ 
сової пром-сті, дорожніх і буд. 
робіт, енергосилового і підйомно- 
трансп. устаткування, електрон¬ 
ної й телефонної апаратури (Хель¬ 
сінкі, Турку, Порво, Сало), суд¬ 
нобудування, вироби, платформ 
для мор. видобування нафти 
(Турку, Хельсінкі, Раума), трак- 
торо- та автомобілебудування (гол. 
чин. з довізних деталей; Хельсін¬ 
кі, Гяменлінна, Тампере, Ювяскю- 
ля). Найбільше експортне значен¬ 
ня має лісова, особливо деревообр. 
та целюлозно-паперова, пром-сть. 
За вироби, і вивозом пиломатеріа¬ 
лів, фанери, паперової маси, кар 
тону Ф. посідає провідне місце 
в світі. Гол. центри лісової пром- 
сті — Котка, Кемі й Порі. На до- 
візній (гол. чин. з СРСР) наф¬ 
ті розвивається нафтопереробна 
пром-сть (Нанталі, Порво). Хім. 
та нафтохім. пром-сть представле¬ 
на вироби, пластмас, мінеральних 
добрив, синтетичних матеріалів, 
фарб, хлору, сірчаної кислоти та 
ін. (Хельсінкі, Турку, Тампере, 
Оулу). Розвинута також буд. ма¬ 
теріалів, скляна, фарфорова, шкі- 
ряно-взут., текстильна, швейна 
пром-сть. У харч, пром-сті перева¬ 
жає вироби, молочних продуктів, 
частина яких (масло, сир) експор¬ 
тується. 
Сільське господарст¬ 
во. Ус. г. (включаючи лісове г-во 
й рибальство) зайнято бл. 14 % 
економічно активного населення і 
створюється бл. 8 % валового нац. 
продукту. Переважає дрібне та 
середнє землеволодіння фермерсь¬ 
кого типу. Велике значення для 
селян мають прибутки від прода¬ 
жу лісу з власних ділянок. С.-г. 
угіддя займають понад 8 % тер. 
країни. Провідна галузь с. г.— 
тваринництво молочного напряму. 
Поголів’я (тис., 1982): великої 
рогатої худоби — 1637 (у т. ч. мо¬ 
лочних корів — 680), свиней — 
1467, овець — 63. Вирощують 
(збір, тис. т, 1982): пшеницю — 
435, жито — 35, ячмінь — 1598, 
овес — 1320 (переважно на корм); 
з тех. культур — цукр. буряки, а 
також картоплю, сіяні трави. У 
1982 було вироблено (тис. т): мо- 
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Виробництво деяких 
видів промислової 
продукції (тис. т) 

Продукція 1982 

Електроенергія, 
млрд. кВт • год 39,5 
Нафтопродукти 8350 

Чавун 1944 

Сталь 2414 

Мідь електро¬ 
літична 48 

Нікель 12,5 

Цинк 144 

Мінеральні доб¬ 
рива 1440 

Целюлоза 4079 

Папір і картон 5895 

Пиломатеріали, 
тис. м3 6900 

Судна (збудова¬ 
но), тис. брут¬ 
то реєстрових т 267 

Собор у Тампере. Фраг 
мент західного фасаду. 
Архітектор Л. Сонк. 
1902-07. 

Вокзал у Хельсінкі. 
1904 — 14. Фрагмент 
фасаду. 

лока — 3067, масла — 70, сиру — 
73, м’яса — 317. Розвинуті звірів¬ 
ництво (норки, срібляста лисиця, 
песець) і оленярство, на узбереж¬ 
жі — рибальство (щорічний вилов 
риби — бл. 100 тис. т). 
Транспорт. Довж. (тис. км, 
1980): з-ць — 6 (у т. ч. електрифі¬ 
кованих — 0,4), шосейних шляхів 
—понад 40. Тоннаж мор. торг, фло¬ 
ту — 2209 тис. брутто реєстрових 
т (1982). Гол. мор. порти — Хель¬ 
сінкі, Котка, Турку. 
Зовнішня торгівля. В 
1982 38 % експорту Ф. припада¬ 
ло на продукцію деревообр. та це¬ 
люлозно-паперової пром-сті; ви¬ 
возять також машини і устатку; 
вання, судна, метали, текст, і 
швейні вироби, продукти харчу; 
вання тощо. Довозять сировину і 
напівфабрикати, паливо і мастила, 
товари широкого вжитку та ін. 
Гол. торг, партнери — СРСР, роз¬ 
винуті капіталістичні країни та 
європ. соціалістичні країни. Екон. 
зв’язки з СРСР розвиваються 
на основі довгострокових угод; 
товарооборот 1982 досяг 5,2 млрд. 
крб. Грошова одиниця — марка. 
За курсом Держбанку СРСР 100 
марок = 13,53 крб. (березень 
1984). 
Медичне обслуговування. За дани¬ 
ми ВООЗ, 1977 в країні було 
72,5 тис. лікарняних ліжок (153,1 
ліжка на 10 тис. ж.), з них бл. 
90 % — у державних лікарнях; 
мед. допомогу подавали 7,6 тис. 
лікарів (15,8 лікаря на 10 тис. 
ж.). У 1975 працювало 3,2 тис. 
зубних лікарів і 4.9 тис. фарма¬ 
цевтів. Підготовка лікарів 1975 
здійснювалась на 3 мед. ф-тах 
ун-тів (Хельсінкі, Турку, Оулу). 

А. М. Сточик. 
Освіта, наукові та культурно-ос¬ 
вітні заклади. Відповідно до за¬ 
кону 1968 було намічено перехід 
до єдиної системи заг. освіти, який 
завершено до 1980. Обов’язкове 
навчання — 9-річне, здійснюється 
в об’єднаній (основній) школі 
(6+3). На базі обов’язкової шко¬ 
ли будується 3-річна старша серед¬ 
ня школа. В 1977/78 навч. р. 
налічувалося 4299 різних шкіл 
поч. ступеня (422 638 учнів) і 1051 
школа або відділення середнього 
ступеня (343 759 учнів). Нижчу 
профес.-технічну освіту здобува¬ 
ють у державних, муніципальних 
і приватних профес. уч-щах і 
школах, серед, спец, освіту дають 
ін-ти — тех., пед., комерційні. В 
1980 було бл. 570 професійних і 
спец. навч. закладів із 142 тис. сту¬ 
дентів. Вищу освіту в Ф. дають 22 
вузи, в т. ч. 11 ун-тів: Хельсінксь- 
кий університет (засн. 1640), ун-т 
в Тампере, Шведський ун-т (Або 
Академія) в Турку, в Ювяскюля та 
ін., З тех. ун-ти — в містах Там¬ 
пере, Хельсінкі й Лаппенранта, 
вищі комерційні школи та ін. 
Крім того, існує ряд спец. навч. 
закладів: Академія музики ім. 
Я. Сібеліуса, 4 ін-ти іноз. мов та 
ін. В 1979/80 навч. р. у вищих навч. 
закладах налічувалося 82 тис. 
студентів. Працює Фінська ака¬ 
демія наук (засн. 1908, реоргані¬ 
зована 1970, Хельсінкі). Всього в 
Ф. понад 400 н.-д. установ і т-в, 
зокрема, 40 н.-д. ін-тів є держав¬ 
ними: Центр тех. досліджень (засн. 
1942). С.-г. н.-д. центр (засн. 

1898), Центр, лабораторія целюло¬ 
зно-паперової пром-сті, н.-д. ін-ти 
— генетики лісу (засн. 1968), охо¬ 
рони лісу (засн. 1972). При вузах 
функціонують понад 50 н.-д. ін-тів 
і лабораторій. Є дві приватні ака¬ 
демії: Фін. академія тех. наук 
(засн. 1957) та Швед, академія тех. 
наук у Ф. (засн. 1921). Найбільші 
6-ки: Б-ка Хельсінкського ун-ту 
(засн. 1640; бл. 2 млн. тт.), Міська 
Хельсінкська (засн. 1860; 873,8 
тис. тт.), Парламентська (засн. 
1872, 400 тис. тт.) — у Хельсінкі. 
Там же — Нац. музей, Міський, 
Зоол. музей Хельсінкського ун-ту, 
Бот. сад.; в Турку — Істор. музей, 
Музей образотворчих мистецтв і 
Музей Я. Сібеліуса; в Маріанга- 
міні— Музей судноплавства; в 
Тампере—Музей В. І. Леніна та ін. 

В. П. Лапчинська. 
Преса, радіомовлення, телебачен¬ 
ня. В 1981 у Ф. видавалося 99 що¬ 
денних газет заг. тиражем 2,6 млн. 
прим. і 1040 ін. періодичних 
видань. Найпоширеніші газети: 
«Хельсінгін саномат» («Хельсінк- 
ські новини», з 1889), «Аамулегті» 
(«Ранкова газета», з 1881), «Уу- 
сі Суомі» («Нова Фінляндія», з 
1847), «Суоменмаа» («Фінська зем¬ 
ля», з 1909), «Суомен сосіаліде- 
мокраатті» («Фінський соціал-де¬ 
мократ», з 1918), «Хювюдстадсбла- 
дет» («Столична газета», з 1864). 
Центр, орган Компартії Ф. та Де¬ 
мократичного союзу народу Ф.— 
«Кансан уутісеть (з 1957). Гро- 
мад.-політ. щотижневик «Суомен 
кувалегті» («Ілюстрований журнал 
Фінляндії», з 1919). Інформаційне 
агентство—Фін. телеграфне бюро— 
акціонерне т-во, засн. 1887. Радіо¬ 
мовлення — з 1926 (передачі ве¬ 
дуться фінською, шведською і 
англійською мовами). Телебачення 
— з 1956. 
Література. Найдавніший жанр 
фольклору, що мав багато спільно¬ 
го з карельським,— руни. В серед, 
віки виникли балади; нар. проза 
представлена казками, легендами, 
переказами. Перша пам’ятка фін. 
писемності — «Азбука» (1542) М. 
Агріколи, але до поч. 19 ст. фін. 
мовою друкували переважно церк. 
книги. Ріст нац. самосвідомості фін- 
нів сприяв у 18 ст. пробудженню 
інтересу до нац. історії, міфоло¬ 
гії, фольклору. Визначним куль¬ 
турним діячем 1-ї пол. 18 ст. був Т. 
Юсленіус, який у своїх творах (лат. 
мовою) прославляв фін. народ. 
Л-ра 19 ст. розвивалася гол. чин. 
під знаком просвітительських тра¬ 
дицій. Найвідоміші письменники 
цього періоду: Я. Ютейні, К. А. 
Готлунд. Досягнення романтизму 
значною мірою пов’язані з літ.- 
громад. діяльністю А. І. Арвідсо- 
на. Велике значення для розвитку 
л-ри мало видання Е. Ленротом 
нар. епосу «Калевала», що став 
джерелом сюжетів і образів для 
багатьох письменників і поетів. 
Видатну роль в історії культури 
відіграли поет Й. Л. Рунеберг, 
філософ, публіцист і критик Й. В. 
Снельман. Основоположник нової 
фін. л-ри, зачинатель нац. драма¬ 
тургії й роману А. Ківі збагатив 
л-ру реалістичними традиціями. 
З істор. романами виступив Ц. 
Топеліус, з віршами і п’єсами — 
Ю. Векселль, з поезією соціально¬ 
го спрямування — К. Р. Крам- 

су. Письменники-реалісти Мінна 
Кант, Ю. Ахо, А. Ярнефельт, 
К. А. Лейно та ін. змальовували 
життя міської бідноти, боротьбу 
робітників за свої права, тяжке 
становище жінки, земельний голод 
тощо. На поч. 20 ст. сформувалися 
різні літ. напрями. Видатний лірик 
А. Е. Лейно, Л. Онерва, В. Кілпі 
представляли неоромантизм. Ос¬ 
новоположником пролет. поезії 
був К. Каатра. Учасником рево¬ 
люції 1918 став М. Лассіла — автор 
гумористичних повістей і комедій. 
Після перемоги контрреволюц. 
сил у творах реалістів І. Кіанто, 
Марії Йотуні, Й. Легтонена з’яви¬ 
лися песимістичні настрої, у твор¬ 
чості Ф. Е. Сілланпяя соціальну 
концепцію людини витіснив біоло¬ 
гізм. У 20-х рр. виникла група т. з. 
полум’яносців, або факельників, 
представники лівого крила якої 
поетеса К. Вала і прозаїк П. Хаан- 
пяя звернулися до сусп. проблем. 
У 30-х рр. прогресивні культур, 
сили об’єдналися в антифашист, 
групу «Кійла» (А. Туртіайнен, 
Е. А. Сінерво). В 1-й третині 20 ст. 
світове визнання здобула т. з. фін. 
(або істор ико-геогр.) школа у фоль¬ 
клористиці. Її засновники— Ю. Л. 
Крун та К. Л. Крун. Після 2-ї 
світової війни основними в л-рі 
залишаються соціальні пробле¬ 
ми, що відображено в романах 
A. Ейкія, М. Ларні, В. Лінни, 
П. Рінтала, Хельві Хямяляйнен, 
B. Мері, Еви Йоенпелто. Значне 
явище л-ри Ф.— реалістична дра¬ 
матургія Гелли Вуолійокі. 
Наприкінці 19 ст. деякі вірші фін. 
поетів переклав П. Грабовський. 
У 1901 укр. мовою в інтерпретації 
Є. Тимченка з’явився епос «Кале¬ 
вала» (1928 перевидано). Рос. 
та укр. мовами в рад. час перекла¬ 
дено твори К. Вала, Г. Вуолійокі, 
М. Ларні, М. Лассіли, А. Е. Лейно, 
Е. А. Сінерво, П. Хаанпяя, В. 
Лінни та ін. У Ф. перекладено 
твори рос. (М. Гоголя, О. Фадєє- 
ва, М. Булгакова, В. Шукшина) 
і укр. (Т. Шевченка, П. Тичини, 
О. Гончара) письменників. 
Архітектура. На тер. Ф. з 8-го тис. 
до н. е. збереглися залишки жител, 
овальних у плані. В 12—13 ст. спо¬ 
руджували кам. замки (замок 
Олавінлінна у м. Савонлінна та 
в Турку) і храми (собор у Турку, 
13— 15 ст.). Для 14 ст. типові НЄ; 
великі кам. церкви — прямокутні 
в плані, з високим двосхилим да¬ 
хом, стіни з необтесаного каменю, 
склепіння з цегли (церкви в Лог’ї, 
14— 16 ст.; Гаттулі, 14 ст.). Де¬ 
рев'яна архітектура пов’язана 
з традиціями нар. оуд-ва (церкви 
в Торніо, 17 ст.; Кеуру, 18 ст.). 
В кін. 18 — на поч. 19 ст. фін. 
архітектура розвивалася під впли¬ 
вом рос. та швед, класицизму (за¬ 
будова Сенатської площі в Хельсін¬ 
кі, 20—30-і рр. 19 ст., арх. К. Ен- 
гель), з серед. 19 ст. паралельно з 
еклектизмом утверджується течія 
«національного романтизму» (вок¬ 
зал у Хельсінкі, 1904—14, арх. 
Е. Саарінен та ін.). 
У 1-й пол. 20 ст. в фін. архітекту¬ 
рі на зміну стилю модерн (буди¬ 
нок готелю в Іматрі, 1903, арх. Г. 
Нюстрем) прийшов неокласи¬ 
цизм (будинок Нац. парламенту 
в Хельсінкі, 1927—31, арх. Й. 
Сірен), а згодом — функщона- 
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лізм (санаторій у Пайміо поблизу 
Турку, 1929—33, арх. А. Аалто). 
Після 2-ї світової війни 1939—45 
осн. увагу приділяли житл. та 
громад, буд-ву. Для творчості 
багатьох фін. архітекторів (А. 
Аалто, Р. Пієтіля, А. Ерві та ін.) 
характерні простота і строгість 
архіт. форм, використання сучас. 
буд. конструкцій, поєднання ма¬ 
льовничих композицій з раціональ¬ 
ною логікою (адм. центр с-ща Сяй- 
нятсало, 1951—53; Будинок куль¬ 
тури робітників, 1955—58; палац 
«Фінляндія», 1967—71; всі — арх. 
А. Аалто; готель «Президент» 
(1981, арх. Я. Контіо, К. Рейке), 
всі — у Хельсінкі. 
Образотворче мистецтво. Найдав¬ 
ніші зразки образотворчого мисте¬ 
цтва Ф. належать до доби неоліту 
(3-є тис. до н. е.— кераміка, на- 
скельні розписи, антропоморфні 
ідоли тощо). Для середньовічного 
монументального живопису 14—15 
ст. характерні риси нар. орнамен¬ 
ту, яскравий, соковитий колорит 
(розписи церков у Гаттулі, Тай- 
вассало). Відомим майстром мо¬ 
нументального живопису 18 ст. 
був М. Топпеліус. У цей період 
у Ф. поширилися жанри світсь¬ 
кого живопису (портретист І. Вак- 
лін, пейзажі та натюрморти Н. 
Шільмарка). В 19—20 ст. сформу¬ 
валася школа фін. образотворчого 
мист., було відроджено традиції 
нар. ремесел, дерев’яного різьблен¬ 
ня і середньовічного монументаль¬ 
ного живопису. В 19 — на поч. 20 
ст. працювали жанристи А. Лауре- 
ус, Ф. Путі і Р. Екман, портретист 
Г. Фінберг, пейзажисти В. Холм- 
берг, Б. Ліндхолм, В. Вестерхолм, 
брати фон Врігт. Близька за своїм 
спрямуванням до критичного реа¬ 
лізму була творчість А. Галлен- 
Каллели, Ю. Ріссанена, П. Халоне- 
на, А. Едельфельта і Е. Ярнефель- 
та. Скульптура Ф. кін. 19 — поч. 
20 ст. представлена роботами швед, 
скульптора К. Шестранда, класи¬ 
цистичними портретами й алего¬ 
ричними композиціями В. Руне- 
берга, статуетками Й. Таканена, 
пам’ятниками роботи Е. Вікстрема 
й Ф. Нюлунда, камерною пласти¬ 
кою В. Валгрена, дерев’яною 
скульптурою Е. Халонена та X. 
Аутере. Найвідомішим скульпто¬ 
ром серед. 20 ст. був В. Аалтонен. 
Сучас. живопис Ф. формується 
в процесі взаємодії нац. традицій 
та осн. інтернац. течій і напрямів. 
Міцні реалістичні позиції зберіга¬ 
ють передові прогресивні митці, 
які продовжують і розвивають тра¬ 
диції над. школи (живописці М. 
Коллін, А. Канерва, В. Віонойя, 
С. Гренвалл, графіки В. Аскола, 
І. Колліандер, Т. Тапіовара; 
скульптори А. Тукіайнен, Р. Ут- 
ріайнен, Л. Пуллінен та Е. Хілту- 
нен). Широку популярність здо¬ 
були майстри плаката і дизайну 
(Т. Гапіовара, М. Кулсаа). В Ки¬ 
єві експонувалася виставка тво¬ 
рів художників з м. Тампере 
(1961), сучас. образотворчого мис¬ 
тецтва Ф. (1974). Виставки творів 
укр. рад. митців експонувалися 
у містах Ф. 1962, 1973, 1980. 

В. Д. Дажина. 

Музика. Найдавніші зразки нар. 
пісенної культури — руни — епіч¬ 
ні пісні, ейку (з 12 ст.; побуту¬ 
ють і тепер) — короткі імпровіза¬ 

ції речитативного складу, пасту¬ 
шачі наспіви, заклинання тощо, 
т. з. едлі й плачі. Поширені трудо¬ 
ві, обрядові, жартівливі, ліричні, 
танцювальні пісні. Нар. мелодії 
грунтуються на пентатоніці. 
Муз. інструменти: струнні — кан- 
теле, смичковий — йоухіко, ду¬ 
ховий — туохіторві (пастушачий 
ріжок з берести), з 19 ст. поширені 
кларнет і скрипка, з 20 ст.— гар¬ 
монь. Профес. музика почала 
формуватися за середньовіччя. 
Автором першої фін. опери «По¬ 
лювання короля Карла» (1852) 
та нац. гімну був Ф. Пасі ус, пер¬ 
шої симфонії (1847) — А. Г. Інге- 
ліус. Вперше у фін. музиці вико¬ 
ристав нац. мотиви «Калевали» 
Ф. Шанц (симф. увертюра «Кул- 
лерво», 1860). Засновниками нац. 
композиторської школи (кін. 19 — 
поч. 20 ст.) були М. Вегеліус (за¬ 
снував 1882 Муз. ін-т, з 1939 — 
Академія музики ім. Я. Сібеліуса 
в Хельсінкі), Р. Каянус (створив 
профес. симф. оркестр). У своїй 
творчості вони широко використо¬ 
вували фольклор. Найповнішого 
вияву і розвитку дістали нац. тра¬ 
диції фін. музики у творчості Я. 
Сібеліуса. На фольклорних дже¬ 
релах грунтувалася музика О. Ме¬ 
рі канто, А. Ярнефельта, Е. Ме- 
лартіна. 
У 20-х рр. 20 ст. під впливом ро¬ 
сійського почав формуватися нац. 
балет Ф. Перший нац. балет — 
«Скарамуш» Я. Сібеліуса (1935). 
Серед сучасних композиторів 
Ф. — Е. Енглунд (симфонії, 4-а— 
1976, пам’яті Д. Д. Шостакови- 
ча; інструм. концерти з оркест¬ 
ром, балети та ін.), Е. Бергман 
(вокально-інструм. і хорові твори), 
И- Кокконен (симфонії, опера), 
Е. Раутавара (інструм., вокально- 
інструм. твори), А. Саллінен (во- 
кально-інструм., оркестрова музи¬ 
ка), Г. Мартінен, А. Соннінен, 
У. Меріляйнен. Серед виконав¬ 
ців — диригенти Г. ІПнефойгт, А. 
Ярнефельт, Л. Сегерстам; хорові 
диригенти X. Клеметті, Е. Поге- 
ля, X. Андерсон; піаністи К. Ек¬ 
ман, Е. Лінко; скрипачка А. Іг- 
натіус; віолончелісти О. Фустрем, 
Е. Валета; вокалісти 1. Екман, 
А. Раутавара, X. Ліндберг, М. 
Талвела; артисти балету Л. Ні- 
фонтова, Л. Мартікайнен, Д. Лай¬ 
не, М. Л. Раяла. У Хельсінкі пра¬ 
цюють: оперний театр (з 1911; з 
1956 — Фін. Нац. опера), міські 
симф. і камерний оркестри, Симф. 
оркестр фін. радіо, камерні ансамб¬ 
лі, хори, Нар. консерваторія, 
Асоціація фін. композиторів (з 
1945), Спілка музикантів Ф. (з 
1917). З 1951 щороку проводиться 
муз. фестиваль «Тиждень Сібе¬ 
ліуса». Між Ф. і СРСР відбува¬ 
ється обмін муз. колективами, зо¬ 
крема, в Ф. гастролювали укр. во- 
кально-інструм. ансамблі «Кобза» 
і «Червона рута». 
Театр. Джерелом для формування 
профес. театру Ф. була нар. твор¬ 
чість. В 1827 в Хельсінкі збудова¬ 
но перше театр, приміщення (Те¬ 
атр. дім), у якому виступали рос., 
нім., швед, гастрольні драм, і 
оперні трупи. В 1860 там почав 
діяльність перший профес. театр, 
трупу якого становили актори- 
шведи. В 1872 було створено пер¬ 
шу профес. трупу, що грала фін. 

мовою,— фін. театр (драм, та опер¬ 
на трупи). З 1902 драм, трупа 
відділилася від оперної, почала 
називатися Фін. Нац. театром. З 
1872 по 1904 театром керував кри¬ 
тик і драматург К. Бергбум. За 
цей час було показано глядачам 
вистави за творами нац. драматур¬ 
гів — «Заручини», «Куллерво» А. 
Ківі, «Дружина робітника», «Діти 
гіркої долі», «Сюльві» М. Кант, 
«Айно» Ю. Еркко, «Адамове реб¬ 
ро», •Шід каблучком у дружини» 
М. Йотуні, «Кам’яне гніздо», 
«Хліб Ніскавуорі», «Молода хазяй¬ 
ка Ніскавуорі» Г. Вуолійокі та ін., 
п’єси європ. драматургів, зокре¬ 
ма, рос.—А. Чехова («Три сестри», 
«Чайка»), І. Тургенєва («Місяць 
на селі»). Театр має експеримен¬ 
тальну сцену. Провідні актори 
театру: І. Аалберг, К. Авеллан, 
А. Ліндфорс, К. Хальме, Р. 
Снельман, У. Сомерсалмі (кінець 
19 — поч. 20 ст.), Т. Пало, Е. Еро- 
нен, Е. Воланен, А. Іконен, X. 
Салін, Е. Юркка (50— 80-і рр. 
20 ст.). Режисери театру різних 
часів: К. Бергбум, Я. Халь, Я. 
Лагденсуо, Е. Каліма, К. Ківіма, 
Д. Вітікка, В. Ільмарі. Театр гаст¬ 
ролював 1962 у Москві. В Хель 
сінкі працюють також: Народний 
робітничий театр (засн. 1914, 
1965 из виставами «Адамове ребро» 
М. Йотуні та «Блюз для містера 
Чарлі» Д. Болдуїна гастролював 
в СРСР); Фін. робітн. театр (осно¬ 
ву репертуару його становить 
фін. і рос. класика та сучас. драма¬ 
тургія); Нац. швед, театр (ставить 
п’єси класиків і сучас. європ. дра¬ 
матургів). Діють також Інтимний 
театр і Зелений театр. У 1982 в 
Хельсінкі почав роботу циган, 
театр «Дром». Одним з провід¬ 
них театрів Ф. є Робітн. театр 
у м. Тампере (засновано 1941 ак¬ 
трисою Г. Вуорі). В його репертуа¬ 
рі — «Три сестри» А. Чехова, «Ре¬ 
візор» М. Гоголя, «Живий труп» 
Л. Толстого, «Злочин і кара» 
за Ф. Достоєвським та сучас. фін. 
драматургія. Працюють також теат¬ 
ри в містечках Турку, Лагті, Куо- 
піота ін. З 1943 в Хельсінкі існує 
Вища театр, школа. В театрах 
України йдуть п’єси Г. Вуолійокі 
«Молода хазяйка Ніскавуорі» 
(Харків, Дніпропетровськ, Чернів¬ 
ці) та «Юстина» (Полтава, Луцьк, 
Дрогобич) і «Шахрай мимоволі» за 
М. Ларні (Вінниця, Київ). 

І. Г. Посудовська. 

Кіно. З 1904 у Ф. знімають хро¬ 
нікальні фільми. В 1906 створено 
кінофірму «Аполло». В 1907 випу¬ 
щено короткометражний худож. 
фільм «Таємні перегонщики» (реж. 
Т. Спарре і Т. Пуро, останній — 
один з найвідоміших діячів «німо¬ 
го» кіно Ф.). У 1919 створено нову 
кінофірму. В 20-х рр. виходили 
переважно екранізації нац. л-ри: 
«Анна Лійса» за комедією М. Кант 
(1922, реж. Т. Пуро і Ю. Снель¬ 
ман), «Старий барон з Раутакюла» 
за новелою Ц. Топеліуса (1923, 
реж. Фагер), «Чоботарі Нуммі» 
за комедією А. Ківі (1923, реж. 
Е. Кару). В 20-х рр. створено 
фірми «Комедія-фільм», «Фенні- 
ка-фільм» і «Акіла-Суомі-компа- 
нія». В 1933 Е. Кару заснував най¬ 
більшу у Ф. фірму «Суоменфільм- 
ітеолісус». Серед кращих філь¬ 
мів— «Юха» (1937), «Шлях люди- 

ФІНЛЯНДІЯ 

Церква в Лог'ї. 
Інтер’єр. 

Е. Халонен. Об’їждчик 
оленів. Дерево. 1899. 
Атенеум. Хельсінкі. 

А. Галлен-Каллела. 
Помста Йоукахайнена. 
Офорт. 1903. 

Виконавиця на кантеле. 
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ни» (1940; обидва — реж. Н. Тапіо- 
вара), «Білий олень» (1953, реж. 
Е. Бломберг), «Молочниця Хілья» 
(1953, реж. Т. Сярккя), «Невідо¬ 
мий солдат» (1955, реж. Е. Лайне), 
«Червона лінія» (1959, реж. М. 
Кассіла). Соціально-критичною 
спрямованістю відзначаються філь¬ 
ми 60—70-х рр. «Щоденник робіт¬ 
ника» (1967, реж. Р. Ярва), «Вій¬ 
на щурів» (1968, реж. М. Курк- 
вара), «Вісім смертельних куль» 
(1972, реж. М. Нісканен), «Постріл 
на заводі» (1973, реж. Е. Ківікос- 
кі). Виходять фільми-екранізації 
Е. Лайне («Тут, під північною зір¬ 
кою...», 1968), Р. Ярви («Рік зай¬ 
ця», 1977). В 1976 створено спіль¬ 
ний рад.-фін. фільм «Довір’я». 
Серед фільмів 80-х рр.— «Знак 
дикого звіра» (1981, реж. Я. Пак- 
касвірт) та «Ніч на березі моря» 
(1981, реж. Е. Ківікоскі, відзначе¬ 
ний на 12-му Міжнародному кіно¬ 
фестивалі в Москві). Іл. див. на 
окремому аркуші, т. 12. 
Літ.: Кекконен У. Финляндия: путь 
к миру и добрососедству. Статьи, ре¬ 
чи, письма, 1943—1978 гг. М., 1979; 
Похлебкин В. В. СССР — Финлян¬ 
дия. 260 лет отношений. 1713—1973. 
М.. 1975; Дашков Ю. Ф. У истоков 
доорососедства. Из истории... М., 
1980; Питкянен М. Финляндия в фо- 
тографиях. М., 1980; Карвонен Т. 
Советский Союз и Финляндия: сотруд- 
ничество и добрососедство. Пер. с 
фин. М., 1977; Карху 3. Г. Финлянд- 
ская литература и Россия. 1800— 
1850. Таллин, 1962; Карху 3. Г. Фин- 
ляндская литература и Россия. 1850— 
1900. М.-Л., 1964; Карху 3. Г. 
Демократическая литература совре- 
менной Финляндии. Петрозаводск, 
1966; Карху 3. Г. Очерки финской 
литературьі начала XX века. Л., 1972; 
Карху 3. Г. История литературьі Фин¬ 
ляндии от истоков до конца XIX в. 
Л., 1979; Завгородній О. У фінських 
друзів. «Всесвіт», 1981, № 12; Василь- 
ков Б. Л., Платонов Г. Д. Градострои- 
тельная практика и жилищное строй¬ 
те льство в скандинавских странах. Л., 
1960; Иконников А. В. Новая архитек- 
тура Финляндии. М., 1972; Безруко- 
ва М. Художественная жизнь Финлян¬ 
дии. «Искусство», 1979, № 4. Геогра- 
фия Финляндии. Пер. с фин. М., 
1982. 
ФІНН Володимир Васильович 
(Вільгельмович) [19.IV (1.У) 1878, 
Київ — 13-Х 1957, Житомир] — 
український радянський ботанік, 
засл. діяч науки УРСР (з 1935). 
У 1901 закінчив Київ. ун-т. У 
1903—41 працював у Київ, ун-ті 
(з 1927 — професор, з 1933 — 
зав. кафедрою вищих рослин, з 
1936 — також директор Н.-д. ін-ту 
біології при ун-ті), одночасно 
1922—ЗО — професор кафедри бо¬ 
таніки Київ. с.-г. ін-ту, 1944— 51 
— зав. кафедрою ботаніки Жито; 
мирського с.-г. ін-ту. Наук, праці 
— з питань ембріології і система¬ 
тики рослин. В 1912 Ф. вперше 
описав спермії-клітини у ваточни¬ 
ка та ін. покритонасінних. Вивчав 
тератологічні зміни (виродливості) 
в квітці цукрового буряка під впли¬ 
вом близькоспорідненого схрещу¬ 
вання (інбридингу). 
ФГННИ (самоназва — суомалай- 
сет) — нація, осн. населення Фін¬ 
ляндії. Живуть також у СІЛА, Ка¬ 
наді, Пн. Швеції і Норвегії, СРСР 
(77 тис. чол.; 1979, перепис). Заг. 
чисельність Ф.— 5,2 млн. чол. 
(1980, оцінка). Говорять фін¬ 
ською мовою. Віруючі Ф.— про¬ 
тестанти. На тер. Фінляндії при¬ 
балтійсько-фінські племена прийш¬ 

ли на поч. нашої ери. До 8 ст. вони 
заселили значну частину країни, 
відтіснивши саамів, які тут жили, 
або змішавшись з ними. Осн. пле¬ 
менами при формуванні фін. на¬ 
родності (завершилось в 16 ст.) 
були сум і ям (хяме), згодом до її 
складу ввійшла й частина карелів. 
У 19 ст. консолідувались у націю. 
Значна частина Ф. працює в 
пром-сті. Осн. заняття Ф.-селян — 
землеробство, тваринництво. До¬ 
кладніше про історію, г-во, куль¬ 
туру Ф. див. Фінляндія. 
ФТННО-УГбРСЬКІ М(5ВИ, угро- 
фінські мови — сім’я мов. Разом 
із самодійськими мовами станов¬ 
лять велику сім’ю уральських мов. 
Існує ряд класифікацій Ф.-у. м. 
За однією з них Ф.-у. м. поділя¬ 
ють на групи; прибалтійсько-фін¬ 
ську (фінська, естонська, карель¬ 
ська, вепська, іжорська, водська, 
лівська мови), саамську (саамська 
мова), волзьку (марійська та мор¬ 
довські мови), пермську (комі, або 
комі-зирянська, комі-перм’яцька 
та удмуртська мови), угорську 
(угорська, хантийська та мансійсь¬ 
ка мови). До Ф.-у. м. належать 
також мертві мерянська, муром¬ 
ська й мещерська мови. Фонетиці 
Ф.-у. м. переважно властиві ба¬ 
гатство голосних і відносна бід¬ 
ність приголосних, сингармонізм. 
За морфологічним типом — аглю¬ 
тинативні чи аглютинативно-флек¬ 
тивні, категорії граматичного роду 
не мають. У більшості Ф.-у. м. 
прикметник не узгоджується з 
іменником. Характерне вживання 
присвійних суфіксів імен. ДІЄСЛО¬ 

ВО має в ряді мов безоб’єктне та 
об’єктне дієвідмінювання. Замість 
прийменників уживаються після- 
йменники. Лексика Ф.-у. м. заз¬ 
нала на Сх. впливу Іран., тюрк., 
самодійських та палеоазійських, 
а на Зх.— балтійських і герм. мов. 
На всі Ф.-у. м. значним був вплив 
слов’ян, мов. З Ф.-у. м. мають 
більш чи менш давню писемну 
традицію угорська, фінська, ес¬ 
тонська й саамська. Сучасну пи¬ 
семність для хантийської, мансій¬ 
ської, комі-зирянської, комі-пер- 
м’яцької, удм., марійської та 
мордовських мов створено за 
Радянської влади. 
Літ.: Язьїки народов СССР, т. 3. 
Финно-угорские и самодийские язьїки. 
М., 1966; Основи финно-угорского 
язикознания [в. 1— 3]. М., 1974— 
76; Ткаченко О. Б. Сопоставительно- 
историческая фразеология славянских 
и финно-угорских язьїков. К., 1979. 

О. Б. Ткаченко. 
ФІННО-УГРОЗНАВСТВО — 
комплексна наука, що вивчає мо¬ 
ви й культури фінно-угорських на¬ 
родів від найдавніших до наших 
часів. З фінно-угорських мов ра¬ 
ніше за інші почали вивчати угор., 
фін., ест. і саамську. На кін. 18 
ст. завдяки працям рос. і зх.-єв- 
роп. учених обгрунтовано спорід¬ 
неність фінно-угор. мов і встанов¬ 
лено межі їхнього поширення. В 
19 ст. створено класичні описи й 
словники більшості фінно-угор. 
мов, праці з порівняльно-істор. 
Ф.-у. Значний внесок у розвиток 
Ф.-у. зробили вчені різних країн: 
рос. дореволюц. — А. М. Шегрен, 
Ф. І. Відеман; фін.— М.-А. Ка- 
стрен, О. Доннер, А. Генец, Е. 
Сетяля; угор.— Я. Шайнович, 
Ш. Дярматі, Й. Буденц, І. Галас; 

швед.— Б. Колліндер. В СРСР 
у розробку проблем Ф.-у. вели¬ 
кий внесок зробили Д. В. Бубрих, 
П. О. Аристе, Б. О. Серебренни- 
ков, К. Є. Майтинська та ін. Даль¬ 
шого розвитку набувають дослі¬ 
дження історії й культури фінно- 
угор. народів. Осн. центрами Ф.-у. 
в СРСР є Тарту, Таллін, Москва, 
Ленінград, ^ Петрозаводськ, Са¬ 
ранськ, Йошкар-Ола, Іжевськ, 
Сиктивкар. Масштабні роботи в 
галузі Ф.-у. ведуться в Угорщині 
й Фінляндії. Проводяться Між- 
нар. конгреси фінно-угрознавців. 
На Україні дослідження з Ф.-у. 
здійснюються в Ужгороді й Києві. 
Літ.: Язьїки народов СССР, т. 3. 
Финно-угорские и самодийские язьї¬ 
ки. М., 1966; Основи финно-угорско¬ 
го язикознания. М., 1974; Казанцев 
Д. Е. Истоки финно-угорского род- 
ства. Йошкар-Ола, 1979. 

„ О. Б. Ткаченко. 
ФІНОЗ — те саме, що й цистицер- 
коз тварин. 
ФІНСЬКА АКАДЕМІЯ НА?К, 
Академія Фінляндії — централь- 
ний держ. орган управління наук, 
дослідженнями в Фінляндії. Засн. 
1947 у Хельсінкі як наук, т-во, 
реорганізована 1970. До її складу 
ввійшли органи управління нау¬ 
кою, що існували з 1918, й поперед¬ 
ня академія (засн. 1908). Ф. а. н. 
формує наук, політику країни, 
планує наук, дослідження, розпо¬ 
діляє держ. асигнування на них, 
бере участь в міжнар. наук, спів¬ 
робітництві. Безпосередньо під¬ 
порядкована М-ву освіти. До її 
персонального складу входять 4 
академіки і 15 професорі в-дослід¬ 
ників (1981). А. В. Санцевич. 
ФГНСЬКА ЗАТбКА — затока у 
сх. частині Балтійського м. Оми¬ 
ває береги СРСР (Ест. РСР та 
Ленінгр. обл. РРФСР) і Фінлян¬ 
дії. Вдається у суходіл на 390 км, 
шир. до 130 км. Пл. майже ЗО тис. 
км2. Глиб, від 100 м біля входу до 
5 м і менше на Сх. Пн. береги роз¬ 
членовані, багато шхер, пд.— пере¬ 
важно низовинні. Взимку замерзає. 
Солоність 2—6 %0. Під впливом 
вітрів у затоці відбуваються знач¬ 
ні коливання рівня води. Нагони 
води зумовлюють паводки, зокрема 
на р. Неві, що загрожують м. Ле¬ 
нінграду. Для захисту міста у Ф. з. 
споруджують (1984) протипавод¬ 
ковий комплекс. Осн. порти — Ле¬ 
нінград, Таллін (СРСР), Хельсінкі 
(Фінляндія). 
ФІНСЬКА М(ЗВА — мова фгннів. 
Належить до прибалтійсько-фін. 
групи фінно-угорських мов. Фоне¬ 
тиці Ф. м. властиві велика кіль¬ 
кість голосних та дифтонгів, об¬ 
межена — приголосних, сингармо¬ 
нізм, довгі й короткі звуки, чергу¬ 
вання ступенів приголосних, на¬ 
голос фіксований — на першому 
складі. Ф. м. аглютинативно-флек¬ 
тивна. Імена змінюються за числа¬ 
ми й відмінками (відмінків— 15). 
Іменник має присвійну відміну, 
категорії роду немає. Характерни¬ 
ми є заперечне дієслово і розвину¬ 
тий інфінітив. Словотвір відбу¬ 
вається за допомогою суфіксації 
та словоскладання. Писемність 
Ф. м.— з 16 ст. Сучасна літ. Ф. м. 
сформувалась у 19 ст. Алфавіт — 
на лат. графічній основі. Про л-ру 
Ф. м. див. Фінляндія, розділ Лі¬ 
тература; Карельська АРСР, роз¬ 
діл Культура. 
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Літ.: Грамматика финского язьїка. 
М.—Л., 1958; Елисеев Ю. С. Финский 
язьїк. В кн.: Основи финно-у горе кого 
язьнсознания, в. 2. М., 1975. 

О. Б. Ткаченко. 

ФІОЛ£ТОВ Іван Тимофійович 
(1884, с. Тугулуково, тепер Бори- 
соглєбського р-ну Воронеж, обл. — 
20.ІХ 1918) — діяч рос. революц. 
руху. Член Комуністичної партії 
з 1900. Н. в сел. сім’ї. Робіт- 
ник-металіст. У 1904 — член Ба¬ 
кинського к-ту РСДРП. Вів парт, 
роботу в Грозному, Владикавказі, 
Ташкенті. Після Лютневої револю¬ 
ції 1917 — член виконкому Ба¬ 
кинської ради, голова Спілки 
нафтопромислових робітників. З 
жовтня 1917 — член Кавказ, кра¬ 
йового к-ту РСДРП(б). З квітня 
1918 — комісар у справах нар. г-ва 
Бакинського Раднаркому. В числі 
26 бакинських комісарів був роз¬ 
стріляний англ. інтервентами й 
есерами. 
ФібЛЬ (Ріоі) Швайпольт (р. н. 
невід., м. Нойштадг у Франко- 
нії, тепер ФРН — між 7.У 1525 
! 16.V 1526, Краків) — друкар, 
ювелір, гірничий майстер. Був тех. 
керівником друкарні у Кракові, 
яка видала перші східнослов’ян. 
книги кириличним шрифтом: Ча¬ 
сослов, Осмогласник (обидві — 
1491), дві недатовані Тріоді. За¬ 
мовці їх невідомі; припускають, 
що вони були пов’язані з Київсь¬ 
кою митрополією або однією з її 
єпархій. Осн. текст книг церковно¬ 
слов’янський, у післямовах вжито 
укр. мову. При оформленні зраз; 
ком служили слов’ян, рукописні 
книги, зокрема з Прикарпаття. 
Збереглося 79 примірників видань 
Фіоля, в т. ч. у бібліотеках Києва, 
Львова, Одеси. 
Літ.: Немировский Е. Л. Начало сла- 
вянского книгопечатания. М., 1971; 
Ісаєвич Я. Д. Першодрукар Іван 
Федоров і виникнення друкарства на 
Україні. Львів. 1975. 

Я. Д. Ісаєвич. 

ФІбРД, фйорд (норв. Цогсі) — 
вузька й довга морська затока з 
високими скелястими берегами. 
Ф. являють собою давні долини 
ерозійного або тектонічного поход¬ 
ження, що зазнали дії гірських 
льодовиків (див. Трог) і пізніше 
були затоплені морем. Від моря, 
як правило, відокремлені підвод¬ 
ними порогами. Поширені Ф. на 
гірських узбережжях у високих 
широтах, зокрема Скандінавсько- 
Г9 п-ова, Зх. Аляски, Гренлан¬ 
дії, в межах СРСР — Кольського 
і Таймирського півостровів, на 
о-вах Нова Земля. 
ФІОРИТУРА (італ. Погіїига, 
букв. — цвітіння) — мелодичні 
прикраси (див. Орнаментика). 
ФІРДОУСГ Абулькасим Мансур 
(між 932 і 943, с. Важ біля м. Ту- 
са — між 1020 і 1026, м. Тус) — 
перс, і тадж. поет. З 976 працював 
над великою епічною поемою 
«Шахнаме» («Книга царів»), яку 
почав писати поет Дакікі. Першу 
редакцію завершив 994, другу — 
1010. Осн. ідеї твору — любов до 
батьківщини та заклик до боротьби 
проти іноземних поневолювачів, 
боротьба Добра і Зла (символ 
Добра — Іран, символ Зла — Ту- 
ран), думка про ідеального прави¬ 
теля, втілена в галереї образів 
справедливих царів. Перші спроби 
перекладу поеми укр. мовою зро¬ 

бив А. Кримський (1895), рос. мо¬ 
вою — І. Соколов (1905). У 1960— 
71 в СРСР поему видано в 9 томах. 
Укр. мовою твір Ф. перекладали 
В. Мисик, М. Ільницький, Я. По- 
лотнюк. 
Те.: Укр. перекл. — Шагнаме, 
або Іранська книга царів. В кн.: Крим¬ 
ський А. Пальмове гілля. Екзотичні 
поезії. К., 1922; Рос. перекл.— 
Книга царей Шахнаме. М.—Л., 1934; 
Шахнаме, т. 1-4. М., 1957-69; Шах¬ 
наме. Сказание о Рустаме. М., 1980. 
Літ.: Османов М.-Н. О. Фирдоуси. 
Жизнь и творчество. М., 1959; Раджа- 
бов М. Р. Фирдоуси и современность. 
Душанбе, 1976. Я. Є. Полотнюк. 

ФІРМА (від італ. їїгта — підпис) 
— господарська організація, яка є 
первинною ланкою капіталістично¬ 
го виробництва (індивідуальних 
підприємців та акціонерних това¬ 
риств); «торгове ім’я» комерсанта. 
Ф. підлягає реєстрації у встановле¬ 
ному законом порядку, її назву 
зазначають на вивісці, печатці, 
бланках тощо. В адм. і судовій 
практиці склався ряд правил щодо 
користування Ф., її охорони та пе¬ 
редачі. В організаційному відно¬ 
шенні існує два види фірм. Перші 
складаються з головної компанії, 
що включає певну кількість спеціа¬ 
лізованих підприємств і відділень, 
та місц. і закордонних філіалів, 
контрольними пакетами акцій 
яких володіє головна компанія; 
другі—холдинги, що володіють че¬ 
рез систему участі контрольним 
пакетом акцій самостійних ком¬ 
паній. 
Ф. поділяють на приватні, коопе¬ 
ративні, державні й мішані; за 
нац. приналежністю — на місцеві 
(нац.) і міжнародні. Вони бува¬ 
ють дрібні, середні, великі й над¬ 
великі. Залежно від ступеня кон¬ 
центрації вироби, і капіталу, особ¬ 
ливостей внутр. орг. структури 
найбільші Ф. виступають у різних 
формах монополістичних об’єд¬ 
нань, осн. з яких є концерни, тре¬ 
сти, синдикати й конгломерати. 
Деякі Ф. утворюють тимчасові 
цільові союзи — консорціуми. 
Госп. спеціалізацію Ф. (галузеву, 
підгалузеву, групову) визначає ха¬ 
рактер їхньої діяльності (пром. 
або непром.). Великі ф. утворю¬ 
ють кістяк фірмової структури 
певної країни або галузі світової 
капіталістичної економіки. Май¬ 
же всі великі Ф. входять до складу 
певних фінансових груп або конт¬ 
ролюються ними. 
В соціалістичних країнах [в СРСР 
до видання Положення 1974 про 
виробничі об'єднання (комбінати)] 
фірмами називають об’єднання 
виробничих підприємств на чолі з 
гол. підприємством. В сучас. пері¬ 
од в СРСР існують фірмові най¬ 
менування госп. орг-цій (;юридич¬ 
них осіб). В. К. Черняк. 

ФІРН (нім. Рігп — вічний сніг) — 
ущільнений крупнозернистий сніг, 
що складається з крупинок, зв’я¬ 
заних між собою; перехідна ста¬ 
дія між снігом і льодом. Утворю¬ 
ється в гірських районах (вище 
від снігової межі) та в полярних 
областях, де протягом літа сніг 
не встигає розтанути. Сніг пере¬ 
творюється на Ф. під дією соняч¬ 
ної радіації, відлиг, внаслідок 
перекристалізації та сублімації во¬ 
дяної пари. Густина Ф. колива¬ 
ється від 0,45 до 0,8 г/см3. Товщи¬ 

на його досягає 100 м (в Антарк¬ 
тиді). Ущільнюючись, Ф. поступо¬ 
во переходить у глетчерний лід, 
який становить осн. тіло льодо¬ 
вика. 
ФІСГАРМОНІЯ (від грец. фі’аа — 
міх, подув і ар\±оуіа — зв’язок, 
стрункість, злагодженість) — язич¬ 
ковий пневматичний клавішний 
муз. інструмент. За формою подіб¬ 
ний до піаніно, але меншого розмі¬ 
ру. Має фп. клавіатуру, 6—20 
регістрів, що включаються висув¬ 
ними важелями. Повітря у Ф. наг¬ 
нітається міхами за допомогою 
педалей. Її звучання нагадує зву¬ 
чання органа. 
ФІСКА/ІИ (лат. Її5са1із — той, 
хто має відношення до скарбниці, 
від Пзсиз — державна скарбниця) 
— в Росії 1711—29 урядовці для 
нагляду за діяльністю (переважно 
фінансовою) держ. установ і адм. 
осіб. Посаду Ф. створено у зв’яз¬ 
ку із зростанням бюрократії та 
необхідністю боротися із зловжи¬ 
ваннями. Ф. очолював обер-фіс- 
кал, з 1723 — генерал-фіскал, під¬ 
порядковані генерал-прокурору. 
Переносно — донощики, на¬ 
клепники. 
ФІСТАШКА (РІ5Іасіа) — рід де¬ 
ревних та кущових рослин родини 
сумахових. Відомо 20 видів, по¬ 
шир. в Середземномор’ї, в субтро¬ 
пічних і частково в тропічних зо¬ 
нах, Пд.-Сх. і Сх. Азії. В СРСР — 
6 видів, з них на Україні — 2. 
Ф. справжня (Р. уега) — 
дерево 7—10 м заввишки. Листки 
шкірясті, трійчасті. Квітки одно¬ 
статеві, зібрані у бокові пазушні 
волоті. Плід — кістянка (горіх): 
містить 55— 60 % олії, 18 — 26% 
білкових речовин, 10—13 % вугле¬ 
водів. В СРСР культивують у 
Серед. Азії, Азербайджані, на 
Україні — на Пд. березі Криму і 
в Одес. обл. Плоди споживають 
свіжими, підсмаженими, солени¬ 
ми, використовують у кондитер¬ 
ському виробництві. Ф. тупо¬ 
листа (Р. тиііса) — дерево до 
20 м заввишки. Дико росте у Малій 
Азії та на Балканському п-ові, в 
СРСР — у Криму й на Кавказі. 
Плоди неїстівні. 
ФГСТУЛА (лат. їїзіиіа — трубка, 
канал), нориця — неприродний 
канал або отвір, що сполучає якусь 
порожнину, орган чи патологічне 
вогнище в тканинах людини або 
тварини з зовнішнім середовищем 
або з якимсь органом. Через Ф. 
виділяється секрет або вміст по¬ 
рожнини, органу (сеча, жовч, гній). 
Вроджені Ф. утворюються внаслі¬ 
док вад ембріонального розвитку. 
Набуті Ф. виникають в результаті 
розвитку патологічного процесу, 
що супроводиться нагноюванням 
і прориванням гною, а також піс¬ 
ля поранення. Усувають Ф. опера¬ 
тивним способом, іноді консер¬ 
вативним лікуванням; зрідка спо¬ 
стерігається самовільне виліку¬ 
вання. Іноді за медичними пока¬ 
заннями створюють штучні Ф. У 
тварин штучні Ф. широко викори¬ 
стовують у науково-дослідній ро¬ 
боті для вивчення в тривалих дос¬ 
лідах діяльності органів травлен¬ 
ня, сечовиділення, швидкості пли¬ 
ну крові, складу крові, для одер¬ 
жання у чистому вигляді травних 
соків, дослідження стану і руху 
внутр. органів. 

ФІСТУЛА 

А. М. Фірдоусі. 
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церковному співі знак крюкової 
нотації (див. Крюки) у вигляді 
слов’янської літери 0. У поєднан¬ 
ні з ін. знаками скорочено означа¬ 
ла цілу мелодію. У знаменному 
розспіві Ф. було 132, в інших — 
менше. Ф. вивчалися усно, кожна 
мала свою назву. Збірки Ф. наз. 
фітниками. 
ФГТЕЛЬБЕРГ (РіІеІЬегя) Гжегож 
(18.Х 1879, Двінськ, тепер Дау¬ 
гавпілс Латв. РСР — 10.УІ 1953, 
Катовіце) — польс. диригент, скри¬ 
паль, композитор. Муз. освіту 
здобув у Муз. ін-ті у Варшаві 
(1891—96). Один з засновників 
мистецького угруповання <Моло- 
да Польща», диригував його пер¬ 
шими концертами. В 1914—19 ке¬ 
рував оперними виставами в Пет¬ 
рограді, 1920—21 —в Москві (ди- 
игент Великого театру), 1921— 
4 диригував виставами Росій¬ 

ських сезонів за кордоном. У 
1923—34 очолював оркестри філар¬ 
монії і «Театру Вельки» у Варша¬ 
ві, 1934—39 — створений ним Ве¬ 
ликий оркестр Польського радіо, 
1947—53 — оркестр польського ра¬ 
діо в Катовіце. Автор творів нео¬ 
романтичного стилю: симфоній, 
увертюри, симф. поем, концерту 
для скрипки з оркестром, інструм. 
ансамблів, фп. сонат, романсів, пі¬ 
сень. Гастролював у СРСР (зокре¬ 
ма, в Києві). 
ФГТИНГ (англ. і'іШп#, від Пі — 
приладжувати, встановлювати, 
монтувати) — фасонна деталь для 
різьбового з'єднання труб. Вста¬ 
новлюється в місцях повороту або 
розгалуження труби, переходу її 
на ін. діаметр. Якщо труби необ¬ 
хідно часто розбирати і складати, 
Ф. служить для з’єднування осн. 
прямолінійних ланок їх. Фітин¬ 
гами є, напр., муфти, косинці, 
трійники, хрести та ін. До Ф. на¬ 
лежать також допоміжні деталі, 
напр. пробки-заглушки та ковпа¬ 
ки. 
ФІТОГЕЛЬМГНТИ (від грец. 
фотб'У — рослина і гельмінти), 
фітонематоди — паразитичні черви 
класу нематод, які ушкоджують 
багато видів культурних і диких 
рослин. Належать до рядів Туїеп- 
сЬісІа, Богуїаітісіа. Довж. тіла 
0,2—12 мм, ширина 0,01—0,4 мм. 
За способом життя і морфологією 
поділяються на кілька груп: ци- 
стоутворюючі (Неіегосіега, Сіо- 
Ьоаега), галові (Меіоісіо^упе), міг¬ 
руючі кореневі (РгаїуІепсЬиз), 
стеблові (ОіІуІепсЬиз) та ін. Мо¬ 
жуть оселятись на надземних і під¬ 

земних органах рослин, спричи¬ 
нюючи їх захворювання та загибель 
(див. Нематодні хвороби рослин). 
В СРСР відомо бл. 400 видів Ф., 
з них небезпечними шкідниками 
є кілька десятків видів (див. Гало¬ 
ва нематода, Бурякова нематода. 
Пшенична нематода). Завдають 
економічних збитків г-ву, ушко¬ 
джуючи тепличні культури (помі¬ 
дори, огірки, квіткові рослини) і 
у відкритому грунті (цукрові бу¬ 
ряки, пшениця, картопля, цибуля). 
Розділ гельмінтології, що вивчає 
Ф., наз. фітогельмінтологією. 
Літ.: Кирьянова Е. С.,Кралль 3. Л. 
Паразитические нематоди растений и 
мери борьбьі с ними, т. 1. Л., 1969; 
Парамонов А. А. Основи фитогель- 
минтологии, т. 1—3. М., 1962 — 70; 
Деккер X. Нематоди растений и 6о- 
рьба с ними. М.. 1972. 

Д. Д. Сігарьова. 

ФІТОГЕОГРАФІЯ (від грец. 
фотбу — рослина і географія) — 
розділ біогеографії, що вивчає 
закономірності розподілу елемен¬ 
тів рослинного світу — окремих 
таксонів рослин, флори і рос¬ 
линності на Землі. 
У Ф. виділяють ботанічну гео¬ 
графію, що вивчає закономірності 
розподілу рослинності як компо¬ 
нента геогр. ландшафту, та гео¬ 
графію рослин, що вивчає 
закономірності геогр. поширення 
видів, родів, родин та ін. таксонів 
рослин, а також флор і їх комп¬ 
лексів на Землі. Географію рослин 
звичайно поділяють на фітохоро- 
логію, що вивчає ареали рослин, 
флористичну географію рослин, 
екологічну географію рослин, істо¬ 
ричну, або генезисну, географію 
рослин, що з’ясовує осн. етапи 
розвитку флор та особливості ста¬ 
новлення і формування ареалів 
різних таксонів рослин. Як комп¬ 
лексна наука Ф. використовує 
методи геогр. та бот. досліджень: 
польові флористичні, фітоценоло- 
гічні, екологічні, грунтознавчі, 
геоморфологічні тощо. Дані Ф. 
застосовують при створенні карт 
розподілу рослинності та ареалів 
рослин, для геобот., ботаніко-ге- 
огр. та флористичного районуван¬ 
ня. При флористичному районуван¬ 
ні Землі, яке лише частково збі¬ 
гається з біогеографічним району¬ 
ванням, виділяють такі флорис¬ 
тичні царства: Голарктичне, Пале¬ 
отропічне, Неотропічне, Капське, 
Австралійське, Голантарктичне 
(А. Л. Тахтаджян, 1978). 
Певні відомості з Ф. зустрічаються 
вже у працях античних авторів 
— Теофраста, Плінія. Повніше 

вони відображуються у працях 
вчених 17 ст.: англ.— Дж. Рея, 
франц.— Ж. П. Турнефора та 18 
ст.: швед. — К. Ліннея, рос. — 
Й. Г. Гмеліна, С. П. Крашенинни- 
кова, П. С. Паласса. Формування 
Ф. як самостійної галузі науки 
відбувалося в кін. 18 — на початку 
19 ст. завдяки працям нім. вчених 
К. Вільденова та А. Гумбольдта. 
Дальший розвиток Ф. пов’язаний 
з іменами дат; ботаніка 1. Ф. Скоу, 
швейц. ботаніків О. П. Декандоля 
та А. Декандоля. Великий вплив на 
розвиток Ф. мало вчення Ч. Дар- 
віна. Значну роль в дальшому роз¬ 
виткові Ф. відіграли роботи нім. 
вчених — А. Грізебаха, А. Енгле- 
ра, П. Гребнера, О. Друде, дат. 
ботаніка Є. Вармінга, а також віт- 
чизн. вчених — А. М. Бекетова, 
С. І. Коржинського, А. М. Крас- 
нова, М. І. Кузнецова, Ф. І. Руп- 
рехта, зокрема рад.— В. В. Альо- 
хіна, М. І. Вавилова, Є. В. Вуль- 
фа, В. Л. Комарова, Є. М. Лав- 
ренка та ін., у т. ч. укр.— М. В. 
Клокова, М. І. Котова, М. Г. По¬ 
пова. Дані Ф. мають значення для 
пізнання еволюції рослинного сві¬ 
ту у взаємозв’язку з геогр. середо¬ 
вищем, а також у практичній ді¬ 
яльності людини — при плануван¬ 
ні госп. освоєння земель, зокрема 
раціональному використанні та 
збагаченні ресурсів рослинного 
світу, здійсненні природного й 
екон.-геогр. районування, при 
розв’язанні питань інтродукції та 
акліматизації, розробці питань 
охорони рідкісних та зникаючих 
видів рослин і угруповань тощо. 
Питання Ф. розробляються в 
СРСР у Бот. ін-ті ім. В. Л. Комаро¬ 
ва АН СРСР, Всесоюзному ін-ті 
рослинництва ім. М. І. Вавилова, 
Всесоюзному ін-ті лікарських рос¬ 
лин, на кафедрах ун-тів, у бот. са¬ 
дах, зокрема в УРСР — в Ботані¬ 
ки інституті ім. М. Г. Холодного 
АН УРСР, Центр, респ. бот. саду 
АН УРСР та ін. Результати дослі¬ 
джень з Ф. публікуються в <Укра¬ 
їнському ботанічному журналі>, 
«Ботаническом журнале», зб. на¬ 
ук. праць ун-тів, бот. садів. 
Літ.: Вульф Е. В. Историческая гео- 
графия растений. М.—Л., 1944; Альо- 
хін В. В. Географія рослин. К., 1952; 
Береговий П. М., Прахов М. М. Бо¬ 
танічна географія. К., 1969; Толма- 
чев А. И. Введенне в географию ра¬ 
стений. Л., 1974; Тахтаджян А. Л. 
Флористические области Земли. Л., 
1978; Шафер В. Основи общей гео- 
графии растений. Пер. с польс. М., 
1956; Шмитхюзен И. Общая геогра- 
фия растительности. Пер. с нем. М., 
1966. Б. В. Заверуха. 
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В. Г. Бар’яхтар — акад. АН УРСР (заг. фізика), 
B. Г. Бондарчук — акад. АН УРСР (загальні питан¬ 
ня геології, тектоніка), М. С. Бродин — акад. АН 
УРСР (оптика), В. П. Васильєв — акад. АН УРСР 
(захист рослин), П. О. Дмитренко — чл.-кор. АН 
УРСР (агрохімія), І. М. Коваленко — акад. АН 
УРСР (теорія ймовірностей), В. М. Корецький — 
акад. АН УРСР (міжнар. право, заг. історія держави 
і права), |Г. С. Костюк| — дійсний член АПН СРСР 
(психологія), В. К. Лішко — акад. АН УРСР (біо¬ 
хімія), В. М. Русанівський — акад. АН УРСР 
(мовознавство), О. Г. Ситенко — акад. АН УРСР 
(теор. фізика), К. С. Терновий — акад. АН УРСР 
(ортопедія), А. В. Чекунов — акад. АН УРСР (гео¬ 
фізика), А. М. Шлепаков — акад. АН УРСР (новіт¬ 
ня історія капіталістичних країн); І. І. Артеменко — 
чл.-кор. АН УРСР (археологія), І. С. Горбань — 
чл.-кор. АН УРСР (оптика), В. І. Куценко — чл.- 
кор. АН УРСР (істор. матеріалізм), О. С. Мельни- 
чук — чл.-кор. АН СРСР (мовознавство), В. В. Ско- 
пенко — чл.-кор. АН УРСР (неорганічна хімія), 
A. А. Чухно—чл.-кор. АН УРСР (заг. питання політ, 
економії), К. Л. Ющенко — чл.-кор. АН УРСР (кі¬ 
бернетика), М. Д. Ярмаченко — дійсний член АПН 
СРСР (педагогіка); А. М. Алексюк — доктор пед. 
наук (педагогіка, нар. освіта), І. В. Архипов — пол¬ 
ковник (військова справа), Ю. С. Асєєв — доктор 
архітектури (архітектура), В. А. Афанасьєв — канд. 
мистецтвознавства (образотворче мистецтво), Л. О. 
Бабенко — канд. біол. наук (порівняльна анатомія), 
І. В. Бичко — доктор філос. наук (історія філософії), 
Ю. Г. Блавдзевич— канд. тех. наук (електротехніка), 
Ю. М. Бобошко — канд. мистецтвознавства (театр), 
М. К. Бородій — канд. мед. наук (історія меди¬ 
цини), В. €. Бражников — канд. юрид. наук (держав¬ 
не право). С. І. Брук — доктор геогр. наук (етногра¬ 
фія), Ф. Г. Бурчак — канд. юрид. наук (теорія дер¬ 
жави і права, кримінальне право), Т. П. Булат — 
доктор мистецтвознавства (музика), П. Л. Варгатюк— 
доктор істор. наук (історія КПРС), Д. Я.Василенко— 
доктор с.-г. наук (зоотехнія), Б. Б. Винокур—доктор 
тех. наук (металознавство), Л. В. Владич — канд. 
мистецтвознавства (образотворче мистецтво), М. А. 
Воївственськиб — доктор біол. наук (орнітологія), 
І. Д; Гамкало — нар. арт. УРСР (музика), С. А. 
Генсірук — доктор с.-г. наук (лісівництво), М. О. 
Голодний — канд. юрид. наук (теорія держави і 
права, цивільне право), М. М. Гордійчук — доктор 
мистецтвознавства (музика), В. С. Горський — док¬ 
тор філос. наук (історія філософії), О. Т. Губко — 
канд. психологічних наук (психологія), В. М. Да- 
нюк— канд. екон. наук (конкретна економіка), В. Г. 
Денисов — доктор тех. наук (космонавтика), В. Г. 
Долін — доктор біол. наук (ентомологія), А. Я. До- 
роговцев — доктор фізико-мат. наук (матем. аналіз), 
C. І. Дорошенко — канд. мед. наук (стоматологія), 
B. Д. Дяченко — канд. біол. наук (антропологія), 
В. Г. Єиа — канд. геогр. наук (фіз. географія), М. М. 
Жербін — доктор тех. наук (будівництво), Г. П. 
Жеребкін — канд. екон. наук (політ, економія і 
конкретна економіка), Л. Є. Жоголь — канд. мис¬ 
тецтвознавства (декоративне мистецтво), Б. В. За- 
веруха — канд. біол. наук (фітогеографія), М. П. 
Загайкевич — доктор мистецтвознавства (музика), 
А. П. Золовський — доктор геогр. наук (картогра¬ 

фія), С. К. Кілессо — канд. архітектури (архітек¬ 
тура), Л. М. Корецький — доктор екон. наук (заг. 
питання економіки, екон. географія), О. П. Кор- 
нєєв — професор (теріологія), М. Ю. Корнилов — 
доктор хім. наук (органічна хімія), В. Н. Котов — 
доктор істор. наук (історія СРСР), М. І. Кратко — 
канд. фізико-мат. наук (матем. логіка), І. Т. Крук — 
доктор філол. наук (рос. література), І. Ф. Курас — 
доктор істор. наук (історія КПРС), П. М. Леоненко — 
канд. екон. наук (критика бурж. теорій), Г. Н. Лог- 
вин — доктор мистецтвознавства (архітектура), В. І. 
Мазепа — доктор філос. наук (естетика), Л. 3. Ма¬ 
зепа — доцент (музика), В. М. Мазур — доктор 
екон. наук (політ, економія), Д. Є. Макаренко — 
доктор геолого-мін. наук (палеонтологія), А. К. 
Мартиненко — доктор істор. наук (новітня історія), 
A. Г. Медяник — канд. фізико-мат. наук (геометрія), 
М. Ф. Мезенцев — канд. біол. наук (зоотехнія), 
Є. Ф. Мельник — доктор юрид. наук (цивільне пра¬ 
во), Л. С. Міляєва — канд. мистецтвознавства (обра¬ 
зотворче мистецтво), Ю. В. Мовчан— канд. біол. наук 
(іхтіологія), Л. 3. Мороз-Погрібна — канд. мистецт¬ 
вознавства (кіно), Д. С. Наливайко — канд. філол. 
наук (зарубіжна література), В. І. Наулко — доктор 
істор. наук (етнографія), В. Г. Новиков — доктор 
біол. наук (загальна біологія), О. С. Онищенко — 
доктор філос. наук (науковий атеїзм), В. І. Павли- 
шин — доктор геолого-мін. наук (мінералогія), В. Л. 

Павлов— канд. хім. наук (неорганічна та фіз. хімія), 
І. О. Пашков — канд. тех. наук (будівництво), Р. Я. 
Пилипчук — канд. мистецтвознавства (театр), Ф. П. 
Погребенник — доктор філол. наук (укр. літерату¬ 
ра), Л. П. Погребняк — канд. біол. наук (ветерина¬ 
рія), М. В. Попович — доктор філос. наук (логіка), 
С. С. Рубін — доктор с.-г. наук (землеробство), 
К. Б. Свєчин — доктор с.-г. наук (зоотехнія), А. М. 
Сердюк — доктор мед. наук (охорона здоров’я), 
Г. М. Сивокінь — канд. філол. наук (теорія літера¬ 
тури), С. І. Соколенко—канд. екон. наук (зовнішньо- 
екон. зв’язки СРСР), І. М. Солдатенко — канд. пед. 
наук (культурно-освітня робота), Ю. О. Стан і шевсь¬ 
кий — доктор мистецтвознавства (театр), С. М. 
Старченко — канд. мед. наук (історія медицини), 
І. С. Ступницький — доктор екон. наук (політ, еко¬ 
номія соціалізму), В. І. Таращук — канд. біол. наук 
(систематика земноводних), Ю. М. Теппер — канд. 
пед. наук (фізкультура і спорт), Ф. П. Тринус — 
доктор мед. наук (фармакологія), Н. М. Ульянова — 
доктор юрид. наук (міжнар. право), П. І. Фомін — 
доктор фіз.-мат. наук (фізика), В. О. Хилько — 
професор (політ, економія соціалізму), Г. Д. Цибу¬ 
лях — канд. екон. наук (культурне будівництво), 
B. С. Чарін — доктор фіз.-мат. наук (алгебра), М. П. 
Черенько — доктор мед. наук (хірургія), В. І. Чопик 
— доктор біол. наук (систематика рослин), К. І. Чу- 
рюмов — канд. фіз.-мат. наук (астрономія), М. К. 
Шикула — доктор с.-г. наук (грунтознавство), 
М. М. Щербак — доктор біол. наук (систематика 
плазунів), М. І. Щербань — доктор геогр. наук (ме¬ 
теорологія, кліматологія), В. М. Юрковський — 
канд. геогр. наук (екон. географія), В. Є. Ясієвич — 
доктор архітектури (архітектура), В. Ф. Яценко — 
засл. діяч мист. УРСР (образотворче мистецтво), 
О. І. Яценко — доктор філос. наук (діалектичний ма¬ 
теріалізм). 
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516 середня 14-й знизу Й. Чобану 

( 10 - й т о м 

В. Чобану 

241 
418 

права 
права 

11—8-й знизу 
5—8-й згори 

1 меморіальний ансамбль «Україн- 
| ський державний музей Великої 
Вітчизняної війни 1941—45 років» 

меморіальний ансамбль «Україн¬ 
ський державний музей історії Ве¬ 
ликої Вітчизняної війни 1941—45 
років» 

254 ліва 31-й знизу Театр ім. Гайовського Театр ім. Тайовського 
406 середня 12-й згори Д. М. Насоновим М. В. Насоновим 
412 заголовок 

берегах 
таблиці на Кількість кіноустановок з платним 

показом по союзних республіках 
Кількість кіноустановок з платним 
показом по союзних республіках 
(тис.) 

УКРАИНСКАЯ СОВЕТСКАЯ ЗНЦИКЛОПЕДИЯ. том 11, книга первая 
(на украинском язьіке) 
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складено в НРКП і надруковано на фабриці № 10 ГУГК, ілюстрації, виконані способом високого і офсетного 
друку,— на Головному підприємстві республіканського виробничого об'єднання «Поліграфкнига». 

Інформ. бланк № 45. 
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Київ, вул. Довженка, 3. на Київській книжковій фабриці,252054, Київ, вул. Воровського, 24- 



ОСНОВНІ УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ НА КАРТАХ УРЕ 

НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ 

(на загальногеографічних картах держав, володінь мрубіжних держав, адміністративних одиниць та островів) 

ЗА ПОЛ1ТИКОАДМІНІСТРАТИВНИМ ЗНАЧЕННЯМ 

Столиці держав, союзних республік СРСР та республік ЧССР і СФРЮ 

ЗА КІЛЬКІСТЮ ЖИТЕЛІВ 

Столиці АРСР. центри країв та областей СРСР. центри володінь 

Центри автономних областей та автономних округів СРСР 

Центри районів СРСР. адміністративних одиниць 1-го порядку 
зарубіжних держав 

Інші населені пункти 

•.Онім руїни стародавніх міст 

О Р Д О н и 

Державні 

Полярних володінь СРСР 

Державні невстановлеиі та спірні 

Союзних республік СРСР та республік ЧССР і СФРЮ 

АРСР. країв та областей СРСР. адміністративних 
одиниць зарубіжних держав 

ниїв понад 1000000 

ЛЬВІВ від 300000 до 1 000000 

ЧЕРНІГІВ від 100000 до 300000 

Коростень від 30000 до 100000 

Болта від 10000 до 30000 

Любомль до 10000 

Чорнобаївха понад 10000 

Високе до 10000 

Ішмаи Віддалені частини міста 

Й МЕЖ! 

і областе! 

Населені пункти міського типу СРСР 
і зарубіжних держав 

Населені пункти міського типу СРСР 

Населені пункти сільського типу СРСР 
Населені пункти: а) сільського типу СРСР 
б) міського йсільського типу зарубіжних 
держав 

Державні 

Союзних республік СРСР та 
республік ЧССР і СФРЮ 

На картах світу, материків, пів¬ 
островів і гірських краін 

Н- 
ж ж 

5н 
ЕІ- 
§§• 

ШЛЯХИ 

Залізниці, тунелі Н ■ ■ 

І* Залізниці, що будуються 2 Е 
а|- * ж 

Залізничні пороми а _____ 

ІНШІ У м о 

с П О Л У 

Районів УРСР 

Територій, підпорядкованих міськрадам 

Демаркаційна лінія між Індією та Пакистаном у Кашмірі, і 
І Південною Кореєю 

Примітка Адміністративні одиниці, однойменні з їхніми центрами, 
на картах не підписані 

^ Е Н Н Я 

Безрейкові шляхи 

Озера а-і 
*—«•' Позначки 

Обмілини й вати 

прісні, б-солоиі 
Позначки глибин 

В н 

Дамби 

а-Піски 
б-Лавові поля 

Караванні шляхи та 
стежки 

= = = = = = Канали морські 

ПОЗНАЧЕНН 

Судноплавні річки 

гптАШтуттШ Канали судноплавні 

_(Я?-Морські рейси та 

Озера з мінливою береговою 
лінією 

Позначки рівнів вод річок 
та озер над рівнем мпрч 

в Початок гуднмппав* ти* на річка* 
о-Пороги водоспади 

Річки, що пересихають 

(ікідіі цді пЛаХі Межі плавучо) криги 

<\ААз-АД-АЛА-иА»а Межі постійної криги 

Межі замерзання морів 

Меліоративні канали 

НА СХЕМАТИЧНИХ ПЛАНАХ МІСТ 

■ Межі міст 

•артр Назви районів міста 

За Вокзали й залізничні станції 

^ Аеродроми та аеропорти 

Стадіони 

Моли та доки 

Маяки 

Форти 

Собори й церкви 

Мечеті 

Буддійські храми 

Кладовища 

Парки та сквери 

|І'І'|ЦІ|,І'6 

Мангрові зарості 

а-Болота б-Солончаки 

а —. — б**- , 

відстані в км 
а-Морські порти 
6-Річкові порти 

Діючі вулкани 

Перевали 

Позначки висот над рівнем моря 

а-Водорості 6— Коралові рифи 

Колодязі 

М'*ч/И Скелі, у» тупи 

.—--г>~- Сухі русла (ваді) 

З» 

ШШ 

Сухі русла (ваді) на 
текстових картах 

Вічні сніги, льодовики 

Материкові льоди 

5-й її 
35- 

МОРСЬКІ ТЕЧІЇ 

Ен 

НА СХЕМАХ РАЙОНІВ УРСР 

ЗА АДМІНІСТРАТИВНИМ ЗНАЧЕННЯМ 

-ф- Магнітні полюси 

ЗА КІЛЬКІСТЮ ЖИТЕЛІВ 

Центри районів ниїв понад 1000000 

* ЛЬВІВ від 300000 до її 

Міста обласного підпорядкування 
ЧЕРНІГІВ від 100000 до ; 

Міста, селища міського типу 
Коростень від 30000 до 

Болта від 10000 до 

Центри сільських Рад 
Любомль до 10000 

Баранівка понад 10000 

Села Солотанн до 10000 

Чорнобаівка понад 10000 

Території в межах районів, 
підпорядковані міськрадам Високе до 10000 

Селища міського типу 

Населені пункти сільського 
типу 
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УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ НА ЕКОНОМІЧНИХ І ВОЄННО-ІСТОРИЧНИХ КАРТАХ УРЕ 

■ © Кам'яне вугілля 
< с 

а © Буре вугілля 

^ ~ © Горючі сланці 

«Ь 1 0 Торф 

* і < 0 Нафта 

А ш 0 Горючий газ 
о 

▲ 0 Залізні руди 

0 А 0 Залізонікелеві руди 
л 

* © Марганцеві руди 

4 и 0 Хромітові руди 

и 4 0 Ванадієві руди 
О 

0 5 0 Титанові руди 

о. ♦ ш © Нікелеві руди 

В 0 Вольфрамові руди 

О с 

х ф к ф Чорна металургія 

*- О * О Кольорова металургія 

х ф Ц) Хімічна 

Х ф Нафтохімічна 

к ф Нафтопереробна 

• ш /£\ Машинобудування й 
0 V® металообробка 

• о® 

• ; Є 

0 ■ <© 

н о 

Важке, енергетичне, транс¬ 
портне машинобудування 

Електротехнічна 
й радіотехнічна 
Верстатобудівна та 
Інструментальна 

Автомобільна 

Тракторна 

РИСИ 1 

<► © Молібденові руди 
< ос 

Д © Алюмінієві руди 

д © Мідні руди 

® 1 © Свинцеві руди 

х ез « © Цинкові руди 

0 ш 0 Срібні руди 
о 

© © Поліметалеві руди 

0 б © Вісмутові руди 

° © Олов'яні руди 

Ч б 3 © Сурм'яні руди 

О Ртутні руди 

° © X © Золото 

о. ® ш ® Платина 

♦ © Уранові руди 

В Н І Г А Л У 2 

£« Сільськогосподарське 
к ^ х ^ машинобудування 

;• ® Суднобудування 

< О х @ Лісова й деревообробна 

х * 
1 © Целюлозно-паперова 

Х А к ДЇЇП Виробництво будівельних 
х Щ) = Ш' матеріалів 

О © Цементна 
о_ О 

о ф © Скляна 

с © г ^ Фарфоро-фаянсова 

х © ^ Легка промисловість 

«О © Текстильна 
і _ х 
ф Трикотажна 

К О П А Л 

Ш © Берилієві руди 
< а: 

♦ 0 Азбест 

3 ♦ * © Графіт 

0X0 Слюда 

х ф < © Фосфорити й апатити 

ш д о © БаРит 

□ > © Миш'якові руди 

О Д © Сірка 
іЛ 

V © Пірити 

4 ♦ ° © Сода 

° 4 © Калійні солі 
о 

° * © Кухонна сіль 

о. * *© Глауберова сіль 

в 0 Флюорит (плавиковий шпат) 

н и 

Ш © Магнезит 
с 

• © Асфальт 

А 0 Гіпс 

^ Х© Каолін 

а <0 Мармур 

Ф В © Пемза 

П 

:• 
;• 

:• » 
*«> 

оО 

:• 

Р о м и с л о 

Бавовноочисна 

Бавовняна 

Шерстяна 

Лляна 

Виробництво штучного 
волокна й шовку 

Швейна 

0) Шкіряна, хутрова, взуттєва 

^ Харчова промисловість 

& М'ясна 

В 

о Ф 

V 

4 Ф 

* 
О 

б 

0. Ф 

? 

В О 

• 
X 
;© 

Х# 

>,© Ту фи 

© Граніт 
•о 
0 Глини бентонітові 

о 
0 Перліти, обсидіан 

^0 Алмази 

Лазурит 

т © Коштовні камені 

Джерела мінеральних вод 

.0 

© 

Цукрова 

Консервна 

Спиртова 

Рибна 

Тютюнова 

Поліграфічна ?• 

^ ф О © Різні галузі 

^ х _ Центри первинної обробки 
О ■ " ° бавовнику 

Маслоробна, сироварна, 
молочна 

Центри первинної обробки 
льону 

д Д Килимові промисли 

Примітка Розміри пунсонів промислових центрів (великих. 
середніх та ін) дано умовно, для кожної карти окремо 

С 1 л ь с ь к 0 Г 0 С П 0 д А Р С Ь К І К У л Ь ТУРИ т в А Р И Н Н И Ц 
V Пшениця * Коноплі Чай б Оливи V Велика рогата худоба 

0 Жито т Джут Т Троянди б Банани 
т Вівці 

б Кукурудза » Садівництво її Виноград г Кокосові пальми 
от Каракулеве вівчарство 

♦ Рис І Цукрові буряки V Манго V Кози 

г Просо 1 Цукрова тростина • Кава * Фінікові пальми * Свині 

V Ячмінь я Соняшник О Какао т Олійні пальми 1 Коні 

г Овес ♦ Олійні культури її Ананаси А Перець та Ін. прянощі 
▼ Оленярство 

Оі 

Т 

Бавовник V Тютюн о 
У Ефіроолійні та лікувальні 

• Звірівництво 

Льон У Каучуконоси в Городництво рослини *■ Морський промисел 

1 Хміль V Цитрусові «' Бобові Нґ Шовківництво • Риболовні порти 

1 Н Ш 1 У м 0 В Н І П 0 3 Н А Ч Е н н я 
т А 1 ну і силові електростанції ££»$ Ліси 

“ а @ Гідроелектростанції 

0 Атомні електростанції 

Газопроводи 

Продуктопроводи 

Межі районів спеціалізації 
сільського господарства 

І ч V- 
• а .Л. і_ Суді ліси 

* ^ ^ 4.*.у Райони залягання вугілля 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ НА В О Є Н Н О - І С Т О РИ Ч НИ X КАРТАХ 

Напрями ударів 

~ Що плануються 

Загальновійськових 

Танкових 

Кавалерійських 

Спільні діі загальновійськових і танкових 
з'єднань 

Райони зосередження: а-загальновійськові, 
6-кавалери 

Знищення оточеного угруповання 

^-3 Відступ військ 

♦ , Переміщення й передислокація військ 

^ Ди авіації 

Діі флотів 

1-й УНР ФРОНТ 
17 ПА 8 ге А 

ГР АРМІЙ .ЦЕНТР' 
6 ПФ 117 пд 

адбр 

бр 

бтд 

ге. 

гск 

ГР . гр 

дес 

д 
кд 

Примітка На ОК£ЄІ ■них картах 

Радянські війська 

Війська противника 

Авіадесантна бригада 

Армійський корпус 

Армія 

Бригада 

Бронетанкова дивізія 

Г вардійський 

Гірськострілецький корпус 

Група 

Десант 

Дивізія 

Кавалерійська дивізія 

Кавалерійський корпус 

Кінна армія 
ізі необхідності даються додаткові умовні позначення 

КМГ Кінно-механізована група 

Корпус 

Механізований корпус 

Моторизована дивізія 

Мотострілецька бригада 

Оборонний район 

Піхотна дивізія 

Повітряна армія 

Повітрянодесантний корпус 

Повітряний флот 

Резерв 

Стрілецька дивізія 

Стрілецький корпус 

Танкова армія 

Танкова дивізія 

ти Танковий корпус 
Уд. А Ударна армія 

Укріплений район 

Флот 

Фронт 

тд 

мсбр 

ОР 

пв 
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ТА 
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УР 
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